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 به نام آفریدگار عشق

 :خالصه

ستگاراش رو ف شیطون که همه خا شر و  ست آیناز دختر  راری میده حاال به درخوا
پدرش مجبور میشه کسی رو انتخاب کنه که فقط عکسش رو دیده و بدون جشن 

 !!!و با یک عقد تلفنی به خارج کشور پست بشه

 عروس پارت اول

هر چه بیشتتر می گشتتم کمتر پیدا میشتد ع ی نی چیر چرا کستی دنبایم نیومدهر 
 ی نی براشون اینقدر بی ارزشمر

 مت آیناز خان

 . به طرف صدا برگشتم پسری حدودا بیست و پنج سایه ع با چشمان مشکی

 فاصله ی جانبی دانلود رمان

 (دانلود رمان متاهل )جلد دوم
 دانلود رمان مزاحم مرموز
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 .ت بله خودم هستم

 !یبخندی زد ت پس شما زن داییم هستین

شه ! ایبته به  سنش باال با شا نمیخورد  شد ع زن دایِی اینر ویی به پا شام گرد  چ
 عکسش .ی نی بهم دروغ گفتنر

ست کیفم و رها کنم و تا توان دار  م بدَوم ع ویی باید کجا میرفتمر! ناچار دیم میخوا
 .تسلیم شدم

 !ت شما خواهرزاده ی آقای پارسا هستیدر بهتون میخوره برادرشون باشید

 .ت بله مهیاد هستم پنج سال ازش کوچیکترم

 نفس راحتی کشیدم که از چشاش دور نموند و باعث شد خندش بگیره

 . پارک کردمت زن دایی بفرمایید از این طرف ماشین رو اونجا 

نگاهی برزخی به سمتش کردم ت به من نگو زن داییع فکر کنم چند سال ازم بزرگتر 
 !باشی

 سرش رو تکون داد ت باشه آیناز خانم

 ت چرا خودش نیومد دنبایمر

 .دست و پاش رو گم کرد ت چیِز کار داشتن ع منو فرستادن

گذاشت ع ماشااهلل به ماشین رسیدیم ع قفل ماشین رو زد و کیفم رو صندوق عقب  
 .مامان هر چی تونست چپوند تو کیف ع مثل اینکه قرار قحطی بیاد

در ماشین رو برام باز کرد ع سوار شدم ع خودشم پشت فرمون نشست ع و حرکت 
 .کرد

جلوی یه خونه ی ویالیی از حرکت ایستاد ع با تک بوقی در باز شد و ماشین رو به 
 داخل باغ به حرکت در آورد

  متوقف شدجلوی ویال
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صندوق  ست کیلویی بود از  شدم ع مهیاد کیفم رو که فکر کنم دوی شین پیاده  از ما
 عقب در آورد

 ت آیناز خانم از این طرف

دنبایش حرکت کردم و وارد ویال شتتتدیم ع زنی خوش چهره روبرومون قرار گرفت 
 ویی ع احساس کردم کمی استرس داره ع

 مهیاد رو به خانمه گفت

 ! جون عروست رو آوردمت بفرما مادر 

 خانمه یه یبخند کامال مصنوعی زد و من رو تو آغوش گرفت

 !ت خوش اومدی دخترم ع منو مهرنوش صدا کن

 ت ممنون

 رو به مهیاد گفت ت وسایلش رو ببر اتاقش

 مهیاد وارد اسانسور شد منم با یه با اجازه به دنبایش رفتم

 رو به م یاد گفتم ت مشکوک میزنید قضیه چیهر

 رنگش پرید ت ها چی میگی ر مشکوک برای چیر

شدیم  شیک  شدیم ع وارد اتاقی مجلل و  سور پیاده  سان شونه ای باال انداختم و از ا
صدای عربده ای از طبقه پایین ع قلبم رو یرزوندع نگاهی به مهیاد که دیگه رنگ  که 

 به رو نداشت کردم

کرد و گفت تتت هر چی سریع کیف رو گذاشت تو کمد دیواری و به طرف در حرکت  
 ...!شنیدی از اتاق بیرون نیا ع اگه کسی هم اومد باال برو تو کمد قایم شو

 پارت دوم

تاق بیرون رفت و در رو بستتتت ع ویی من کی حرف گوش کن بودم که این  از ا
 .دومین بارم باشهر! یادم نمیاد
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به طرف اصتتال از حرفاش چیزی نفهمیدم چرا و از کی میخوان من رو پنهون کنن ر 
در رفتم و آروم در رو باز کردم ع پشتتت ستتتونی قایم شتتدم تا منو نبینن ع صتتدای 

 مردی که عربده می کشید از طبقه پایین به گوشم رسید

تتتت مگه نگفتم نمیخوامش ع چرا مجبورم کردینع باباش شریک کارخونه ایرانیمونه 
 !که باشه من زیر بار این ازدواج نمیرم

 !ع اونم که حاال نیومده چرا خودت رو ناراحت میکنی مهیاد ت آروم باش دایی

دوباره صداش خنجری شد تو قلبم تتت هه دختره چه زود بله رو داد ع میدونم فقط 
 ! به خاطر عشق خارج اومدن این کار رو کرده

شت اومد ع حتی حا ر  شاید خو شد تتتت مادر تو یه بار ببینش  صدای خانمه بلند 
 !نشدی عکس هاش رو ببینی

تتت بسه مادر من اون دختر رو نمیخوام ع خودت میدونی تصمیم دارم با ناتاشا  پاشا
 !ازدواج کنم پس بهتر برش گردونین ع بهم خبر دادن اوردینش خونه

مهیاد تتتت درست بهت خبر دادن ویی اونی که تو میگی نیست ع خواهر دوستم رو 
 !آوردم ع فهمیدی دایی جانر

 چند یحظه صدایی از کسی نیومد

 پر از ت جب پاشا بلند شد ت چرا اومده اینجار صدای

 !مهیاد ت اومده درس بخونه جایی نداشت اوردمش اینجا

 .پاشا ت مهیاد گند کاریات رو به خونه نکش

سیاوش اونو  ستِم ع  ست ع گفتم که خواهر دو مهیاد تتتت اون طور که فکر میکنی نی
 . سپرده به من ع آوردمش چون اینجا کسی رو نداشت

ه دروغها رو باور کرد و از خونه بیرون زد ع ویی پاهام دیگه توان ایستتتتادن باال خر 
شک ریختم ع از  ستون تکیه دادم و ا شستم ع به  ُسر خوردم و رو زمین ن شتن ع  ندا
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یه  به خاطرم جون میدادن امروز تو  پدرم دیم گرفت ع از زندگیم ع منی که همه 
 کشور غریب خورد شدم

 ت آیناز

شرمنده ی  صدای نگران مهیاد سرم رو بلند کردم و با چهره ی  سید ع  شم ر به گو
 .مهیاد و مهرنوش روبرو شدم

شون گفتم تتتت من برای یک یحظه هم اینجا نمی  شدم و رو به به زور از جام بلند 
 .مونم

 به طرف اتاق حرکت کردم و کیفم رو از کمد بیرون کشیدم

ستم   سوندن مهیاد چمدون رو از د سریع بهم ر شون رو  گرفت و خیلی جدی خود
 !گفت ت میخوای جلوش کم بیاریر اگه بری میفهمه که حرفام دروغ بوده

 !بمون و بهش ثابت کن هیچی کم نداری

پوزخندی زدم تتتت اومدیم و بهش ثابت کردم ع ب دش چیر من حتی دیم نمیخواد 
 !ریختش رو ببینم

شا به  مهرنوش تتتت مادر کجا میخوای بری تو کشور غریب ر میدونم تو هم مثل پا
اجبار بله دادی ع رفتن چیزی رو عوض نمیکنهع یه مدت به عنوان خواهر دوستتتت 

 .مهیاد اینجا بمون ع تا ببینیم باید چیکار کنیم

 دستام شل شد مهیاد دسته ی چمدون رو گرفت و رو زمین گذاشت و گفت

ه ت آفرین دختر خوب حاال وسایلت رو بچین تو کمد ع به هیچی هم فکر نکن ع تو ک
عاشقش نبودی که شکست خوروه باشی ع به راحتی میشه اسمش رو از شناسنامت 

 . پاک کرد

به چهره ی مهربونش یبخندی زدم ع راست میگفت تتتت باشه بهتر که را ی نیست 
 !کی حوصله شوهر داری داره
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شد ع مهرنوش بغلم کرد و گفت تتتت ممنونم دخترم ع بهت قول  نیش هر دوش باز 
 .خیلی زیباییمیدم عاشقت شه! تو 

 ...ت نه دیگه نشد مهرنوش جون ع من دیگه به هیچ عنوان نمی خوامش

 پارت سوم

مهیاد و مهرنوش از اتاق بیرون رفتندع کیفم رو باز کردم و یباسهام رو تو کمد چیدم 
ع مامان هم چه فکرهایی پیش خودش کرده بیشتتتر یباستتهام باز بود وایبته خوش 

 . سلیقه

یبی سرخ جلوش بود ع شلواری یی فیت تنم رو برداشتم و  تیشرت قرمزی که طرح
پوشیدم ع جلوی آینه ایستادم و چهرم رو از نظر گذروندم ع چشام رنگی بین سبز و 
سیاه بود ع کسی از فاصله یه متریم هم نمیتونست رنگی بودنش رو تشخیص بده 

 تیره سو همه فکر می کنن سیاهه ویی از فاصله نزدیک رنگ چشام به رنگ سبز 

یبای زیبای گوشتی و صورتی ع بینیم که ایبته عملش کردم ع خوب مگه چیه مدیش 
رو دوستتتت نداشتتتتم ع و موهای طالیی ع همه میگن خوشتتتگلم ع خودمم میدونم 

 .خوشگلم ع پر رو هم ع خو.......دمم بابا چرا ناراحت میشید

شپز  شدم و از پله ها پایین رفتم ع خودم رو به آ سوندم چون از اتاق خارج  خونه ر
 به شدت احساس گشنگی میکردم ع ویی مثل اینکه گشنه تر از منم هست

مهیاد دو یپی داشت غذا میخورد ع و هنوز متوجه حضور من نشده بودع صبر کردم 
یقمش رو قورت بده چون اگه منو میدید خطر خفگی خیلی باال میرفت ع یقمش رو 

 صدای اهم اهم از خودم در آوردمخورد خواست قاشق ب دی رو بزاره دهنش که 

برگشت و نگام کرد ع یبخندی زد و آروم گفت تتتت چه بد شانسه دایی که همچین 
 .هلویی رو از دست داد

خندم گرفته بود ویی به جاش اخمام رو تو هم کردم تتت مثل اینکه جو اینجا زیادی 
 !روت اثر گذاشته

 م میشکنه من پسر خوبیمنیشاش رو باز کرد و گفت ت زن دایی این طور نگین دی
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این بار اخمام به طور واق ی تو هم رفت ع صندیی جلویش رو کشیدم و نشستم ت 
 مگه نگفتم نگو زن داییر

صغرا  صدات کنیمر!  شه گفت دایی میفهمه .چی  شه ویی آیناز هم نمی تتتتت ها با
 چطورهر

 .چش غره یی بهش رفتم ت نوژا اسم دومِم دوستام اینجوری صدام میکنن

 ی زد ت خیلی هم خوبیبخند

 بشقاب رو از جلوش کشیدم ع و شروع به خوردن کردم ع با دهن باز نگام کرد

 .ت قاشقه دهنی بود

 !یبخند عریضی زدم و با دهن پر گفتم ت من مشکلی ندارم ع ی نی دیم پاِک 

 مظلوم نگاهی به غذا انداخت

 .ت چشمت رو درویش کن ماِل منِ 

ز گشتتنم بود ع نگاهی به مهیاد که با حستترت به تا یقمه آخرش رو خوردم ویی هنو
 بشقاب چشم دوخته بود کردم

 !ت میگم مهیاد جان دیگه غذا نیست رهنوز گشنمه

 آه حسرت باری کشید ت اگه بود که من نمینشستم تو رو نگاه کنم

 .یه باره ذوقی کرد ت پاشو برو آماده شو بریم بیرون یه چیزی بزنیم به بدن

 .ت ِبشُمر سه آماده امنیشم رو باز کردم 

به طرف اتاقم پا تند کردم ع یه شلوار یی سیاه و پیرهن مدل مردونه قرمز پوشیدم ع 
شتم و رو سرم  دیم را ی نمیشد بدون روسری برم بیرون ع کاله بافت قرمزی بردا
گذاشتتتم ع قستتمتی از موهام از زیر کاله بیرون زده بود ع رژ صتتوتی هم رنگ یبم 

 ای قلوه ایم کشیدم کفش آل استار قرمزم رو پوشیدمبرداشتم و رو یب
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یبخندی به تیپ قشنگم زدم و از اتاق بیرون رفتمع راه پله رو پیش گرفتم ع مهیاد یا 
ستاده بود ع با دیدنم  شلوار یی همرنگش پایین منتظرم ای سبون و  شرت آبی چ تی

شا بود ویی نه به زی شبیه پا شست ع ته چهرش  شنگی رو یباش ن بایی اون یبخند ق
 !عایبته من فقط عکس پاشا رو دیدم ویی اون حتی حاظر نشده بود عکسم رو ببینه

 ت خیلی خوش تیپم نهر

 با صدای مهیاد از هپروت بیرون اومدم ت هار

 نیشاش رو باز کرد ت میگم خیلی خوشگلم که زوم من شدیر

 .ت یه کم خودت رو تحویل بگیر ع تو فکر بودم جناب

 میشه بفرمایین به چی فکر میکردینر ت اوه بله بانو ع

 .ت به اینکه شبیه داییت هستی

 .نیشاش باز تر شد ت آره دایی خیلی خوشتیِپ ع هواست باشه دیت رو ندی

شتیپِی ع داییتون خوب  ش ور باال تر از خو سانیت و  پوزخندی زدم تتتت برای من ان
متوجه شتت ورشتتون رو نشتتون دادن! حواستتت باشتته مهیاد به هیچ وجه نمیخوام 

 هویت من بشه ع اگه چیزی بهش گفتین من از اینجا میرم فهمیدیر

یبخند از یباش رفته بود ع ناراحت ستترش رو زیر انداخت تتتتت نگران نباش نوژا ع ما 
 .چیزی بهش نمی گیم

 به طرف در اشاره کرد ت بریم ر

شتر  ساعت بی سرم رو تکون دادم ع با هم به طرف بیرون از ویال حرکت کردیم ع دو
 .از آشنایمون نمی گذشت ویی باهاش احساس راحتی میکردم

 ...با خروجمون از ویال در حیات باز شد و فراری مشکی رنگی وارد شد

 پارت چهارم
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درو بازوی مهیاد رو گرفتم چون حدس میزدم که ماشتتین پاشتتا باشتته ع مهیاد به 
 .سمتم برگشت و سوایی نگام کرد

 ت میخوام مطم ن بشه که آیناز نیستم

 .مهیاد دستام رو از دور بازوش باز کرد و تو دست گرفت ت پایتم ع بزن بریم

بدون توجه و نیم نگاهی به پاشتتا به ستتمت ماشتتین مهیاد حرکت کردیم ویی از 
 شانس گند من دقیقا ماشینش رو کنار ماشین مهیاد پارک کرد

س ی کردم عادی رفتار کنم پا سترس گرفتم ویی  سیدیم یه کم ا شین ر شا از به ما
ماشین پیاده شد چشام گرد شدع مثل من ست کرده بود یه تیشرت قرمز و شلوار 

 مشکی پوشیده بودع خودم رو به بیخیایی زدم ع دیگه روبروش ایستاده بودیم

ابروهاش باال پرید و با پوزخند به دستتتتهای گره خورده ی من و مهیاد نگاه کردع 
 گفت ت دایی جان ایشون نوژا هستن  مثل اینکه نقشه ام گرفتع مهیاد رو به پاشا

 و رو به من گفت ت نوژا جان ایشون داییم پاشا خان هستن

ستتترم رو تکون دادم و رو به پاشتتتا که تمام حرکاتم رو زیر نظر گرفته بود گفتم ت 
 .خوشحایم از آشناییتون دایی جان

ه دهن مهیاد خنده ی ریزی کردع برای دومین بار ابروهای پاشتتتا باال پرید و بالخر 
 !محترم رو تکونی داد ت دایی شما که نیستم

تتت وای ناراحت شدینر آخه دایِی منع وقتی دوستام دایی صداش میزدن خوشش 
 .میاد گفتم شاید شما هم دوست داشته باشین

 ابروهش رو تو هم کشید ت داییتون دقیقا چند سایشونهر

 .یبخندی زدم ت همسن شما دقیقا چهل سال

هن باز نگام می کردع مهیاد برای جلو گیری از خنده چندتا چشتتاش گرد شتتدو با د
 .سرفه کرد و گفت ت نوژا جان داییم سی سایشه



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

11 

 

چش غره ی نا محسوسی به مهیاد رفتم ت دایی داییه دیگه! فرقی نداره چند سایش 
 .باشه

 !پاشا به طور نمایشی شروع به بو کشیدن کرد ت چه بوی خوبی میاد

 !من نمی تونم حسش کنم منم بو کشیدم ت بور چرا

 !مهیاد خنده ای موزی کرد ت اره فکر کنم بوی عطر نوژا باشه

 !وا من که عطر نزدم اینا چی میگن

 پاشا با پر رویی سرش رو کنار گوشم آورد وموهام رو بویید

 از رفتارش عصبی شدم و قدمی عقب گذاشتم

 !ت آفرین مهیاد خودشه دقیقا بوی مایع دسشویی میده

سته هنگ کرد شویی! دهنم چند بار بدون هیچ حرفی باز و ب س شدر مایع د م چی 
 !شدع از زورحرص نفس کشیدن یادم رفتع این االن به من چی گفت

ستمع با بد  شین خوشگلش یکیش کنمع اگه ادبت نکنم آیناز نی ست با ما دیم میخوا
شام قفل کرده بودع و با یذت حرص خوردنم رو  سی و پوزخند نگاهش رو تو چ جن
تماشتتا میکردع یه یحظه ترستتیدمع نکنه فهمیده کیم! ویی نه میخواستتت تالفی کنه. 

 .دور بازوی مهیاد رو سفت گرفتمع مهیاد جان بریم دیگه

 .مهیاد او اع رو خراب دید با تته پته و تند تند گفت ت آ.. آره بت.. بریم

شدم مهیا سوار  شا  شدع بدون نگاه کردن به پا سوار  شین رو زد و  سریع قفل ما د 
 !حرکت کرد ت چتونه شمار نباید رو یجش می انداختیع اذیتت میکنه

ت آره منم میشینم تا دایی جونت اذیتم کنهع یه بالیی سرش بیارم از به دنیا اومدن 
 .پشیمون بشه

 !مهیاد خنده ی بلندی کرد ت وای چه شود

 ت میگم به نظرت شک نکردر
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 ت نه چرا باید شک کنهر

 !م ذوق مرگ شده بودت آخه از حرص دادن

ست من رو گرفته بودی این کار رو کردع احتماال فکر میکنه  یبخندی زد تتتتت چون د
 .دوست دخترمی

 نفس راحتی کشیدم

 .این حرفا رو ویش کن من پیتزا میخوام

 .ت بله خانم خانما

 ب د از یه رب جلو یه پیتزا فروشی پارک کرد

 ت تو همین جا بشین االن میگیرمع چی میخوریر

 ت مخصوص

ازماشتتین پیاده شتتد و وارد پیتزا فروشتتی شتتدع چند دقیقه ب د با چند بستتته پیتزا 
 برگشت و سوار ماشین شد

 !ت زیاد گرفتی

 .ت هار آخه دایی هم دوست دارهع بریم خونه با هم بخوریم

ید برای  با چقدم به فکر داییشتتتهع وای خدا من چطور این دیونه رو تحمل کنمع 
 کنم وگرنه افسرده میشمحایگیریش یه فکری ب

سپرت رو مبل  شتمع با یباس ا شا دا به خونه برگشتیم میل عجیبی به گرفتن حال پا
 جلو تلویزیون یم داده بود و اخبار میدید

ت مهیاد صداش رو بلند کرد ت اهل خونه پیتزا خوراش بدون بیانع پاشا به سمت ما 
 چقدر گشنم بود برگشت و با دیدن پیتزا چشماش برقی زد و گفت ت اخ که

شدیم مهرنوش خانم با مهربونی نگامون کرد و یبخندی زدع مهیاد  شپز خونه  وارد آ
 .یپاش رو بوسید ت قربون مامان مهرنوشم بشمع بیا پیتزا بخوریم
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ستع فکر میکردم با  ش شا هم اومد و کنار مهیاد ن ستیمع پا ش شت میز ن همگی پ
شم ویی حاال   سفید  سرخ و  شم و  ست من کیم از دیدنش خجایت بک که نمیدون

شا  ست عصبیش کنم و جلز و ویز زدنش رو تما شرم خبری نبود و فقط دیم میخوا
 .کنم

ج به پیتزا رو باز کردم ویی از بس حرص خورده بودم دیگه میلی به غذا نداشتتتمع 
شتم و مشغول  شروع به خوردن کردندع یه تیکه از پیتزا رو بردا شتهای باز  همه با ا

 شدم

 .ی اینجا موندم! خوب م لومه خنگول چون جایی نداشتی بریمن برای چ

 .باید چه طور با پاشا رفتار کنم! باید حرصش بدی تا دیت خنک شه

 .ی نی ناتاشا از من خوشگل تره! م لوم که نه تو خیلی جیگری اون عددی نیست

 !ت نوژا

 با صدای مهیاد از سر و کله زدن با ندای درونم دست برداشتم

 ی شدهرت بله چیز

 !ت چرا نمیخوریر زل زدی به پیتزا

 ت چیِز.....تو فکر بودم

یه گاز از پیتزا زدمع ستتتنگینی نگاه همه روم بود ویی اهمیتی ندادمع بیشتتتتر از دو 
 تیکه نتونستم بخورمع از جا بلند شدم و از مهیاد تشکر کردم

 ت چرا کم خوردی دایی جونر

 ن عوض شدربا ت جب به پاشا نگاه کرد ت چی شد نظرتو

 !پوزخندی زد ت میدونی چیهر خیلی بچه ای میتونی بهم بگی دایی

 پارت پنجم
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ابروهام رو تو هم کشتتتیدم و بدون جواب دادن بهش از پله ها باال رفتمع اه چرا 
 جوابش رو ندادمر

پستتره ی پررو فقط بلده منو حرص بدهع وارد اتاقم شتتدم و در رو محکم کوبیدم تا 
 بشه ویی نشد که نشدشایدیه کم دیم خنک 

دیم میخواستتت جیب بزنم و یه کم انرژی تخلیه کنم ویی نمیشتتد چند دور تو اتاق 
 چرخیدم تا اعصابم آروم شهع فایده نداشت

خودم رو انداختم رو تخت و بایش رو برداشتتتم و جلو دهنم گرفتم و فشتتار دادمع 
چند دقیقه جیب شروع به جیب زدن کردمع بایش نمی ذاشت صدام بلند بشه ب د از 

شیدم وای  شتم و نفس عمیقی ک شدم بایش رو از جلو دهنم بردا زدن یه کم آروم 
 رسمًا داشتم خودم رو خفه میکردم

 ت آروم شدیر

 با وحشت به طرف صدا برگشتم با دیدن مهیاد نفس راحتی کشیدم

 ت تو کی اومدیر

 !ت زمانی که شما مشغول بودی

 و هم کردم ت کاری داشتیراشاره ای به بایش کردع اخمام رو ت

 گوشه تخت نشست و سیم کارتی طرفم گرفت

 !ت بنداز و گوشیت

 ازش گرفتمش ت ممنون

 !ت نوژا به نظرم تو توجه دایی رو جلب کردی

 .پوزخندی زدم تت آره کامال م لوم بود

 .سرش رو انداخت زیر و یباش رو رو هم فشار داد

 ت االن مثال داری جلو خندت رو میگیریر
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ش روبلند کرد و یبخند پهنی زد تتتت اگه میگم توجهش رو جلب کردی بی علت سر 
 نیستع دایی وقتی تو رو دید ابروهاش پرید باالع این ی نی براش جایب بودی

جازه داد بهش بگی داییع اون حتی وقتی من بهش میگم دایی بهم چش  هت ا ب
 !و دادغره میرهع همیشه میگه به اسم صدام کن ویی این اجازه رو به ت

 !ت خوب چیکار کنمع میخواست توجهش جلب نشه

 !ت خیلی خنگیع راحت میتونی اونو عاشق خودت کنی

 ت ویی من دیم میخواد کبابش کنمع ب دشم ناتاشا جونش پس چیر

اخماش تو هم رفت ت دایی عاشق ناتاشا نیست فقط از سر یج که با تو ازدواج نکنه 
 .یست اینو مطم ا باشاسم اونو آوردع هیچ چیزی بین اونا ن

تتتت بسه مهیاد اون حتی حا ر نشده عکسام رو ببینهع اون منو قضاوت کردع هیچ 
 .وقت همچین کاری نمیکنم

 .ت پف از دست توع اگه کاری نکنی ممکنه ناتاشا مخش رو بزنه

با چشام یه پوزخند بهش زدمع فقط نفهمیدم دید یا نه تتتت به درک که می این بی 
 .بره گم شه پسره ی کچل می رو میزنهع بهتر 

 با چشای گرد نگام کرد ت داری در مورد داییم حرف میزنیا! ب دشم کجاش کچلهر

حرصی نگاش کردم تتتت مهیاد اعصابم از دستش خورد ِ تو خورد ترش نکنع راستی 
 !مامان و بابام رو چیکار کنم اگه زنگ بزنن که همه چیز یو میره

ست به خانوادت آمار   تتتت نگران نباش همه چیز رو به پدر جون گفتم اون طرف ما
 .درست میده

سیدم تتتت میگم مهیاد تو چرا با  صبح تو مخم رژه میرفت رو ازش پر سوایی که از 
 داییت اینا زندگی میکنیر

 یبخند تلخی زد که از سوایم پشیمون شدم
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 .ت چیز اگه نمیخوای نگوع من.... من نمیخواستم ناراحتت کنم

قط یاد پدر و مادرم افتادمع راستش هر دو شون رو تو ت چی میگی ناراحت نشدم ف
حادثه رانندگی از دستتت دادم ع چون تنها بودم دایی ازم خواستتت که پیشتتشتتون 

 .زندگی کنم

ت چه عجب داییت یه کار درستی هم کردهع میگن بچه به داییش میره ویی به نظر 
 .یمن تو با داییت قابل مقایسه نیستیع تو مثل مهرنوش جون مهربون

ستی  صال یه کاری خوا یبخند پهنی زد تتتت خوشحایم یه آجی مهربون گیرم اومدهع ا
 .حال دایی رو بگیری رو منم حساب کن

یب و یوچم آویزون شد تتتتتت حایش رو که خیلی دوست دارم بگیرم ویی نمیدونم 
 !چطور

 .از رو تحت بلند شد ت فکرش رو بکن کمک خواستی من هستم

شمکی زد و از اتاق بیرون شیم رو از تو کیفم بیرون آوردم  چ شدم و گو رفتع بلند 
 سیم کارت جدید رو روش انداختم

راستی چرا مهیاد شمارش رو بهم نگفت!ر یادم باشه ب دا ازش بگیرمع یباس خواب 
عروستکیم رو پوشتیدم و مستواکی زدم ع خیلی خوابم میومدع زیر پتو خزیدمع و به 

 .خواب آرومی فرو رفتم

ساز گی صدای  شدمع این دیگه با  شد بیدار  سرم کوبیده می شیر تو  شم تار که مثل 
 ! کدوم دیونست نصف شب ساز میزنه

سرم رو کردم زیر بایش و روگوشم فشار دادم ع ویی فایده نداشت احساس میکردم 
صابم به هم ریخت ع از  شه ع گیج خواب بودمع اع ساز هر دقیقه بلند تر می صدای 

 ن رفتمجام بلند شدم و از اتاق بیرو

صدا از اتاق چسبیده به اتاق من میومد ع بدون فکر در اتاق رو باز کردم و پریدم تو 
 اتاق
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 !از دست مهیاد ب د این همه اتاق چرا اتاق چسبیده به پاشا رو به من دادن

متوجه حضور من نشد و با چشای بسته مشغول نواختن ساز بودع چه ژستی هم 
 !گرفته

 تتتتتهت بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بد بخت یه متر پرید هوا منو که دید اخماش رو کرد توهم و داد زد تتتتتت تو اینجا 
 چیکار میکنیر

چش غره ای بهش رفتم ت واال من تو اتاق بغلی خواب بودمع که یه صدای نتراشیده 
 از خواب پروندم ع راستی تا حاال کسی بهتون گفته خیلی بد ساز میزنیدر

 «دویی چاخان کردما قشنگ میز »

 !پوزخندی زد تت منتظر بودم جناب عایی بیاین نظر بدین

با حرص روم رو برگردوندم که از اتاق بیرون برم که به یه جهش مچ دستتتتم رو 
 .گرفت تت کجا خانم بشین برات ساز بزنم

دستم رو از دستاش کشیدم تتتت الزم نکرده خوابم میادع شما هم اگه یه کم مهمون 
 .رین کنارع سرم درد گرفتنوازی بلدین سازتون رو بزا

پوزخندی زد تتتت برای موندن کنار مهیاد جونت باید این چیز ها رو هم تحمل کنیع 
 .راستی چه طور مخش رو زدی زیاد اهل دختر بازی نیست

اینقدر دندونام رو محکم فشار دادم که فکم درد گرفتع ویی نه نباید ناراحت بشمع 
کستتی نمیتونه از من بگذرهع از بس   یبخند حرص دراری زدم تتتتت میدونی چیهع هر 

 خوشگلم

چشمکی زدم و از جلوی چشای میرغضبیش از اتاق بیرون اومدمع هنوز وارد اتاقم 
نشتده بودم که دوباره صتدای ستاز بلند شتد ویی از نواختنش م لوم بود حستابی 

 عصبانیه
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شتم و رو گوشم زدم و خوابیدم هنو ز یبخندی رو یبام نشست بهترع هدفنم رو بردا
یه کم صتتدا میومد ویی نه اونقدری که نذاره بخوابمع کم کم چشتتام گرم شتتد و تو 

 ...دنیای بی خبری فرو رفتم

 پارت ششم

شدید تخت از خواب پریدمع مثل دیونه ها دور و ورم رو نگاه کردم ت  با تکون های 
 چی شدهر زیزیه اومدهر

 با کشیده شدن هدفن از گوشم تازه متوجه صدای مهیاد شدم

 چی شده مهیاد ترسوندیمر ت

با صورت سرخ از خنده گفت تتت این چیه رو گوشتر ویی فکر کنم فهمیدمع دیشب 
 دایی ساز میزدر

ت چی  با عصبانیت به سمتش خیز برداشتم که بد بخت گرخیدع یه قدم عقب رفت 
 شده نوژار

 ت چه خبره اینجار

 م رو کندیربدون توجه به صدا موهای مهیاد رو گرفتم ت ای ویم کن موها

تتت چرا این اتاق رو به من دادیع هار پسره دیونست تا صبح ساز میزد! فکر کنم یه 
 !عاشق بدبخِت 

 !ت درست صحبت کن

ست ویی خودم رو به  ستم اینجا شتمع با این که میدون صدا برگ سمت  این بار به 
 نفهمیدن زدم ت ِا شمام اینجایین دایی جانر

ت دختر بیا صبحونه بخور مهیاد موهاش رو از دستم بیرون کشی ت د و با هول گفت 
 .پدر جون دوست داشت قبل از بیرون رفتن ببینتت

 از دست پارسای بزرگ و بابا ناراحت بودمع اخمام رو کردم تو هم
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 ت برای چیر

با ترس نیم نگاهی به پاشتتا کرد و چش و ابرو اومد ع بیچاره از دستتتم ستتکته نزنه 
 !خیلیه

 .ت باشه االن میام

از اتاق بیرون رفت ویی پاشا هنوز سر جاش ایستاده بودع نگاهی بهش کردم  مهیاد
 ت چتهر

 ت میدونستی با یه بچه چهار سایه فرقی نداریر

 .با پوزخند اشاره ای به یباس خواب عروسکیم با تصویر میکی موس کرد

 ت دیم میخواد به تو چهر آره من چهار سایمه مشکلی داریر

 .ت آبنبات میخرمت نه دایی جون خودم برا

 .ت ببین عقلم هم چهار سایه مونده ع تا تک تک موهات رو نکندم برو بیرون

 .خنده ای که میخواست رو یبهاش بشینه رو خورد و بیرون رفت

صورتم رو شستم و یه بلوز یاسی خوشگل و شلوار سفید پوشیدمع موهام رو شونه 
ر از آشپزخونه میاومد نفس ای زدم و از اتاق خارج شدمع صدا ی حرف زدن چند نف

 عمیقی کشیدم و وارد آشپزخونه شدم

 ت سالم

 همه به طرفم برگشتنع چشمای مهرنوش خانم برقی زد

 .ت ماشاهلل.. ماشاهلل چه خوشگل شدی دخترم

 !این االن با من بودر من که کاری نکردمع حتی یه رژ هم نزدم

 .ت ممنون یطف دارین

 .دع آخرش دماغش رو میکنم میکنم تو حلقشدوباره صدای پوزخند پاشا بلند ش
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نگام به جناب پارستتتای پدر افتاد با غرور و یه یبخند محو بهم نگاه میکردع نگام رو 
 .ازش گرفتم و سرم رو زیر انداختم

 مهرنوش خانم به جای خایی کنارش اشاره کرد ت بیا بشین دخترم

ست ش شا هم روبرومون ن ستم مهیاد و پا ش ه بودنع چاییم رو جلو رفتم و کنارش ن
برداشتم و یه قلپ خوردم که صدای جناب پارسا بلند شد تتت خوشحایم که اینجایی 

 .دخترم

 تو دیم از خدا صبر خواستم و یه یبخند که شیبه پوزخند بود زدم

 ت ممنونم جناب پارسا

 .اخمی مصنوعی کرد ت چرا پدر صدام نمیکنی دخترم

 .درش نگاه کردابروهای پاشا پرید باال و با ت جب به پ

 .ت خوب گفتم شاید خوشتون نیاد

شنیدم طراحی داخلی  ستی از مهیاد  صدام کنیع را شد میتونی پدر  تتتتت نه دیگه ن
 !خوندی

 تت آره

 ت دوست داری تو یه شرکت خوب مشغول به کار شیر

 بیخیال شونه ای باال انداختم ت نمیدونم

داشتتتت چشتتتو ابرو میومد با یگدی که به پام خورد تکونی خوردم و به میهاد که 
 چش غره ای رفتم

 .ت دخترم برای خودت میگم که حوصلت سر نره

 .دوباره به جناب پارسا نگاهی کردم ت باشه پشنهاد خوبیه

 .تت از این به ب د میتونی تو شرکت ما کارت رو شروع کنی

 سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. صدای پاشا بلند شد
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 س بخونینرت مگه شما نیومده بودین در 

نگام رو از پاشتتا به مهیاد رستتوندمع با چشتتام بهش گفتم خودت گند زدی خودتم 
 جم ش میکنی

 مهیاد هم چون تیز بود گرفت و شروع به تکمیل دروغش کرد

تتتتتت من علت اصتتلی اینجا بودنش روبهتون نگفتمع راستتتش چون پدر و مادرش 
شه   شون....ایبته نمی شوهرش بدن از خون ستن به زور  گفت فرار کرد چون میخوا

 .داداشش میدونه اینجاست

با چشتتتای گرد و دهن باز نگاش میکردمع صتتتدای ریز خندیدن مهرنوش خانم به 
 گوشم رسیدع عصبی یگدی به پای مهیاد زدم که داد پاشا بلند شد تااااااااااخ

 !ت وا من که مهیاد رو زدم

 .ت این بار صدای خنده ی پارسای بزرگ بلند شد

 ای رفت ت مثال چرا میخواستی مهیاد رو بزنیر باشا چش غره

وای یادم رفت باید مهیاد رو بکشمع نگاه خشمناکی به مهیاد کردم تتتت مهیاد خان 
 !!منظورت از این کارها چیهر

 خنده ای کرد ت عزیزم چرا خودت رو ناراحت میکنی چیزی نشده که

 خدایا از دست این خانواه چیکار کنمر

 ت مگه این دییلش هم دروغهر پاشا مشکوک نگامون کرد

 .باز مهیاد چشم و ابرو اومد

 .ت نه ویی نشون داد اصال راز دار خوبی نیست

مهیاد نفس راحتی کشتتید و گفت تتتتت به هر حال بهتر بود همه این مو تتوع رو 
 .میدونستن

 پارسای بزرگ از جاش بلند شد ت من دارم میرم. ف ال
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 .بایش رفتاز اشپزخونه زد بیرون مهرنوش جون هم دن

 نگاهی حرصی به مهیاد کردمع صدای پوزخند پاشا بلند شد

 !ت فکر کنم خاستگارت یه می م یوب داشته

شت  ساده و مهربون بود که خیلی دوسم دا سر  ستگارم یه پ رفتم تو فکر آخرین خا
 ویی من عالقه ای بهش نداشتمع آهی کشیدم

 .که به این روز افتادمت اتفاقا پسر خیلی خوبی بودع فکر کنم آهش منو گرفت  

بی حوصله از سر میز بلند شدم و به اتاقم رفتمع رو تخت دراز کشیدم و اجازه دادم 
 اشکام بریزهع دیم میخواست برم یه جایی که کسی نباشه

 *پاشا*

با ت جب به عکس ای مل نوژا نگاه کردمع فکر کردم این بار هم مثل دف ه قبل کم 
 الی پله ها با نگام دنبایش کردمنمیاره و جوابم رو میده تا با

 !ت پاشا کارت درست نبود اذیتش نکن

 به مهیادی که طرف نوژا رو گرفته بود چش غره ای رفتم

 ت پاشو آماده شو بریم شرکت

 !ت صبر کن به نوژا هم بگم آماده شه

ستترم رو تکون دادمع مهیاد بلند شتتد و به اتاق نوژا رفتع ب داز خوردن چند یقمه 
تا برم یباس بپوشمع از پله ها باال رفتمع موقع عبور از اتاق نوژا گوشام تیز بلند شدم 

 شد

 .ت آخه چرا گریه میکنی دخترع پاشو آبی به صورتت بزن بریم شرکت

 ت من نمیام

 !ت مگه پیشنهاد پدرجون رو قبول نکردی

 ت چرا قبول کردم ویی زمان ت یین نکردم
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 ت میشه بگی زمانش کیهر

 .کن هر وقت دیم خواست  ت اه مهیاد ویم

 ت از چی ناراحتی نوژار

 ت مهیاد میشه منو ببری یه جا تا بتونم بلند جیب بزنمع دیم اروم شهر

 .صدای خنده ی مهیاد بلند شد ت باشه ما که یه دونه آجی بیشتر نداریم

وارد اتاقم شدم و در رو بستمع مثل اینکه دوست دختر مهیاد نیستع شایدم مهیاد 
ست د اره و میخواد با این اداها خودش رو تو دیش جا کنهع باز پوزخندی رو رو دو

صدا میکنه امکان نداره با دید دیگه ای  سی رو آجی  ستع مهیاد وقتی ک ش یبام ن
 .نگاش کنه

 پارت هفتم

شکام رو پاک کردم و به مهیاد یبخندی زدمع از رو تخت پریدم پایین تتتت تشریف  ا
 .ببرید بیرون تا آماده شم

ند ستتترش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفتع شتتتلوار یی آبی پر رنگ با بلوز با یبخ
 سفید حریر خیلی خوشگلی پوشیدم

شتم و از پشت  سرم گذا شال سفید حریری هم رو  سلیقه اسع  واق ا مامان خوش 
 .چرخوندم و جلوم آزاد گذاشتم

 از پله ها پایین رفتم مهیاد جلوم سبز شد

 تا جون داشته باشیت اول پیشین صبحونتو بخور 

 یبخندی به مهربونیش زدم و وارد آشپزخونه شدم

 پشت میز نشستم و شروع به خوردن کردم مهیاد هم با یبخند نگام می کرد

 !ت چرا نشستین بریم دیگه

 این رو پاشا گفت
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ویی نگاش نکردم و بی خیال به صتتتبحونه خوردن ادامه دادم مهیاد در جوابش 
 گفت

 میایمت تو برو ما خودمون 

 بدون توجه به حرف مهیاد

 وارد آشپزخانه شد و صندیی کنار من نشست آروم طوری که مهیاد نشنوه گفت

ت با این اداها نمیتونی مخش رو بزنی دختری که از خونش فرار کرده ارزشی برای 
 !هیچکدوممون نداره

 !!!!!!این باز چرت گفت

ز آب شتتده بود چرا همچین ویی دیگه نهع دیگه نمیتونم ستتاکت بمونمع چشتتام پر ا
 می کنه!ر

اگه هویت واق یم این رو بفهمه که دیگه نمیشتته جلوی ط نه ها شتتو گرفت نگام 
 .به قایب کره ای که روی میز بود افتاد

ستم به راحتی یه  شده بود تو د شردمش نرم  ستم ف شقاب جداش کردم و تو د از ب
 .شد

رز دادن شدم حرص همه دست دیگم رو هم جلو بردم و با هر دو دست مشغول و
 ی وجودم رو گرفته بود اگه خودم رو خایی نمیکردم یه بالیی سرم میومد

ستام  شمای گرد به د شا که با چ سمت پا شده بود به  شیده  ستام از کره پو کف د
 نگاه میکرد چرخیدم نگاهش از دستام به چشمای پر آبم کشیده شد

ه بودع پوزخندی زدم و دستم رو زد و ابروشو باال پریدنگارش بین چشام دو دو می
ثانیه همه موهاشتتو  ۵به ستتمت موهاش بردم و تو موهاش به بازی در آوردم در 

آغشته به کره کردم موهاش به سرش چسبیده بود ویی او شکه شده هیچ حرکتی 
 نمی کرد هنوز خیره به چشام بود
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ص صورتش بردم و باقیمانده کره ها رو  سمت  ستم را به  شد د ورتش دیم را ی ن
 کشیدم

شکی  صورتم را به سمتش چرخوندم همزمان قطره ا صدای هین مهرنوش خانم  با 
شهام  شایدم از نواز شک بود  شا هنوز تو  شدم پا شام چکید از جام بلند  هم از چ

 !!!!خوشش اومده و منتظر ادامش بدم

کم کم از شوک بیرون اومد و دستشو به سمت سرش برد و موهاش رو یمس کرد 
 تش از خشم قرمز شد با دادی که کشید ته دیم خنک شدیک بار صور 

 !ت ایتتتتتتتتتتتتتن چه کاری بوووود

سمتم هجوم آورد پا تندکردم و ب د طرف پله  ستانه خندیدم که به  شکام م میون ا
 ها دویدم

 و زودتر از او خودم را به اتاقم رساندم و در را قفل کردم

کرد وارد دستشویی توی اتاقم شدم   یگد های محکمش به پشت در روانم را شادتر 
 و دستام رو شستم و مشغول ت ویض یباس هام شدم

ستم پرواز  شده بودم به قدری که می تون سبک  شتم  دیگر نیازی به جیب زدن ندا
 کنم روی تخت دراز کشیدم

شده بود نفس عمیقی کشیدم و خواب چند دقیقه می صدای در زدن قطع  شد که 
 .ادمناتمام دیشبم را ادامه د

 *پاشا*

 ب د از چند بار شامپو زدن به موهام چربی ها از سر و صورتم پاک شد

دختره خل میدونم چیکارش کنم موق ی که وارد اتاق شتتد شتتایش از ستترش ستتر 
 خورد و به زمین افتاد

با فکر قشتتنگی که به ذهنم رستتید از یگد زدن به در دستتت کشتتیدم وشتتایش رو 
کردند ویی ته نگاهشتتتون یه گرد نگام میبرداشتتتتم مهیاد و مامان با چشتتتمای  
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خوشتتتحایی بود که درکش نمی کردم ی نی به خاطر اینکه این بال رو ستتترم آورد 
 خوشحاینر

 حویه ای دور کمرم بستم و از حمام خارج شدم

 جلوی آینه ایستادم و موهام رو خشک کردم

ره بود باورم نمیشتتد موهام به طرز عجیبی براق شتتده بود که فکر کنم از خواص ک
 !خندم گرفت چه آب رسانی شدن موهام

 .ویی حایی ازش بگیرم که دیگه از این فکرا به سرش نزنه

به یاد چشماش افتادم و دوباره قلبم تکونی خورد چه خوشگل بودنع دست خودم 
شب  شاید تا  شاش بردارمع اگه کره مایم نکرده بود  شم از چ ستم چ نبودع نمی تون

 بهش زل میزدم

گم اون یه دختر فراریه که به خاطر خودش به پدر و مادرش پشتتتت اه من چی می
کردهع ویی نه اونم مثل منه که نمیخواد زیر بار ازدواج زور برهع سرم رو تکونی دادم 

 .و یه نگاه دیگه به موهای خوشگلم کردم

شتمع در اتاق را باز کردم و  شال نوژا را از روی میز بردا شیدم و  سمیم رو پو یباس ر
 دم از پله ها پایین رفتنم و مسیر خروجی ویال را پیش گرفتمخارج ش

*** 

چشام رو باز کردم و در کمال ت جب خمیازه ای کشیدمع وا اینقد که من خوابیدمع 
 بازم خمیازهر

نگاهی به ساعت کردم دوازده بودع صدایی از بیرون نمیاومدع حوصله عوض کردن 
ارج شتتدم هیچ کس تو حال نبودع یباس نداشتتتم با همون تاش شتتلوارک از اتاق خ

 ت جبی نداشت مردا رفتن سر کار ع ویی مهر نوش جون کجاستر
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شتم و در حایی که گاز میزدم از ویال  سیبی بردا شدم و از یخچال  شپزخونه  وارد آ
شام  ستخر آب نی شت ویال رفتنمع با دیدن درختای بلند و ا شدم و به باغ پ خارج 

 شل شد

ستم ش سط درختا رو چمنها ن سیبم زدم و از هوای بهاری یذت  و و یه گاز دیگه به 
 بردم

صدای نفس کشیدنی بلند از پشت سرم توجهم رو جلب کردع با اینکه ترسیده بودم 
ست  سرم رو نگاه کردمع از چیزی که دیدم قلبم ای شت  ویی به آرومی چرخیدم و پ

 .....کرد...... سگ

شتع شت ناکی دا سگ گنده ی گرگ نماع قیافه ی وح سختی  یه  آب دهنم رو به 
 قورت دادمع جرئت تکون خوردن نداشتم

چرا شتتال من گردنشتتهر! ستترش رو کج کرده بود و زبونش رو بیرون انداخته بودع 
همچین عاشتتتقونه بهم نگاه میکرد که ترستتتیده به خودم نگاهی کردم... با دیدن 
 بدنم که حاال مطم ن شتتدم یه ستتگ ماده نیستتتم نفس راحتی کشتتیدمع ویی چرا

 !نمیرهر برو گم شو دیگه

سیبم رو به طرفش پرت  شیدم و  سیده جیغی ک شت تر سمتم بردا با قدمی که به 
 ...کردمع همزمان از جام بلند شدم و شروع به دویدن کردم

 پارت هشتم

 !ت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتب ویم کن سگ زشت

 ت یکی کمک کنه کسی تو این خراب شده نیست!ر

ها گیر کرد و خوردم زمین سریع برگشتم که به چمن ویی هیچ جوابی نشنیدم پام
 با سگ فیس تو فیس شدم 

آب دهنش روی صتتتورتم پخش شتتتده بود و جرات باز کردن دهانم را نداشتتتتم 
ترسیدم آب دهنش وارد دهنم بشه اون وقت تا یک ماه عق می زدم چشام به می

 هایی از امید توی دیم روشن شداستخر افتاد روزنه
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شایم  صله ای دور از خودم آروم  سریع به فا رو از گردنش باز کردم و تو یه حرکت 
 که خیلی دوسش داشتپرت کردم منو ول کرد به سمت شایم دوید مثل این

سم  سرد بود برای یه یحظه نف ستخر آبش  ستفاده کردم و پریدم تو ا صت ا از فر
ستم  ستمش تازه تون ش صورتم افتادم خوب که  نفس رفتعویی مهم نبود به جون 

 راحتی بکشم ویی باید برم یه دوش اساسی بگیرم

کرد دیم به به دوروبرم نگاه کردم شتتتایم را به دهن گرفته بود و مظلوم نگام می
 آزاریهحایش سوخت از رفتارش م لوم بود سگ بی

 از استخر بیرون اومدم یرزی کردم حسابی سردم شده بود

رف ستگ حرکت کردم دودل بودم موهام رو از صتورتم کنار زدم و آروم آروم به ط
 ترسیدم باز هم بخواد ییسم بزن ویی خیلی مظلوم شال رو جلوی پام گذاشتمی

ستم یبخندی بهش زدم حدس اینکه کی  شتم و دور گردنش ب شال رو از زمین بردا
 این کارو کرده و سگه مت لق به کیه کار سختی نبود

 !دونی تو از صاحب خوشگلتریتت می

 !و زبونش افتاد بیرون او مای خاک نکنه فهمید چی گفتمردهن سگ باز شد 

شتم که یه قدم ی نی بازم می شدم و قدمی عقب گذا سم بزن از جام بلند  خواد یی
 .جلو اومد

 !جا وایسا! باشه پسر خوبتت نه..... نه.... همون

ویی حرکتش رو تند تر کرد اه ی نتی دوباره شتتتروع به دویدن کردم خودم رو به 
شتتد آخه چطور از یه درخت رستتوندم و ستت ی کردم باال برم ویی مگه میدرختی 

 !!!!شه باال رفتصاف و صیقل می

شید یرزی کردم و  سگ زبونش رو درآورد و به پاهام ک شیدم  کمی خودم را باال ک
خودم را کمی باالتر کشتتتیدم این بار زبونش به کف پاهام خورد به شتتتدت خندم 

 باز شد و افتادم زمین گرفت طوری که دستامو از درخت
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 .تت آخ کوهانم... خدا ازت نگذره پاشا

که دیش بار سگ قصد گرفتنم را نداشت مثل اینسریع بلند شدم و دویدم ویی این
که داشتتتم از ستترما یی می خواستتت من بدوم و اونم دنبایم بیاد و بازی کنه با این

 زدم ویی بهتر از ییسیده شدن بودمی

داشتتتتم فحش خوشتتتگل نثار پاشتتتا وید با هر قدمی که برمیکل باغ رو دنبایم د
 کردممی

 ت ایهی شب بخوابی صبح پاشی تا موهات نیست

 ت ایهی دندونات رو کرم بخوره بی دندون شی

 تایهی چشات چپ شه و دیگه به حایت اویش برنگرده

 ت ایهی تو یکی از جلسات مهمت بگوزی شلوارت پاره شه

 ت آمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

شت نزدیکی ساعتی رو دنبایم دوید دیگه بدنم نایی ندا ستادم بزار یک  های ویال ای
 تونمخواد ییس بزنه دیگه نمیهرچی می

بدن بی جونم رو زمین افتاد و چشام رو بستم وقتی حرکتی ازش ندیدم چشام رو 
 کرد چشام به پنجره اتاق پاشا افتادباز کردمع رو پا نشسته بود و یه وری نگام می
کرد ی نی تمام مدت اینجا بودر مگه تو بایکن ایستتتتاده بود و با نیش باز نگام می

 نباید سر کار باشهر

 تیز سر جام نشستم که سکه یه قدم بهم نزدیک شد داد زدم

ت این سگ خرت رو جمع کن هرچند سگت از خودت خرتره نه... نه.. ی نی خرت  ت
 از خودت سگ تره.. ها چی گفتم

سوتی که زد شتم و تو خودم  با  صورتم گذا ستامو رو  سگ دوباره به طرفم اومد د
 مچایه شدم جیب کشیدم
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صورتم  ستامو رو  شد د ستام  شغول ییس زدن د شکم درمیومد م شت ا دیگه دا
صدای مهیاد  صورتم نخوره چند دقیقه ییس زد که با  شته بودم که زبونش به  گذا

 که گفت

 .ت رکسی بسه

ست و کمکم کرد بشینم تتت چی شده نوژا این چه سگ ازم دور شد مهیاد کنارم نش
 و  یهر

شیدم و تو خودم جمع  سبیده بود خجایت ک شده بود و به بدنم چ سام خیس  یبا
شم انداخت  سرما به هم میخوردع کتش رو درآورد و رو دو شدت  شدم دندونام از 

 بلندم کرد

بود ویی  جا ایستتتادهنگاه دیخوری به ستتمت پنجره اتاق پاشتتا انداختم هنوز همون
 کردبار با اخم نگام میاین

شدم کت مهیاد را رو  سریع وارد اتاقم  خیلی از کارش بدم اومد به طرف ویال رفتم 
 ام را برداشتم و وارد حمام شدمتخت انداختم و حویه

یرزیدم بدون در آوردن یباستتم رفتم تو وان رو پر از آب گرم کردم همان طور که می
 کردم ویی اهمیتی ندادمبود آب ویرم رو داغ حس می وان نشستم چون بدنم سرد

کمی که گذشت بدنم به حایت عادی برگشت و حاال آب وان برام سرد بود شیر آب 
داغ را باز کردم تا آب داغ بشتتته نیم ستتتاعت تو وان موندم حایم که حایت عادی 
ستن خودم حویم رو  ش شامپو زدم ب د از  شت زیر دوش گرم خودم را دوباره  برگ

 امدورم پیچیدم و بیرون آمده

به محض خارج شدن از حموم عطسه ای کردم فهمیدم کارم ساخته است هر وقت 
شلوار راحتی سرما می سریع موهام رو خشک کردم بلوز  خورم بدجور تب می کنم 

ویی خوشگل پوشیدم چشام بدجور خمار خواب بود خودم رو تخت انداختم بقدری 
 چشام خوابم بردخسته بودم که به محض بستن 

 * پاشا *
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کنه و چشتتتاش به اش با اخم نگام میامروز کاماًل کار رو ت طیل کردیم مهیاد همه
شوره دارم هوا داره دونم منتظر که نوژا بیاد پایین خودمم یه کم دلپله هاست می

شد حتی نیومد ناهار بخوره مهیاد طاقت نیاورد و تاریک می شه ویی خبری ازش ن
باز پله خواستتتت بدونم باال چه خبره اما غرورم اجازه اال رفت بااینکه دیم میها 
 داد دنبایش برمنمی

که نوژا بی جون تو بغلش بود به پایین هنوز چند دقیقه نگذشتتتته بود که درحایی
 اومد یه یحظه ترسیدم مگه چی شدهر

ت پاشو سریع ماشین رو روشن کن تبش ت  با دادی که مهیار کشید به خودم اومدم 
 ...باالست ممکنه تشنج کنه زود باش

 پارت نهم

صندیی عقب خوابوند و  شن کردم نوژا و روی  شین رو رو سریع پریدم بیرون و ما
 سرعت به سمت بیمارستان حرکت کردمخودش جلو نشست به

طور تب کرده بود ناراحت خواستتتت تنبیهش کنم ویی ازین که اینبااینکه دیم می
 بودم

چون چهره مهیاد بدجور تو هم بود هنوز ماشین رو پارک  جرات حرف زدن نداشتم
 نکرده بودم که مهیاد پرید پایین

 ماشین رو نگه داشتم نوژا رو از ماشین بیرون آورد و به طرف بیمارستان دوید

ای به فرمون زدم از رفتار مهیاد م لومه که خیلی دوستتش داره ویی عصتتبی  تتربه
 !چرا بهش گفت آجیر

یاد آوردن به  با مزه جیب  با  ندم گرفت خیلی  باغ خ یدن و جیب زدنش توی  دو
دوید شتتاید به خاطر همین بود که رکس را نگه نداشتتتم و خواستتتم زد و میمی

 .بیشتر دنبایش بدوه

 کنمردیوونه نشم خیلیه حاال چرا من به این چیزا فکر می
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صندیی منتظر نشس شدم مهیاد رو  شدم و وارد بیمارستان  شین پیاده  ته بود از ما
 بی خیال کنارش نشستم یهو چرخید طرفم

رم کنی فهمیدی وگرنه از خونت میتتتتتت ببین پاشا دف ه آخر باشه که اذیتش می
 .برمنوژا هم با خودم می

 کنیرطور صحبت میبا دهن باز نگاهش کردم تت تو به خاطر این دختر با من این

 یرطور اذیتش کنی فهمیدخواد اینت ببین پاشا دیم نمی

 تت تقصیر خودش بود

ت نه تقصیر تو بود نمی قدر ناراحت شد و اینکار دونم چی تو گوشش گفتی که اینت
 !رو کرد

تتتت چیز خاصی نگفتم فقط گفتم منو مهیاد به یه دختر فراری اهمیتی نمیدیم پس 
 .س ی نکن مخش رو بزنی

 چشای مهیاد سرخ شد و دندوناشو روهم فشار داد و گفت

چین عروسی داشته باشم ویی بنا به دالیلی مجبورم برادرش باشم مت من آرزومه ه
دونم که چشمتو گرفته ویی بهتره چشمترو درویش کنی با کار امروز دیگه بهت می

 !کنهنگاه هم نمی

 !چرخنپوزخندی زدم ت چشم من را گرفته صدتا از اینا هر روز دور ورم می

ت اونایی که جلوت شون خایص نیست دن جنسمانور می این بار مهیاد پوزخند زد 
 شیشه داره مثل نوژا پاک نیستنخرده

شد و به  ستع با بیرون اومدن دکتر از اتاق مهیاد بلند  شا ستم منظورش ناتا میدون
 طرفش رفت تت چی شد آقای دکتر حایش خوبهر

ت شانس آوردع اگه یک ساعت دیرتر می کرد سرم بهش وصله رسید تشنج میدکتر 
 .تونین ببرینش فقط داروهاش رو بموقع مصرف کنهایین میتبش اومد پ

 مهیاد از دکتر تشکر کرد و وارد اتاق نوژا شد بین دوراهی موندم منم برم تور
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 .رمنه فکر می کنه خیلی برام مهمه پس نمی

 *مهیاد *

صبج ویش نمی شدم با چهره مظلوم خوابیده بود کاش  کردم وقتی رفتم وارد اتاق 
شیش زنگ زدم که جواب نداد نگران شرکت همش تو  فکرش بودم چند بار رو گو

شدم که  شا ناراحت  شتم خونه وقتی تو اون حال دیدمش بقدری از پا شدم و برگ
ستم دیم می ش صندیی ن ساعتی کنارش رو  سرش را بکوبم به دیوارعیک  ست  خوا

 تبش که پایین اومدع آروم اسمشو صدا زدم

 ت نوژار

 !ت نوژا جان

 ماش رو باز کرد و خنثی نگام کردبه آرومی چش

 ت خوبیر

 سرش رو تکون داد

 رفتم شرکتت ببخشید صبح نباید می

بار یبخند بی جونی زد تتتتتت تقصتتیر تو نبود اونم تالفی کارم رو کرد ویی خیلی این
 .خواد تو اون خونه بمونمرحمه دیگه دیم نمیبی

ریم تو هم ش شون میتتتت نگران نباش تهدیدش کردم اگه دوباره اذیتت کرد از پی
 برممی

 چشماش برقی زد که گفتم

 ت ببین تو هم دیگه نباید سر به سرش بزاری باشهر

 .یب و یوچه اش آویزان شد ت اگه اون با حرفاش نیشم نزنه منم کاریش ندارم

کنه! یه کم دیگه استراحت کن سرمش تموم شد تتت. مطم ن باش دیگه اذیتت نمی
 .ریم خونهمی
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شه ای گفت  شت خودخوری با شا دا شدم پا ست از اتاق خارج  شماش رو ب و چ
 کوبید و به جون یباش افتاده بود جلوش ایستادمکرد عصبی پاشو به زمین میمی

 آییم. ف اًل تو رو نبینه بهترهتونی بری خونه سرمش تموم شد خودمون میت می

 اخماش تو هم رفت و کلید ماشین رو پرت کرد طرفم که رو هوا گرفتمش

 رمت باشه من می

از ستتتاین عبور کرد و به طرف خروجی رفت خندم گرفت ایکی پز دادم مطم نًا نوژا 
 .کرد ویی دایی جان باید یه کم تنبیه بشهرفتار بدی نمی

*** 

 پرستار با یبخند سُرم رو از دستم کشید

 .ت بهتره بیشتر مواظب خودت باشی خوشگل خانم

 م و بهش یبخندی زدم ت ممنون حتماً چون زبانم خوب بود حرفاش رو فهمید

 مهیاد با یبخند وارد اتاق شد کیفش کوک بود علتش را باید از زیر زبونش بکشم

 !خوابیات پاشو بریم خوب می

 .پاشمخندی نمیت تا نگفتی چرا داری می

ای کرد تتت ای شیطون خوب فهمیدیع یه کم حرص پاشا را درآوردم دیم خنده دیگه
 .برهع تو هم بهش بی توجه باش تا یه کم بسوزهخنک شد.فرستادمش 

نیشم شل شد از جا بلند شدم ویی هنوز یه کم سر گیجه داشتم آروم از تخت پایین 
 اومدم به طرف مهیاد رفتم و دور بازوش رو گرفتم که یبخند دیگه ای زد

 رهت یه کم سرم گیج می

 ت راحت باش

اد در رو برام باز کرد سوار شدیم و از اتاق خارج شدیم و به طرف ماشین رفتیم مهی
 به طرف ویال رفتیم
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مهرنوش خانم با شرمندگی جلوم ظاهر شد تتتت دخترم به خدا شرمنده تم این پسر 
کنه بچه ست. خنده ای کردم تتت اگه اون فکر میکنه هنوز بچهب ضی وقتا فکر می

 .ام تقصیر منم بود خودتونو ناراحت نکنیناست من مطم نم که بچه

ش شاد شد ت تو خیلی مهربونی دخترم ع برو استراحت کنع برات سوش درست چهر 
 .کردم االن میارم

تشکری کردم و به طرف اتاقن رفتمع نگاهی به دراتاق پاشا کردمع صدایی نمی اومد 
 .احتماال رفته بود سر کار

شتم و به عموم زنگ زدمع  شیم رو بردا شیدم گو شدم و رو تخت دراز ک وارد اتاقم 
 تو گوشم پیچید صداش

 ت بله بفرمایید

 ت سالم سیا منم آیناز

 !ت َبه چطوری ارسالنع در  من کوفت و سیا مگه نگفتم اسمم رو کامل بگور

 پارت دهم

 ساکت شدم باز بهم گفت ارسالنر

اخمام تو هم رفت و گفتم تتتت سیا مگه نگفتم دیگه نگو ارسالن چرا گوش نمیدیر 
 اهبابا من به این اسم آیرژی دارم 

خنده ی مردونش بلند شدع عاشق صدای خندش بودم ت اوه کوچویوی عمو ناراحت 
 شدر

 !خوب بگو ببینم شوهر جانت چطورهع عزیز دل منو که اذیت نمیکنه

 دیم از دست همه پر بود صدام یرزید ت عمور

 ت جان عمو
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شتع  شته ی خودش دوسم دا سال ازم بزرگتر بود ویی مثل بچه ی ندا سیامک ده 
 زم بود همه ماجرا رو براش ت ریف کردمهم را

عصبی دندون هاش رو رو هم سایید که صداش به گوشم رسید تتتت همش تقصیر 
 .داداِش چقدر گفتم این ازدواج سرانجامی نداره ویی مگه گوش کرد

تتتتت خودت رو ناراحت نکن عموع پاشتتا که منو نمشتتناستتهع یه مدت که گذشتتت 
 .برمیگردم

 ت برای دیدنت میام

 ایی جیغی کشیدم ت راست میگی سیاراز خوشح

صدام میکنی  سیا آره میامع وقتی هم اومدم مثل دخترای خوب عمو  تتتت کوفت و 
 فهمیدیر

 ت آره فقط بیا که خیلی تنهام

 ت فدااااای ارسالن خودم بشم ف ال کاری نداریر

 باز جیغم هوا رفت ت گفتم نگو ارسالن بدم میتتتتتتتتتتتاد

 لمخنده ای کرد ت بای خوشگ

 ت خدا حافظ

ستم برای اینکه حایم رو  ستع میدون ش شی رو قطع کردمع خنده ای رو یبهام ن گو
 عوض کنه بهم میگه ارسالن

 ...باز هم کلمه ارسالن تو ذهنم تکرار شدع شاید به خاطر اینکه ارسالن نشدم

پففففف بابام یه آجی و دو تا داداش داره که ستتیامک داداش کوچیکه میشتتد بابا 
د دوم خانوادهع عمو ستتبحان فرزند بزرگ خانواده بود و عمه شتتبنم فرزند هم فرزن

 سوم
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شتن بچه  ست دا شن و ایبته دو شه همه ذوق زده می موق ی که مامان باردار می
 ...پسر بشه حتی اسم هم براش انتخاب میکنن

ارسالن... آره درست فهمیدین اگه پسر بودم اسمم ارسالن میشد وقتی که به دنیا 
و سبحان ناراحت میشه چون خودش این اسم رو برام انتخاب کرده بودع و میام عم

 حاالکه دختر بودم نمیشد اون اسم رو روم گذاشت

حاال هم ب د بیست و سه سال سیا سر به سرم میزاره و بهم میگه ارسالنع میدونه 
که چقدر از این استتم متنفرمع ویی االن که اینجام خودم هم دارم حستترت میخورم 

 . ارسالن بودم تا مجبور به این ازدواج نمیشدمکاش 

نگاهی به ستتتاعت کردم ده شتتتب بودع ی نی بازم باید میخوابیدمع همچین بدمم 
 نیومد ع روی تخت دراز کشیدم که

 تقه ای به در خوردع ناچار دوباره نشستم ت بفرمایید

اشتع مهر نوش خانم با یه سینی کوچک وارد شد یبخندی زد و سینی رو رو پام گذ
 تا آخرش رو میخوری سوش قلِمع بخور جون بگیری دخترم

 به بشقاب سوش و آب پرتقال نگاهی کردم ت چشم ممنون حتما میخورم

 .ت گلم داروهات رو باید سر موقع بخوری پیش مهیادن االن برات میاردشون

 ت باشه

 ت پس من میرم تا راحت باشی

ی میخواستتت و یه خواب عمیق به طرف در حرکت کرد اعترا تتی نکردم دیم تنهای
 .شاید خوابی که بیداری نداشته باشه

سرما خوردگیم  سوش خوردمع هیچ مزه ای حس نکردمع علتش هم  شق از  چند قا
 بودع وگر نه دست پخت مهرنوش خانم خیلی خوب بود

 نصف سوپم رو خورده بودم که باز در به صدا در اومد

 ت بفرمایید
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 !ن پسر چقدر انرژی داشتمهیاد با نیش باز وارد شدع ای

 کنارم رو تخت نشست ت حایت چطورهر

 ت ممنون خوبم

 .چند ورق قرص رو عسلی گذاشت ت سر موقع باید بخوری

 ت باشه. چیز مهیاد به عمو سیامکم زنگ زدم

 !ت خوب

 ت داره میاد پیشم همه چیز هم بهش گفتم

 !آب دهنش رو قورت داد ت نیاد دعوا راه بندازه

و و دعوا! تتتتت نگران نباش از بس خونستترده که ب ضتتی وقتا دیم خندم گرفت عم
 میخواد از دستش سرم رو بکوبم به در و دیوار

 .نفس آسوده ای کشید ت خدا روشکر ع بقیه سوپت هم بخور

 .ت نه دیگه میل ندارم

اخماش رو تو هم رفتع خودش رو جلو کشید و بشقاب رو از دستم کشید و قاشق 
 جلو دهنم گرفترو تو سوش فرو برد و 

 تت بگو ا  

شای گرد  شد و با چ شق تو حلقم فرو رفتع خندم قطع  خنده ی بلندی کردم که قا
 نگاش کردمع حاال نوبت اون بود که قهقهه بزنه

 *پاشا*

 عصبی تو جام جابه جا شدمع اول که صدای جیب جیغاش حاال هم

ویی ترجیح دادم که صدای خنده هاشون نمیزاره بخوابمع با اینکه وقت خواب نبود 
 !برای فرار از نوژا بگیرم بخوابم ویی مگه میزارن
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بلند شتتدم و آبی به صتتورتم زدم از اتاق خارج شتتدم خواستتتم از پله پایین برم که 
 صدای مهیاد متوقفم کرد

 ت بگو ا  

 ت ویم کن مهیاد سیر شدم َاه

 باز صدای خنده ی مهیاد بلند شد

 شروع به جیب زدن کردب د از چند یحظه خانم جیب جیغو باز 

تتتتت وای ویم کن دارم میترکم اینقدر اون قاشتتق وامونده رو حل نده تو حلقم وای 
ست ای دایی و خواهر  ست رفت ای خدااااا منو از د سالنت از د سیامک کجایی ار

 .زاده نجات بده

 !از خنده های مهیاد م لوم بود پهن زمین شدهع ویی سیامک و ارسالن دیگه کینر

سری به آشپز خونه زدمع شونه ای ب اال انداختم و به طبقه پایین رفتم ع گشنم بود 
با دیدن سوِشع دهنم آب افتاد برای خودم کمی کشیدم و پشت میز نشستمع چند 
صورتش کردم که  شد نگاهی به  شپز خونه  شق خوردم عایی بود ع مامان وارد آ قا

 چش غره ای رفت

م تتتتت راستتتی از آیناز خانم چه خبر چرا برای اینکه اشتتتباهم رو از یادش ببرم گفت
 نیومدر

ت نمیدونم مادر از بابات بپرسع تو که نمیخواستی  مامان دسپاچه به طرفم برگشت 
 بیاد چی شدر

 !ت حاال هم نمیخوام بیاد ویی برام عجیبه که نیومدهع مگه قرار نبود بیاد

 !ت باز چش غره ای رفتع حاال که نیومده دیگه به بقیش چی کار داری

مهیاد با نیش باز وارد آشپز خونه شد تتت مادر جون یه بشقاب هم برای من بکش ت 
 باشه عزیزم ایناز سوپش رو خوردر

 رنگ از رخ مهیاد پرید ت کیر
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چرا گفت آینازع نگاهی به مامان کردم تتت وای مگه پاشا برام حواس میزاره منظورم 
 نوژاستع هی از آیناز ازم میپرسه منم قاطی کردم

 ابرویی باال انداخت ت چی میپرسهر مهیاد

 مامان ت میگه چرا نیومدر

 ....یبخند بد جنسی روی یبهای مهیاد نشست

 پارت یازدهم

 *مهیاد*

سوایی بهم نگاه میکردع حرف هایی رو که پدر جون برای این موقع بهم گفته  شا  پا
 بود به زبون آوردم

 .ت آیناز اومده

بود خندم بگیره مادر جون فکر میکرد  چشتتای مادر جون و پاشتتا گرد شتتدع نزدیک
 میخوام آیناز رو یو بدمعیه قاشق سوش دهنم گذاشتم و ادامه دادم

تتت مثل اینکه اونم به این ازدواج را ی نیست و فقط به خاطر قلب ناراحت باباش 
مادرش فکر میکنن  پدر و  نه ویی  ندگی میک قبول کردهع تو همین شتتتهر داره ز

 اینجاست

شه اگه زنگ  نگاهی به چهره ی ست با ستی حوا شا کردم و گفتم تتتت را مت جب پا
 .زدن جوری وانمود کنی که رابطتون خوبه

ت دیدی حدسم درست بود فقط به عشق خارج اومدن این ازدواج رو  پوزخندی زد 
 .قبول کرده

حرصتتم گرفت چرا نمیخواد یه کم مثبت فکر کنهع نگام رو ازش گرفتم ویی با دیدن 
ار خشتتکش زده بود و ابروهاش به طور وحشتتت ناکی هم رو آیناز که گوشتته دیو

 بغل کرده بودن غذا پرید تو گلوم و شروع به سرفه کردم
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قبل از هر کسی آیناز خودش رو بهم رسوند و چند  ربه به پشت کمرم زدع سرفم 
 بند اومد و با نگاه ازش تشکر کردم

ته بود رو ازش گرفتم  مادر جون جلوم گرف لپ خوردم و ییوان ابی رو که  یه ق و 
کناری گذاشتم ع نگام به طرف پاشا کشیده شد که زوم آیناز بود ویی هیچ نگاهی از 

 طرف آیناز دریافت نکرد

 یهو ایناز پرسید ت آیناز کیهر

 طرف نگاه آیناز من بودمع چرا همچین میکنهر

 .دایی تو جوابش گفت ت شخص مهمی نیست

 .اشا کرداخمای آیناز بیشتر شدع و نگاه بدی به پ

شتی  مادر جون برای عوض کردن بحث رو به ایناز گفت تتتتت دخترم چیزی الزم دا
 اومدی پایینر

 به مادر جون نگاهی کرد ت آره تشنم بود

 ت االن بهت آب میدم

 ت نه نمیخواد

شد و چپ  شا گرد  شای پا شروع به خوردن کرد ع چ شت و  ییوان آب من رو بردا
 چپ نگاهی به من کرد

تا کجاها که نرفته! ترجیح دادم چیزی نگمع اگه دیروز رو میدید که اوه اوه فکرش 
 .از بشقابم غذا خورد که کارم تموم میشد

ییوان آب رو تا آخر خورد و رو به من گفت ت به مهرنوش جون گفتی عموم میخواد 
 بیاد سری بهم بزنهر

 ت نه هنوز
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نمیاد  مادر جون با کمی ا تتطراب گفت تتتتت راستتت میگی دخترمع مشتتکلی پیش
 میدونه از خونه فرار کردیر

 آیناز منظورش رو گرفت و چش غره ای به من رفت خندم رو خوردم

 .ت نگران نباشید عمو سیامک همه چیز رو میدونه

 !صدای پاشا بلند شد ت پس ارسالن کیهر

آیناز تیز به سمتش برگشت ویی سریع به طرف من گارد گرفت و گفت تتتتتت بهش 
 .هیادگفتیر خیلی دهن یقی م

 خندم رو خوردم و گفتم ت باور کن من چیزی نگفتم

 نگاهی به دایی کردم که گفت تت صداتون تا بیرون میومدع حاال ارسالن کیهر

 .آیناز سریع گفت ت دوست پسرمه

چشتتای مادر جون چپ شتتدع داشتتتم از شتتدت نگه داشتتتن خودم میترکیدمع اگه 
 !گذاشتن دو قاشق سوش کوفت کنیم

 .ت ت چقدر از اسم ارسالن بدم میاد اهدایی با خشم گف

 با حرفی که دایی زد دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و از خنده ترکیدم

 *پاشا*

مهیاد رسمًا داشت میز رو گاز میزد نگام به طرف نوژا کشیده شد با اینکه روش رو 
 ازم گرفته بود ویی م لوم بود خودش رو به زور گرفته نخنده

دهنش نگه داشتتته بودع مگه چی گفتم! ایبته بیشتتتر از رو چون دستتتش رو جلو 
حرص این حرف رو زدمع دختره م لوم نیست چند تا چند تا طور میکنهر چرا مهیاد 

 !!!!ناراحت نشد که دوست پسر داره
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شاش گرد  شدع گیج و با ت حب به مهیاد نگاه میکردچ شیده  نگام با طرف مامان ک
ع از حایتش خندم گرفت ویی خودم رو نگه شتتتده بود و یباش رو غنچه کرده بود

 داشتم

جاش نبود منم بزنم زیر خندهع به عقلم شتتتک میکردن. ویی اینا مشتتتکوکن گفته 
 !باشم

 مهیاد خودش رو جمع کرد و با ته مایه هایی از خنده شروع به خوردن سوش کرد

 !!نوژا رو به مامان گفت ت مهر نوش جون یه قاشق میدین بازم دیم سوش خواست

مامان از شک بیرون اومد و گفت تتتت حق داری دخترم نهار نخوردیع با یه بشقاب 
 سیر نشدی. االن برات میکشم

 .نوژا ت نه نمیخواد پیش مهیاد میخورم

 اینجا چه خبرهر

 مهیاد بشقابش رو کنار کشید ت چشمت رو درویش کن عمرا بهت بدمر

 !نوژا چش غره ای بهش رفت ت خسیس ایدویه که گفتن تویی

 .مامام خنده ای کرد ت بیا دخترم اینم سوش

 نوژا ت ممنون مهرنوش جون

شون نگرفتمع باید  سوش خوردن نگاه از سوش خوردن کرد ع منم در حین  شروع به 
بفهمم چرا اینقدر با هم صتتمیمین وگر نه شتتب خوابم نمیبره. باید بیشتتتر استتتراق 

 .سمع کنم

 *آیناز*

جون تشکر کردمع ازشون جدا شدم و به اتاقم  سوپم رو تا آخر خوردم و از مهرنوش
رفتمع از وقتی اومده بودم به مامان زنگ نزده بودم یه جورایی ازشتتتون ناراحت 

 بودم
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شتم اونم طرف بابا بودع هیچ فکر  ست نگه دا شده بود ویی بازم د دیم براش تنگ 
 !نکردن ممکنه دومادشون ویگرد از آب در بیاد

یل نقاشتتی برام بگیره هر چی باشتته از بیکاری بهترهع باید فردا به مهیاد بگم وستتا
 مسواکی زدم و داروهام رو خوردم و خوابیدم

شنگی  شروع کرد! ویی آهنگ مالیم و ق شا دوباره  شدع پا شام باز  ساز چ صدای  با 
 !میزد دیم نمیخواست صداش قطع شهع حاال چرا اینقدر رمانتیک میزنه

ثل الالیی بود کمکم چشام گرم شد و چشام رو بستم و به آهنگش گوش سپردمع م
 دوباره به خواب رفتم

*** 

باصدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم وقت داروهام بود تو جا نشستم و قرص 
 هارو از ورق جدا کردم

با دیدن ییوان آب خایی آه از نهادم بلند شتتتدع اصتتتال حستتتش نبود از زیر پتو بیام 
شتم و از پ صام رو بردا شن بود بیرونع مجبودی قر شدمع چراغ حال رو سرازیر  له 

سرکی کشیدم کسی نبود با خیال راحت وارد آشپز خونه شدم ییوانی برداشتم و از 
زیر شتتیر آب پرش کردم و گذاشتتتم روی میزع صتتندیی رو کشتتیدم و پشتتت میز 
شدم ییوان رو دوباره پر از آب  صام رو یکی یکی خوردم و از جام بلند  ستمع قر ش ن

 ا باال رفتمکردم و از پله ه

شا میومد جلب  نزدیکی در اتاقم رسیدم که توجهم به صداهایی که از داخل اتاق پا
 شد ع نزدیک در شدم وگوشم رو چسبوندم به در

صتتدای اه و فریاد میومد خواستتتم بی توجه به اتاقم برگردم ویی پام حرکت نکرد 
 ه بودآروم در اتاقش رو باز کردم و سرم رو داخل بردم روی تخت خوابید

ویی مثل اینکه داشت خواب بد میدیدع چون هی دستاش رو تکون میداد و میگفنه 
 ...نه نرو و گریه میکردع دیم نیومد تو این حال بزارمش و به طرفش حرکت کردم

 پارت دوازدهم
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 های تختش رفتم ییوان آب را روی عسلی گذاشتمتا نزدیکی

 که گفت  به صورت عرق کردش نگاه کردم خواستم صداش بزنم

 !ت مینا این کار رو نکن

خواست مینا با چشای گرد مشغول تجزیه و تحلیل حرفش شدم مگه ناتاشا را نمی
 دیگه کیه!ر

دل نیست که هتل پنج ستاره است. حقشه همین جوری بزارم تا صبح زار بزنه آره 
 .درستش همینه

 کنمپاشدم برم که عربده کشید ت نه نرو خواهش می

هوا پسره ی دیوونه تصمیم گرفتم بیدارش کنم سرم رو کمی جلو شیش متر پریدم 
 بردم و گفتم

 ت پاشا پاشو

باگفتن این جمله نیشتتام شتتل شتتد ویی مینو مینو گفتن دوبارش اخمام رو تو هم 
صدا  شو  شق شوهرع تو خواب داره ع شوهر کردن من و  کردع تورو خدا ببین مردم 

 .زنهمی

صی نگاش کردم چی سلی افتاد کار کنم دیم خحر شه نگام به ییوان آب روی ع نک 
 .نیشم تا بناگوش باز شد آخ جان چه حایی بکنم من

ییوان آب و برداشتتتم و ستتر جام ایستتتادم یه کم فاصتتله گرفتم که بتونم فرار کنم 
 نگاهی به در اتاق انداختم باز بود

 نه بذار دو تا ُشک بهش وارد کنم

 ش نشست و به دور و روش نگاه کرداول جیغی فرا بنفش کشیدم که سیی سر جا

ای هنوز ازهپروت درنیومد بود که ییوان آب رو رو ستتترش خایی کردم برای یحظه
 نفسش قطع شد با چشای گرد نگام کرد



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

46 

 

 !کنیرحواسش که سر جاش اومدع عربده کشید ت تو اینجا چه غلطی می

چه شتتانس  دونم پام به چی گیر کرد پهن زمین شتتدم اهخواستتتم فرار کنم که نمی
 .گندی دارم من

اومدم پاشتتم فرار کنم که خودشتتو از رو تخت انداخت روم کثافت پرستتم کرد به 
 زمین

دستام را گرفت و بطور  ربدری روی سینم قفل کرد در حایی که آب از سر و روش 
 روم چیکه می کرد با یبخند بدجنسی خیره بهم گفت

 آب دهانم رو قورت دادم و به حایت مظلومی گفتم

تتتت باور کن داشتی خواب بد میدیدی صدای فریادت تا بیرون میومد فقط خواستم 
 .بیدارت کنم

انگار چیزی یادش اومده باشه کمی دستش شل شد و چشاش غمگین ویی دوباره 
 سفت چسبیدم و گفت

 زنم!رگی سکته میت این چه طرز بیدار کردنه نمی

 محایه دوباره خودم رو مظلوم کردمع منو این همه مظلومیت

 !ت خوب صدات زدم بیدار نشدی

 ابرویی باال انداخت و باور نکرده گفت ت دراِزر

 ت ها... چیر

 !ت گوشام

 ت باور کن راست میگم

ستع که دقیقا روی پای من بودع خجایت هم  ش سر جاش ن ستام رو ول کرد و  د
 نمیکشه
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ز رو سر جام نشستم و کف دستام رو به زمین زدم که تکیه گاهم بشه تتتت میشه ا
 پام بلند شیر

خم شد طرفم و صورتش رو روبرو صورتم قرار داد و گفت ت چیه نکنه دیت میخواد 
 !جای من ارسالن جونت بودر

خندم گرفتع خاک رس تو ستترم که نمی تونم این نیشتتای وا منده رو کنترل کنمع 
 سریع خندم رو خوردم و گفتم

 .اومدتت خوب آرهعاگه ارسالن بود بهتر میشد باهاش کنار 

 چشاش عصبی شد ویی حایت خودش رو حفظ کرد از روم بلند شد و گفت

 !ت دست از سر مهیاد بردارع نمیخوام آسیبی ببینه

ضت رو  پوزخندی زدم تتتتت برای من مهیاد فقط یه داداش مهربونهع بهتِر ذهن مری
 .نمی کنم نامردیدرمان کنی! در  من من هیچ وقت به ارسالنم 

 زرشک

 !ت ت اوه اوه مشتاق دیدار شدیمپوزخندی زد و گف

سالن خیلی  ستمع ماجرای ار شدم و در رو ب از اتاقش بیرون زدمع وارد اتاق خودم 
 !!!!!بزرگ شدهع حاال ارسالن از کجا بیارم

 بیخی باباع ساعت رو برای صبح زود کوک کردم ودوباره خوابیدم

 *پاشا*

رش کنمع بچه پر رو چه حیف که مهیاد گفته اذیتش نکنم وگر نه میدونستم چی کا
 !به دوست پسرش هم مینازه

شتم  شم که دیدم بله تخت خیس آِبع رو تختی رو بردا ستم رو تخت دراز بک خوا
 واز کمد پتویی بیرون کشیدم و جای اون پهن کردم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

48 

 

باس تنم  خودم رو روی تخت انداختمع دیدم ستتتردمهع نگاهی به خودم کردم ع ی
 !ار هم چشاش هرز نرفت رو بدنمع مگه میشهنبودع یاد نوژا افتادمع حتی یه ب

یا زیادی براش عادیه یا من براش مهم نبودم که اینقدر بیخیال بودع شتتتایدم غرق 
 !شیطونیاش بود و متوجه نشد

به یاد خوابم افتادمع حتما خیلی بلند نایه میکردم که اونو کشتتتوند تواتاقع دوباره 
نا افتادم و عذاب وجدان گرفتمع ب د ا ز پنج ستتتال هنوز خودم رو مقصتتتر یاد می

 ...میدونمع کاش دیش رو نمی شکوندم تا اون بال رو سر خودش نمی اورد

 .چشام رو بستم و به سختی به دنیای بی خبری فرو رفتم

*** 

 .ت مهیاد زود باش امروز نریم آقا جون کشتتمون

 مهیاد خنده ای کرد ت من که تمومم این تویی که سیر نمیشی

 ت صبح بخیر

شدیمع نکنه میخواد ه شیک مواجه  شتیمع با نوژا ی آماده و  صدا برگ مه به طرف 
 بیاد شرکت

 !مهیاد ت به نوژی خانم کجا به سالمتی

شکی و بلوز زیبای  شلوار یی م با چش غره ای که به من رفت نگام رو ازش گرفتم 
سرش پیچیده و زیر موهاش  شال حریری هم مثل هد دور  شیده بود ع  شی پو بنف

بود و گوشتته هاش رو انداخته بود رو جلوشع پوشتتشتتی که ستت ی میکرد  بستتته
 .حفظش کنه برام جای ت جب داشت

 به طرف کابینت رفت و دنبال چیزی گشت تو همون حال گفت

 !ت دارم میام شرکت دیگهع ب دم اسمم رو درست بگو

 !مهیاد یبخند شیطونی زد ت کدوم اسمتو
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 نجونا کجانربا اخم به طرف مهیاد برگشت و گفت ت ف

 .ت کابینت دست چپیت

در کابینت رو باز کرد و فنجونی برداشتتت و برای خودش چایی ریختع و به طرف 
 ما اومد

 !مهیاد ت نوژی جون بیا کنار خودم بشین

ت ویی  قشنگ م لوم بود میخواد اذیتش کنهع نوژا پشت چشمی نازک کرد و گفت 
 !من میخوام پیش دایی جان بشینم

شید که دادش رفت  صندیی کنار من سر ک ستع و یه قلوش چایی  ش شید و ن رو ک
 هوا

 ت وای وای سوختم اه

 !مهیاد بدجنسانه گفت ت هر کی منو ناراحت کنه همین میشه

 .نوژا با مسخرگی گفت ت یا جد سید مهیاد غلط کردم

 رمهیاد یهو نگاهی بهم کرد و گفت ت تو چرا یبخند ملیح میزنی

یبخندر ایبته زیاد دیقکین یبخند هم بزنم تقصتتتیر  خودم رو جمع کردم تتتتتت کدوم
 .شماست

 .نوژا به طرفم خم شدو گفت ت مینا جونت دیقکه

چشتتام گرد شتتدع م لوم نیستتت دیشتتب چقدر چرت و پرت گفتم که استتم مینا رو 
 !فهمیدهع اخمام رو تو هم کردم و گفتم ت پشت سر ُمرده دست حرف بزن

 !ُشکه نگام کرد ت ٍمردهر

 ون دادمسرن رو تک

 صدایی مهیادبلند شد ت به منم بگین اینجا چه خبرهر

 ت خبری نیست
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صبحونه  صت داری  شرکت ده دقیقه فر رو به نوژا گفتم تتتتت اگه میخوای بیایی 
 ..!بخوردی

 کاور مهیاد

 پارت سیزدهم

تتتت شرکت که مال خودتونه پنج دقیقه دیرتر مشکلی پیش نمیاد اصال جناب پارسا 
 کجانر

 ون امروز شرکت نمیاد برای همین باید زود بریممهیاد ت پدر ج

شون تو حلِق منهع بابا یه  ش سری تکون دادم و چند یقمه خوردم این دو تا هم چ
 !جا دیگه رو نگاه کنید من چطور بخورم آخه

 !ت میبخشیدا میشه اینقدر به من نگاه نکنید

 !پاشا پوزخندی زد ت خیلی خودتو دست باال گرفتی

 برگشتم ت ی نی منو نگاه نمیکردیر با ت جب یه سمتش

 .تت نه خیر تو فکر بودم

 .ت اها یطفا فکرت رو اونوری بکن

 .مهیاد ت زود بخور دختر چقدر چونه میزنی

یه یقمه دیگه تو دهنم گذاشتتتمع باز داشتتتن نگام میکردنع شتتیطونه میگه یه بالیی 
 سرشون بیارما

صی ندارمع خودم رو ب ست اینا خال شروع مثل اینکه از د شتها  ه بیخیایی زدم و با ا
 به خوردن کردم

چند یقمه خوردم دیدم اون دو تا باز شتتتروع به خوردن کردنع با چشتتتای گرد 
 نگاشون کردم

 ت هنوز گشنتونهر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

51 

 

 .مهیاد با دهن پر گفت ت اشتهامون رو باز کردی

 ت آها

 مشغول خوردن شدم

 !حاالمن سیر شدم اینا دست نمیکشن

 .مت بسه دیگه پاشین بری

با بی میلی بلند شدنع از ویال خارج شدیم مهیاد به طرف ماشین خودش رفت پاشا 
 هم به طرف ماشین جیگر خوشگله

خوب با یه ماشتتین برین چرا اینقدر ستتوخت هدر میدین! با دو خودم رو به مهیاد 
رسوندم و رو صندیی جلو پرت کردمع مهیاد نیشش رو باز کردو گفت ت چرا با دایی 

 دیرجانت نیوم

 چیشی گفتم و سرم رو برگردونم

 !ت خوب با دایی جور شدیا

 !با ت جب نگاش کردم ت جور شدم! فقط به خاطر اینکه صندیی کناریش نشستمر

 !ت نچ نچ نچ ی نی حواست نبود دایی یه جورایی نگات میکردر

 !ت خوب اونم مثل تو نگام میکرد

 خندش وخورد و گفت ت مگه من چجوری نگات میکنم!ر

گشتم طرفش ونگاش کردمع ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد تتتت تو مهربون   بر 
 .نگام میکنی

سم از تو خوشش  شنا یبخند قشنگی رو یباش نشست تتتت آفرین ع من دایی رو می
 .اومدهع چرا نمیخوای قبول کنی

 بی اعتنا رو برگردوندم و گفتم ت مینا کیهر

 صدای مت جبش بلندشد ت مینا رو از کجا میشناسیر
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سریع برام  صدا میزدع گفت مردهع  سمش رو  شت کابوس میدید وا شب دا تتتت دی
 !ت ریف کن

مکثی کرد و گفت تتتت درست پنج سال پیشع وقتی برمی گشتیم خونه با یه دختر 
 تصادف کردیم ع سریع رسوندیمش بیمارستان پاش شکسته بود

 ..یه مدت با خودمون بیرون میبردیمش چون خودمون رو مقصر میدونستیم ویی

 مینا عاشق دایی شدع از اون جایی هم که دایی خیلی بی احساِس پسش زد

 با صدای یرزون ادامه داد تت اونم خود کشی کرد

 .با پوزخندی ادامه داد ت دایی هم عذاب وجدان گرفته

 !مشکوک نگاش کردم تت مهیاد تو مینا رو دوست داشتیر

....... 

 عشقی به وجود اومدجوابم سکوت بودع پس دوستش داشته چه مثلث 

 .ت ویی مهیاد تو اون موقع سنت کم بود

 !بازم جواب ندادع عاشق نشدم که بتونم درکش کنم

 ترجیح دادم سکوت کنم تا اونم کمی آروم بشه

به شرکتشون رسیدیم یه ساختمون بلند بود همین جور با دهن باز ساختمون بلنده 
 رو نگاه میکردم که دستم کشیده شد

چرا دهنت رو اندازه ی اسب آبی باز کردی! نمیگی یکی با کله میپره تو ت بیا دخترع 
 .حلقت

چپ چپ نگاش کردم وارد اسانسور شدیم همون موقع پاشا هم با شیرجه خودش 
شدع اخماش  رو انداخت تو ع دستی تو موهاش کشید و نگاش خیره ی دستا مون 

 !رو تو هم کرد و نگاه تیزی بهم کردع بابا نخوردمش که
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روم دستام رو از دستاش بیرون کشیدم و نگام رو از پاشا گرفتمع اسانسور طیقه ی آ 
 سی و دو ایستادع او دوتا هم سرشون رو زیر انداختن و رفتن بیرون

تتتتتت خجایتم خوب چیزیه مثال یه خانم خوشتتتگل کنارتون وایستتتادهع چرا ت ارف 
یه آدم جنتلمن جلوم نمیزاری! منو بگو  خدا چرا  اومدم کمکشتتتون نمیزنینر ای 

 !ییاقت ندارن که

با توقف دوتاشتتون با هم منم ستتر جام استتتوش زدمع با اخمای تو هم به ستتمتم 
 برگشتن پاشا باحرص گفت

 .تت اینجا خونه نیست که صدات رو میندازی رو سرت اروم باش

چش غره ای بهش رفتم و منتظربه مهیاد نگاه کردم تا ازم دفاع کنه ویی اون فقط 
 ن داد و با گفتن هنوز بچه ای رفتسرش رو تکو

نگاهم به سمت پاشا برگردوندم که اونم با پوزخندی ازم دور شد یه یحظه احساس 
 .کردم قلبم شکستر

 چرا مهیاد ازم طرفداری نکردر مگه چی گفتم که ویم کردن و رفتن تو اتاق

این انتظار  از کار هر دوشون بدم اومدع رفتار پاشاکه از اول م لوم بود ویی از مهیاد
شون  شتمع ابروهام تو هم گره خورد منو بگو با این همه ناراحتی همش باها رو ندا

 شوخی میکنم و غمم رو پشت چهره ی شادم قایم میکنم

یاقتش رو  که ی هاتون میکنم  با تاری رو  باشتتته خودتون خواستتتتین همون رف
صدا  صدای خنده ای متوقفم کرد به طرف  شتم دارین.اومدم قدمی بردارم که  برگ

که با یه مرد جون شتتیک پوش رو برو شتتدم با یبخند قدمی به ستتمتم گذاشتتت 
 متوا  انه دستش رو رو سینش گذاشت و به جلو خم شد

 به انگلیسی گفت ت سالم عرض شد بانو

ب د صاف ایستاد و دستاش رو به طرفم دراز کرد و گفت ت هری هستم میتونم نام 
 زیباتون رو بپرسمر
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بودمع کاشتتکی یه چیز دیگه از خدا میخواستتتمع چقدر جنتلمن و  منم هنوز تو هنگ
 باحایه نیشم باز شد و باهاش دست دادم ت سالم نوژا هستم

چشاش برقی زد و گفت ت نمیدونم چی بهشون گفتی که اخم کردن ویی م لومه از 
 !عکس ای ملشون ت جب کردی

 فتم ت راستش آرهدستام که نزدیک به یه شدن بود رو از دستش بیرون کشیدمو گ

 !یبخندی زد و گفت ت تو محیط کار خیلی جدی هستنع نباید ناراحت بشی

چقدر این مرد م رفت داشتتتع خودشتتون میتونستتتن زود تر این مو تتوع رو بهم 
 !بگن

 به روش یبخندی زدم و گفتم ت ویی جواب کارشون رو میدم

 و یه چشمک زدم

 .ت ممنون از اینکه بهم گفتی

 فی بزنه صدای مهیاد بلند شد ت نوژا چرا نیومدیرهری تا خواست حر 

 نگاه بی تفاوتی بهش کردم و رو به هری گفتم ت خوشحال شدم از اشناییت

 دستاش رو به طرف اتاق مهیاد اشاره کرد و گفت ت هستم در خدمتتون

به طرف اتاق مهیاد حرکت کردم و بدون نگاه و توجهی بهش وارد اتاق شدمع پاشا 
 ت یمیده بود و خودکار رو تو دستش تاب میدادپشت میز ریاس

نگاهم رو از خودکار گرفتم و به صتتورتش کشتتوندم که پوزخندی تحویلم دادع اینا 
 همش میخوان منو حرص بدن!ر

در اتاق محکم بسته شد به طرف در برگشتم و به چهره ی اخموی مهیاد نگاه کردم 
که قضتتیه ی مینا رو به یادش ویی من میدونم این اخم و ناراحتیش به خاطر اینه  

 آوردم

 .بااخم رو بهم گفت ت بهتره از هری دوری کنی بهش اعتماد ندارم
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ابرویی باال انداختم و بدون جواب رو مبل نشتتستتتمع چقدر دیم میخواستتت همین 
 االن از اونجا میرفتم ویی نمیخواستم فکر کنن کم آوردم

 !مهیاد با حرص دوباره گفت ت نشنیدی چی گفتم

 وم رو دادم باال و رو بهش گفتم ت فکر نکنم به تو مربوط باشهابر 

 ب د هم یه پوزخند زدم

 .ت من خودم صاحب دارم تو جوش نزن

 اخماش رو بیشتر تو هم کرد و از بلند شد و از اتاق خارج شد

 این بار صدای نحس پاشا بلند شد ت چرا اینقدر روت حساسهر

یا چرا خدا به حرص خوردنش زدمع  ندی  ندری  یبخ با حرص خوردن این دیم ب
 ....!میرهر

 کاور پاشا

 پارت چهار دهم

 *پاشا*

با اخم های گره خورده منتظر جوابش بودمع نمیدونم چرا اینقدر حرصتتتم میگرفت 
 وقتی مهیاد روش غیرتی میشد بدون اینکه نگام کنه گفت

 .ت چمیدونم حتما غیرت ایرانیش به جوش اومده

تاشا وارد شدع مثل اینکه قرار امروز همش حرص بخورم همون موقع در باز شد و نا
 صد بار بهش گفتم بدون در زدن وارد نشو

حال  باز در  با دهن  به نوژا که  گاهی  به طرفم حرکت کرد و کوچکترین ن ناز  با 
 اسکنش بود نکرد

شتم به خاطر  شا ندا شده بودم دیگه نیازی به ناتا شر آیناز خالص  ویی حاال که از 
 پیدمهمین بهش تو
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 !ت چرا در نزده وارد شدیع دو بار تو روت خندیدم پر رو شدی

ستتتر جاش وایستتتاد و قیافه ی مظلوم ها رو به خودش گرفتع ویی من که خوب 
 میشناختمش مهیاد راست میگفت زیادی خرده شیشه داشت

 یبای رژ مایی شدش رو تکون داد ت عشقم ما که این حرفا رو با هم نداشتیم

 ا بیشتر عصبیم کرد دوبا ه بهش توپیدمصدای عق زدن نوژ 

 تت ناتاشا چقدر بگم ازاین طور حرف زدن بدم میادع ب دشم عشق من ایشونه

سرفه  شروع به  شاره ای به نوژا کردم که آب دهنش پرید تو گلوش و  ست ا با د
شت  ستم چند  ربه آروم به پ ش شدم و کنارش ن صندیی بلند  سریع از رو  کردع 

 ن آروم تو گوشش گفتمکمرش زدم تو همین حی

 ت خیاالت ورت نداره فقط میخوام از شر ناتاشا خالص شم

 نگاه ی عصبی بهم کرد و یبخندی مصنوعی زد 

 .ت منم ارسی جونم رو با یکی مثل تو عوض نمیکنم

 با پوزخند ازم فاصله گرفتع چقدم یوس ارسی جون هه

 ن دردتو دیم هی اداش رو در می آوردم ارسی جون کوفت و ارسی جو

نگاهی به جای خایی ناتاشا کردم بهش یبخندی زدم ت آفرین کارت خوب بود ارسی 
 .جون خوب بهت یاد داده

 گیج نگام کرد ت چیور

یبخند ی مرموزی زدم و مو تتوع رو عوض کردم تتتتت راستتتی از اینکه ازش دوری 
 ناراحت نیستر

 !یبخنی یه وری زد ت چرا داره از غم دوریم پر پر میزنه

 .شد و گفت تت تو ناراحت نباش به زودی میرم پیشش ب د جدی

 نگاه بی تفاوتی بهش کردم ت خوبه از شرت خالص میشیم
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احستتتاس کردم دندوناش در حال خورد شتتتدنهع آخ چه کیفی داره دیدن حرص 
 .خوردنش

یبخندی بهش زدم تا بیشتتتر حرص بخوره همزمان گفتم تتتتت حرص نخور شتتیرت 
 !خشک میشه

آتیش میزد بیرونع احساس کردم دیش میخواش تیکه تیکم  دیگه داشت از دماغش
 .کنه

تا بفهمم چی شتتد پرید طرفم که افتادم پایین مبل خودش رو انداخت رومع موهام 
رو تو چنگ گرفت و با تمام توانش می کشتتید هم خندم گرفته بود هم داشتتتم از 

 درد داغون میشدم

 تاشا بهم نگاه نمیکنهت ول کن موهامو دخترع ویم کن کچلم کردی دیگه نا

عصبی تر شد و بیشتر کشید مچ دستاش رو گرفتم و محکم فشار دادم ع این همه 
 بدن سازی باید یه جایی به دردم بخوره دیگه

کم کم دستاش شل شد دستاش رو دو طرف باز کردم حاال صورت عصبانیش جلوی 
 صورتم بود

 ت کات عایی بود

دشتش بود و داشت فیلم میگرفتع نوژا  با صدای مهیاد به طرفش برگشتیم گوشی
 به سرعت برق از روم بلند شد و به طرف مهیاد دوید

 ت گوشی رو بده به من مهیاد ع باید پاکش کنم

شقونه رو  صال فکرش هم نکن این فیلم عا شی رو باال گرفت و گفت تتتت ا مهیاد گو
 پاک کنم

 !ت راست میگه مهیاد چرا فیلم گرفتیع پاکش کن

 !پلیدی زد و گفت ت صبر کن ببینم چند تا الیک خوردهمهیاد یبخنی 
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شه بزار  ست حق ش صحنه روبروم یبخندی رو یبام ن شد ویی با دیدن  شام گرد  چ
 !بکشه

حاال نوبت اون بود که با دستای نوژا کچل بشه ریلکس سر جام نشستم وازشون 
 فیلم گرفتمع ریشه های موهام میسوخت حال مهیاد رو درک میکردم

مهیاد آویزون شتتده بود و موهاش رو محکم میکشتتید ع صتتدای غلط کردم نوژا از 
 .غلط کردم مهیاد هم بلند بود ع پستش کردم و منتظر الیک ها شدم

ستش رو پاک کرد ویی با دهن باز نگاهی به  شی رو از مهیاد گرفت و پ باالخره گو
 من کرد و گفت

 !ت پاشا تو هم فیلم گرفتی

شدم و خیره  شا گفتنش  شید و محو پا ستم ک شی رو از د نگاش کردم که مهیاد گو
 فرار کرد نوژا هم دنبااش رفتع پف این هم از کار امروز ما

 *آیناز*

مهیاد فیلم رو پاک کرد و بهم یبخندی زد تتتتتت نوژا به خاطر رفتار امروزم م ذرت 
 میخوامع یه کم عصبی بودم

یست هر کسی چش غره ای بهش رفتم و گوشی پاشا رو از دستش کشیدم ت مهم ن
هر طور خواستتته برای من تصتتمیم گرفته و رفتار کرده تو هم روشتتون چه فرقی با 

 !بقیه داری

اینو گفتمو به طرف اتاق پاشا رفتم بدون در وارد شدم که نگاه تیزی بهم کرد خندم 
 گرفت و ادای ناتاشا رو در آوردم

 ت عشقم ما که این حرفا رو با هم نداریم

 ش رو باز نکرد گوشیش رو جلوش گذاشتم و گفتمچشاش خندید ویی اخما

 ت خوب جناب رئیس من باید چیکار کنم!ر

 .متفکر نگام کرد و گفت ت برای شروع یه طرح برای ساختمون کوچیک بهت میدم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

59 

 

 چیشی تو دیم بهش گفتم ت اتاق کار من کجاستر

 از جاش بلند شد ت دنبایم بیا

 پارت پانزدهم

به طرف اتاق رو به رو حرکت کردع خدایا خودم رو  با چهره ی مرموز و پر شتتیطنت
 !به تو میسپارم باز چی تو می م یوبشه

سته بود با  ش شا ن ضاح تر از ناتا سی افت شدع دختری با یبا تقه ای به در زد و وارد 
 دیدن پاشا از جا بلند شد و یبخندی زد

 ت سالم جناب پارسا

ت نوژا هم اتاقی جدیدته هواش رو داشته  پاشا سری تکون داد و به من اشاره کرد 
 باشع و کارش رو بهش یاد بده

ستاش رو به طرفم  شید و د شاش برقی زد و خودش روجلو ک دختر با دیدن من چ
 دراز کرد

 ت نانسی هستم از آشناییت خوشحایم

دستم رو تو دستاش گذاشتمع دستم رو فشرد و با انگشت شصتش پشت دستم رو 
 نوازش کرد

مع کمی از حایت نگاه دختره ترسیدم و دستام رو از دستش مت جب بهش نگاه کرد
 بیرون کشیدم

 به پاشا نگاه کردمع خودش رو بهم نزدیک کرد و تو گوشم یب زد ت خوش بگذره

 اینو گفتو از اتاق خارج شد و در رو بستع منظورش چی بود!رررررر

 *مهیاد*

یاالت بیرون اومدم با صتتدای زنگ موبایل که یکی از مشتتتریای پویدارمون بود از خ
 وگوشی رو برداشتم
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 ت ایو

 ت ایو سالم آقای مهیاد

 خنده ای کردم فارسی رو دستو پا شکسته بلد بود ت سالم جناب ویلیام خوبی

شم اومده واق ا  ستم یه کار دیگه بهتون بدمع از کارتون خیلی خو تتتت ممنون میخوا
 دیزاین اتاقا عایی شده بود

 ت یطف داری ویلیام جان

هش میکنم کارتون واق ا قابل تمجیدع راستش میخواستم دیزاین داخلی یه تتت خوا
 .هتل رو بهتون بدم میخوام که عایی بشه

 ت حتما باعث افتخاره

 .ت پس من االن میام

 ت منتظرت هستیم ویلیام جان

شا رفتم تا بهش خبر بدم ع با تقه ای در رو  شی رو قطع کردم و به طرف اتاق پا گو
 شدمع نیمچه یبخندی گوشه یبش بودع به طرف میزش رفتم باز کردم و وارد

 ت چیه خوشحاییر

 خودش رو جمع کرد ت چیزی نیستع کاری داشتیر

 .ت آره ویلیام داره میاد میخواد دیزان داخلی هتلش رو به ما بده

تتتتت اها ویی این ویلیام خیلی مشتتکوکه با چند تا هتل آدم اینقدر پویدار نمیشتته 
 .نیم کاسشه مطم نم کاسه ای زیر 

 ت درست میگی ویی ما به اینش کاری نداریم مگه پلیسیم!ر

 ت نه

 ت نوژا کجاستر
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 !ت نگاش رو دزدید ت سر کارش کجا میخواستی باشه

سفارش دادم و روی مبل  سکافه  شتم و دو تا ن شی رو بردا شدم و گو پا پیچش ن
 نشستم و با موبایلم مشغول شدم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتت

سر و کله ویلیام پیدا شدع به احترامش از جا بلند شدیم و روی مبل نیم ساعت ب د 
 روبروش نشستیم

سپارم  شدمع من همه چیز رو به خودتون می شید که باز مزاحمتون  ویلیام تتتت ببخ
ویی میخوام که از رنگ طالیی زیاد استتتفاده بستته و مکملش رو رنگ نقره ای قرار 

 بدین

چه زود تر آماده بشه ازتون میخوام که چون هتل بزرگی هست و دیم میخواد هر 
 کارتون رو خیلی زود شروع کنین و زود به اتمام برسونین

پیشتتتنهادش رو قبول کردیم چون واق ا مبلب باالیی رو پیشتتتنهاد دادع قرار داد رو 
 بستیم و با هم دست دادیم که در با صدای بدی باز شد و به دیوار خورد

صبی و قرمز که ستاده بود  نوژا با چهره ای ع آب ازش میچکید تو چهار چوب در ای
و فقط به پاشتتتا نگاه میکردع نیم نگاهی به ویلیام که با ت جب از پایین تا باال نوژا 

 رو اسکن میکرد کردم و به طرف نوژا رفتم

 ت چی شده نوژار

بدون اینکه نگام کنه ازم رد شتتد و مستتتقیم جلوی پاشتتا ایستتتاد و در حایی که 
 و محکم می کوبید به سینه پاشا شمرده شمرده گفتانگشت اشارش ر 

 ت تو.. یک.... حیوِن.....مریِض....سادیسمِی....بدبخِت....عقده ای هستی

پاشتتتا بدون عکس ای ملی خیره نگاش میکردع به طرفشتتتون رفتم و بازوی نوژا رو 
 گرفتم و عقب کشیدم
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لند رو به پاشتتا ویی محکم بازوش رو از دستتتم کشتتید و این بار با جیب و صتتدای ب
 گفت ت چتتتتتترا این کارا رو میکنیر کرم داریر خیلی پستی

 دوباره گرفتمش و به زور رو مبل نشوندمش چشاش پر از آب شده بود

 عصبی داد زدم ت میگی چی شده یا نه!ر

اونم عصبی تر داد زد ت از دایی عقدایت بپرسع مگه من چیکارش کردم که این کارا 
 رو میکنه!ر

 مال برداشت و آب دماغش رو گرفت و با گریه ادامه دادیه دست

تتتت باورت میشه مهیادع یک ساعت تو دسشویی داشتم عق میزدمع مهیاد من دیگه 
 .اینجا نمیامع هر چی کمتر این سادیسمی رو ببینم جونم محفوظ تره

با عصبانیت به سمت پاشا برگشتم تتتت فرستاده بودیش پیش نانسیع مگه نگفتم 
 !ی اذیتش کنیراجازه ندار

پاشتا که از حرف نوژا چشتاش گرد شتده بود گفت تتتتت باور کن فکر نمی کردم به 
 .همین زودی اینکار رو کنه

 با برخورد ج به دستمال کاغدی به سر پاشا به سمت نوژا برگشتم

 ت میدونسی همچین آدمیه و منو فرستادیر تودیگه چه جور جونوری هستی.ر

 گفت ت چیه حاال ایم شنگه راه انداختی!رپاشا شونه ای باال انداخت و  

نوژا خواستتت به ستتمت پاشتتا حمله کنه که گرفتمش و خودمم کنارش نشتتستتتم 
سته  شون خ شیدمع دیگه از این به هم پریدن و درگیری ستی تو موهام ک صبی د ع

 شده بودم

ت نظرت چیه من و نوژا بریم خونه ی من زندگی کنیمع این طور از  رو به پاشا گفتم 
 ر میشیدهم دو

 اخماش رو تو هم کرد و گفت ت الزم نکرده



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

63 

 

تتت پاشا واق ا دیگه خستم کردیع بیشترش تقصیر تِوع بهت گفته بودم دوباره تکرار 
 .کنی میرم

 .ت بسه مهیاد من که گفتم فکر نمیکردم به همین زودی بخواد این کار رو کنه

 !.ت حاال این زردک چرا مثل بز زل زده به من

ر دو مت جب بهش نگاه کردیمع داشتتت به ویلیام نگاه میکردع کال با صتتدای نوژا ه
 .اینو یادم رفته بود

 ویلیا ت مهیاد زردک و بز ی نی چیر

شلیک خنده ی نوژا  ستم جواب بدم که  سختی قورت دادم و خوا آب دهنم رو به 
 ......به هوا رفت

 کاور ویلیام

 پارت شانزدهم

 *پاشا*

یبخندی محو خنده های نوژا رو تماشتتتا میکردع  ویلیام با نگاهی عجیب و غریب و
ممکنه این طور نگاه از نظر دیگران عادی باشتتته ویی برای منی که همه ی حرکات 

 ویلیام رو حفظ بودم این طور نبودع اون جذب نوژا شده بود

سی بهش  شت ویلیام مردی نبود که ک سترس تکونی به نوژا داد حقم دا مهیاد با ا
 ونهتوهین کنه و سایم بم

ویی مطم ن بودم که م نی حرفای نوژا رو تا حدودی فهمیده درستتته که درستتت 
نمیتونستتتت فارستتتی حرف بزنه ویی همه چیز رو میفهمیدع اینکه از حرفای نوژا 

 .عصبانی نشده جای ت جب یا شایدم ترس داشت

سر جاش نشستع همین االن  شد و با ته مایه ی خنده  بالخره خندیدن نوژا تموم 
 .ر میزداع دختره ی دو شخصیتِی دیونهداشت زا

 .مهیاد گلوش رو صاف کرد و گفت ت ویلیام جان نوژا منظوری نداشت شوخی کرد
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 ویلیام که رگه ی از شرارت تو چشاش م لوم بود گفت

 ت خوب م نی شوخیش چی بودر

 .مهیاد ت خوب....خوب به کسی که موهاش زرِد میگن زردک

خت و ن ندا باال ا یام ابرویی  بد ویل گاهش رو زوم نوژا کردع همین طور که یبخند 
 جنسی گوشه ی یبش بود گفت

 ت اها ی نی شما به نوژا خانم میگین زردک!!!ررررررر

ستع و جاش رو به اخمای در  شش رو ب شش باز بود یک باره نی نوژا که تا االن نی
شی باال و پایین میپریدع شدت خو شدع قلبم از  شروع   هم دادع باز حرص خوردنش 

 .دیم خواست بزنم زیر خندهع خوردیش نوش جان

مهیادم خندش گرفته بود ویی مجبور بود یه جور قضیه رو جمع کنه تتت نه راستش 
 .چون اسمت رو نمیدونست بهت گفت زردک

 ویلیام چهره ی مت جبی به خودش گرفت و گفت ت اها و بز ی نی چهر

یاد م لوم بود دیش میخواد ستتترش رو  نگ از چهره ی مه به دیوار قشتتت به  بکو
 میخواست تو یح بده که صدای نوژا بلند شد

 .ت به کسی که یک ساعت به چیزی زل میزنه میگن بززززززززز

 ز رو چنان محکم گفت که خندم گرفت

ویلیام خنده ای کرد تتتت آخه داشتم به زیبا ترین مخلوق خدا نگاه میکردمع حواصم 
 .پرت شد

 .ویی من دوست ندارم کسی بهم زل بزنهنوژا ابرویی باال انداخت وجدی گفت ت 

 ویلیام که انگار از حرفای نوژا خوشش اومد بود گفت

تتتت این خوبی شما رو میرسونهع خوش به حال شاهزاده ای که همچین پرنسسی 
 .نصیبش بشه
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صورت نوژا م لوم بود عالقه ای به ادامه بحث ندارهع با یه یبخند یه وری  از حایت 
 بحث رو تموم کرد

 .م از جاش بلند شد ت امیدوارم باز هم ببینمت بانوویلیا

 نوژا ت ممنون جناب یطف دارین

 ویلیام با ما هم دست داد و رفت

مهیاد عمیقا تو فکر بود نوژا هم باچش غره به من وقتش رو میگذروند که مهیاد 
 رو به نوژا گفت

ون مرد تتتت نباید دیگه جایی که ویالم هست باشیع م لومه از تو خوشش اومدهع ا
 .مرموزیه و شایدم خطر ناک

 نوژا تو جوابش فقط یه پوزخند زد و گفت

 ت مهیاد بلند شو منو ببر خونهع حایم داره از محیط کارتون بهم میخوره

ت شنیدی چه گفتم نوژار س ی کن برخوردت رو باهاش کم کنیع در من تو  مهیاد 
 .اینجا میمونی

 .اتاق دایی کارت رو ادامه میدییه نگاه بد جنس به من کرد و گفت ت و تو 

 نوژا عصبی گفت تت

 اوال خطر اون زردک بیچاره از دایی جوِن شما کمتره

 دوما عمرا تو اتاق این خربزه بمونم

شت زیادی چرت و پرت میگفتع ویی چیزی بهش نگفتم بزار  شد دیگه دا فکم قفل 
 .به موقش ف ال چوب خطم ُپرِ 

ا گفت تتتت میدم برات یه میز و صندیی بزارن تو مهیاد از جاش بلند شد و رو به نوژ 
 همین اتاق

 و ب د یه نگاه اخطار آمیز به من کرد ت مطم نم دایی هم حرفی نداره
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 بتازون اقا مهیاد ف ال که دور دوِر توهه

شد ع مهیاد هم منتظر موند تا  شیده  سمتش ک شی نوژا نگام به  با زنگ خوردن گو
از جیب شلوارش به سختی بیرون کشید با نوژا گوشیش رو جواب بدهع گوشی رو 

 دیدن صفحه گوشیش چشاش برقی زد و جواب داد

 ت ایو سالم عشقم

..... 

 ت ممنون تو خوبیع ب ضیا حایشون چطورهر

... 

ت م لومه که زنگ نزدمع کال باهاشون قهرمع بدبختم کردن ع طرف یه بیش وریه که 
 .نگو

... 

 سهع حاال کی میایرت بایدم بخندیع من که دستم به تو میر 

... 

 .ت فدات بشم تو تنها نقطه ی سیاِه قلب منی

.... 

 ت باشه بابا جوش نیار

.... 

 ت ساناز چرا باید باهات بیادر بابا و مامانش اجازه میدنر

..... 

 !ت چیِز بنال دیگه

... 
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جیب فرا بنفشی کشید و گفت تتت تو چطور بدون اجازه ی من عاشق دوستم شدیع 
 .دینر چشم منو دور دیدینر دستم بهت برسه کشتمت سیاتازه محرمم ش

..... 

 .ت راه ندار نمی بخشمت چرا بهم نگفتیر اصال تک نقطه سیاه قلبم پاک شد

.... 

 ت ویی باید به من میگفتی عمو. حاال سویماز خره چرا میخواد بیادر

... 

 ت خخخی خوشم اومد براتون بپا گذاشتن ع منتظرتونم

... 

 قمع برو با جفتت خوش باش خخخخخیت بای خر عاش

 گوشی رو قطع کرد و با نیش باز به مهیاد نگاه کرد

 تت مهیاد جونم میخوام برات زن بگیرم نظرت چیهر

 چشای مهیاد گرد شد ت برای منر

 !ب د بدجنس شد ت چرا برای پاشا نمیگیریر

 .نگلیدنوژا چش غره ای بهش رفت ت آخه اون به تو خیلی میادع جفتتون مثل هم م

 چشای مهیاد گرد شد و به سمت نوژا پرید

ت صبر کن تا نشونت بدم منگل کیه ع یه روز اومدی شرکت همه چیز رو به ریختی 
 دختره ی شیطونر

 نوژا پرید و پشت مبل سنگر گرفت

تتتت ِا شوخی کردم مهیادع اینقد دختر خوب و خوشگلیه به جون توعخواهر دوستمه 
 اگه نپسندیدی با من قرار با عمو بیانع تو ببینش
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 ب د هم یه چشمک به مهیاد زد

 مهیاد ت الزم نکرده من قصد ازدواج ندارم

 اینو گفت و با عصبانیت از اتاق خارج شدع چش شد اینر

 .نوژا زیر یب گفت ت چه وفادارم هست منگل

 ت منظورت چیهر به کی وفادارهر

سی  سم بالئی چش غره ای بهم رفت و گفت تتتت برو کیفم رو از اتاق نان بیارع میتر
 .سرش بیاره

 در مقبل چشای گرد شده و عصبانیش به طرف در حرکت کردم

 ت االن میام

 .......یه چشمک بهش زدم و بیرون رفتم

 پارت هفدهم

پشتتت در اتاق نانستتی ایستتتادم و تقه ای به در زدمع در روباز کردم با اخمای گره 
ع نگام به طرف کیف نوژا کشیده خورده وارد شدمع از چهرش م لوم بود که ترسیده

 شد

سی  سمت نان شتم و کیف رو از روی میز چنگ زدمع تیز به  سمتش بردا چند قدم 
 برگشتم و چشم غره ای بهش رفتم

ست هم نداری! چند بار بهت بگم محل کار رو با جایی  تتتتت عر ه انجام یه کار در
 دیگه اشتباه نگیر

م خجایت نکشتتیدع ازهمچین پشتتیمون ستترش رو زیر انداخت ویی حتی یه ذره ه
 آدمایی حایم بهم میخودع ازاتاق خارج شدم و در رو به هم کوبیدم

 *آیناز*
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شا ندارمع ویی  سته که عالقه ای به پا شتمع در امروز جز حرص خوراک دیگه ای ندا
سر بزنهع ویی نباید روی خودم  ست این رفتارها ازش  شوهرم بود دیم نمیخوا اون 

 خبریهمی آوردم که فکر میکرد 

شت تکیه  ستم و به پ ش شمع روی مبل ن شیدم تا بتونم ریلکس با نفس عمیقی ک
دادمع چشتتام رو بستتتم و از ستتکوت چند دقیقه ای اتاق یذت بردمع ویی با صتتدای 
کوبیده شدن دری از جا پریدم در این اتاق نبود خواستم دوباره تکیه بدم که در باز 

 شد و چهره ی عصبانی پاشا ظاهر شد

ه نگام روش ثابت موندع چقدر با اخم جذاب میشتتتد! حاال چرا عصتتتبانیه چند یحظ
 .....مگه نرفته بود که

سمع  سوایی ازش نپر ست ترجیح دادم  ش شت میز ن کیفم رو انداخت تو بغلم و پ
 نگام رو ازش گرفتم و مشغول مگس پروندن شدمع دیدم هیچ کاری ندارم

پام رو تو بغلم جمع کردمع صبح  کیفم رو گذاشتم زیر سرم و رو مبل دراز کشیدم و
شده بودع  شام خمار خواب  سراغمع چ شت میومد  داروم رو نخورده بودم و تب دا
جایبش اینکه پاشا هم چیزی بهم نگفتع طویی نکشید که خواب چشام رو گرفت و 

 .از دنیا غافل شدم

 *پاشا*

ستع همه کارام  ش شدمع یبخندی رو یبام ن رو محو چهره ی غرق خواب و آرومش 
 آروم انجام میدادم تا بیدار نشه بلکه دو دقیقه آرامش داشته باشم

شدع هر دقیقه بیشتر تو خودش  حین انجام کار چند باری نگام به سمتش کشیده 
شد و کتم  سمتش رفتمع اگه بیدار می شتم و به  شدع کتم رو از رو مبل بردا جمع می

 رو روش میدید چه فکری میکرد!ر

ستم برگردم که باز  شه کت رو روش خوا شدم و آروم جوری که بیدار ن شیمون  پ
انداختم ویی با برخورد دستتم با صتورتش شتکه شتده نگاش کردم داشتت تو تب 

 میسوختع سریع کت رو از روش برداشتمو صداش زدم
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 ت نوژاع نوژا

 ویی بیدار نمیشدع به اتاق مهیاد رفتم و بدون در زدن وارد شدم

 .هت مهیاد نوژا داره تو تب میسوز 

صدا زدن های مهیاد کمی پلکش پرید  شد به اتاقم رفتیمع با  شده بلند  مهیاد حول 
 ویی چشاش رو باز نکرد یه دارو خونه جلوی شرکت بودع فکری به ذهنم رسید

 ت هری بلده سرم وصل کنه االن میرم از داروخونه یه سرم زد تب براش میگیرم

من میرم زود برمیگردمع س ی  تتت باشه زود برو حایش خوب نیستع یا نه تو بمون
 .کن با یه دستمال نم دار خنکش کنی

از اتاق زد بیرون ویی اون ستتردش بود اگه دستتتمال خیس بهش میزدم یرز میکرد 
 سراغ هری رفتم چون اون یه دوره پرستاری رفته بود و یه چیزایی بلد بود

صل کرد وبیرو سرم رو بهش و ن رفت با با پیدا کردن هری مهیاد هم رسیدع هری 
پایین اومدن تبش مهیاد هم برگشتتتت به اتاق خودش ویی نوژا هنوز غرق خواب 

 بود

سش  شده بود نوژا هم دیگه خواب ب شنم  ساعتی کارام رو جمع کردمع گ یکی دو 
بود گوشی رو برداشتم و سه دست غذا سفارش دادم به مهیاد هم زنگ زدم تا بیاد 

 با هم غذا بخوریم

س شیدم با نایه به طرف نوژا رفتم و  ستش بیرون ک شده بود رو از د رمی که تموم 
ای   یف چشاش رو نیمه بار گرد وبا چشای خمار و کشیده که رنگ سبز عجیبش 

 هوش از سر آدم میبرد. نگاهی گیج بهم کرد

ی نتی چقدر خاستنی شده بودع سریع از جام بلند شدم که اونم سر جاش نشست و 
 سوایی نگام کرد

 ت رو خورده بودیرت صبح دارو ها
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با دیدن سرم توی دست من و دست چسب خورده ی خودشع خجایت زده سرش 
 رو زیر انداخت و با یحنی آروم گفت ت یادم رفته بود

شد و با دیدن نوژا  شغال انداختم که مهیاد وارد اتاق  سطل آ سرم رو تو  سایل  و
 !یبخندی زد و گفت ت شرط میبندم داروهات رو نخورده بودی

 .شرمنده سری تکون داد و گفت ت فکر کردم دیگه نیاز ندارمنوژا 

مهیاد اخم مصتتنوعی کرد و گفت تتتتت پاشتتو آبی به صتتورتت بزن االن غذا میارنع 
 داروهات رو هم تا آخرین دونه سر وقت میخوری فهمیدیر

 ت باشه

از جاش بلند شتتتد و بیرون رفتع باید ستتتری به هتل ویلیام میزدم و از نزدیک 
 بتونم طرح مناسب رو روش پیاده کنم میدیدمش تا

تتتت مهیاد ب د از غذا نوژا رو ببر خونه تا استراحت کنهع منم میرم هتل ویلیام رو از 
 .نزدیک ببینم

 .مهیاد نیم نگاهی بهم کرد و گفت ت من یه خورده کار دارم خودت ببرش

 بدون جواب نگاش کردمع چرا اینقد به من پاسش میدادررر

مشغول غذام شدمع نوژا هم وارد اتاق شد و کنار مهیاد نشست مخایفتی نکردم و 
 و مشغول خوردن شد

مهیاد تتت سر به هوا نباش نوژا به خودت برس تا خوب شیع نمیخوام جلوی عموت 
 .شرمنده بشم

 آروم سری تکون دادع م لوم بود هنوز بیحایه

راحت کن تا تتتت دایی بیرون کار دارهع بهش گفتم تو رو برسونه خونهع چند روز است
 .کامل خوب شی ب د بیا شرکت

ستع اینا  ش سی به مهیاد رفت که مهیاد یبخندی رو یباش ن سو چش غره ی نا مح
 یه چیزی رو از من پنهون میکننع چطور باید سر در بیارم از کارشون!!ررر
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 ت راستی مهیاد پرونده ی نوژا کجاستر

 !هر دو رنگ پریده بهم نگاه کردنع چشونه

 .پته گفت ت پیش آقا جوِنع تو نگران پرونده نباش مهیاد با تته

ستم که باید  شهع ویی خوب میدون شون راحت  سری تکون دادم تا خیای برای تایید 
 ......پروندش رو ببینم مطم ن بودم چیزای خوبی از توش دستگیرم میشه

 پارت هجدهم

 *آیناز*

 !ت بریم

صی آخرم رو به مهیاد که با خنده ی ریزی زیر  شت کردم و دنبال  نگاه حر نظرم دا
 پاشا از اتاق خارج شدم

من که به حساب تو میرسم مهیاد خان! با فکر اومدن سویمارز یبخند خبیثی رو یبام 
 .نشستع بزار سویماز بیاد میدونم چی کارت کنم

سترس در جلو رو باز کردم و کنار  شدیم وبه پارکینگ رفتیمع با ا ساختمون خارج  از 
شا جا گرفتمع قل شم و پا سترس دارم! بهتر آروم با بم تو دهنم میزدع حاال چرا اینقد ا

 به بودن کنار پاشا توجه نکنم

 به صندیی تکیه دادم و نگام رو به طرف شیشه برگردوندم

شتم میترکیدمع آخه منو  شدت حرف نزدن دا شتع از  سکوت گذ چند دقیقه ای تو 
 .ساکت موندن! نچ به هم نمی خوریم

 بون باز کنم پاشا گفت ت چیه دایی جون زبونت رو موش خوردهرقبل از اینکه من ز 

 .آخیش راحتم کردع واال نزدیک بود انفجار صورت بگیره

 .به طرفش برگشتم و گفتم ت نه خیرع چون حرفی نداشتم ساکت موندم

 واق ا هم حرفی نداشتمع آخه من و این خربزه چه حرفی داشتیم به هم بزنیم!ر
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 وقتی پیش مهیادی اینقدر زبون میریزیر ت که این طورع پس چرا

آخه چلمنگ خودت رو بامهیاد مقایسه میکنیر نمیخوام سر به تنت باشه ب د بیام 
 برات مزه هم بریزمع تمام حرفای دیم رو خوردم و گفتم

ت چون اون مهیاد نبود که سگ رو به جونم انداخت و ب دش منو فرستاد پیش یه 
 .روانی مثل نانسی

 .م اذیتم نکردیع حقت بودتت تو هم ک

 !مهیاد بگم خدا چیکارت کنهع آخه چرا منو با این فرستادی

 .جواب بهش ندادمع تا بسوزه

وقتی جوابی ازم نشنید ساکت شد و تا رسیدن به ویال حرفی نزدع با توقف ماشین 
جلوی ویال نفس راحتی کشیدمع خواستم پیاده بشم که بازوم رو گرفت و به سمت 

 ردوندخودش برم گ

منتظر نگاش کردم تا حرفش رو بزنهع نگاش رو تو چشتتتام چرخوند و ب د از مکثی 
 گفت

 .ت اگه دیگه اذیتم نکنی منم دیگه کاریت ندارم

 .بازوم رو از دستش بیرون کشیدم برای گفتن این حرف اینقد ژست گرفته بود

ام گرون خودمم دیگه خسته شده بودمع چون بالهایی که اون سرم میاورد واق ا بر 
 تموم میشد

 ت باشه

 اینو گفتم و از ماشین پیاده شدم

شا  سمت پا شدع نگام به  به طرف در ویال حرکت کردم و زنگ رو زدم ویی در باز ن
شد و کلیدی از جیبش در آورد و  شین پیاده  شدع از ما شیده  که هنوز نرفته بود ک

 در رو باز کرد و کلید رو بهم داد
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 .تن بیرونت احتماال مامان و بابا رف

 بدون تشکر کلید رو ازش گرفتمع وظیفش بود در رو برای زنش باز کنه

ساده و نگاه میکنه تتتت چیه  ستم در رو ببندم که دیدم هنوز وای شدم خوا وارد ویال 
 مگه نمی خواستی بریر

 ت ها آره من رفتم

به طرف ماشتتتینش حرکت کرد عدر رو بستتتتم و به طرف ویال راه افتادمع کلید رو 
 تم و در حال رو باز کردمانداخ

 *پاشا*

شرکت برگشتمع مهیاد برگشته بود خونه و بهترین  ب د از بازدید از هتل ویلیام به 
 فرصت برای پیدا کردن پرونده ی نوژا فراهم شده بود

 ویی کنار پرونده های بقیه پیداش نکردمع اصال پرونده داره!ر

شتم به سمت گاو جوابم فقط یه عالمت سوال بزرگ بود که هنوز جواب ی براش ندا
 صندوق رفتمع باید اونجا رو هم میگشتم تا خیایم راحت بشه

مدارک رو زیر و رو کردم ویی چیزی  ید رو وارد قفل کردم و چرخوندم ع همه  کل
 پیدا نکردم

نا امید همه مدارک رو سر جاش قرار دادم و در گاو صندوق رو بستمع اصال به درک 
ختره کنجکاوی کنمع ویی نه یه طرف قضتتتیه هم مهیاِد و چرا باید به خاطر این د

اینکه دیم میخواد از چیزی که بینشونه با خبر بشمع سوار ماشین شدم و با سرعت 
 به سمت خونه حرکت کردم

 ماشین رو پارک کردم ع ویی خبری از ماشین مهیاد و بابا نبود پس کجا موندن!ر

بردم دکمه رو زدم و خونه ایکه وارد ویال شتتدم دستتتم رو به ستتمت کلید یوستتتر 
 درتاریکی مطلق بود نورانی شد
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به طرف پله ها حرکت کردم با صتتتدای آروم تلویزیون از حال مستتتیرم رو به اون 
 سمت تغییر دادم

نوژا در حایی که تخمه میشکوند فیلم میدیدع کنارش ایستادمع متوجه حضورم شد 
 ویی نگاش رو بر نگردوند

 جا میرهرت مهیاد بهت زنگ نزد ک

 بازم بدونی که نگام کنه گفت ت نه

شستم و باگرفتن بازوش اونو به  شم نیومد به خاطر همین کنارش ن از رفتارش خو
 سمت خودم برگردوندم

ت ببین نوژا من گفتم جنگ و دعوا تموم رو حرفم هم هستم پس تو هم س ی نکن 
 .با رفتارت بری رو اعصابم

روم دستاش رو کشید کنارع تو چشاش برق همه حرفام رو عصبی گفتم ویی اون آ 
 اشک نشسته بود و آماده ی باریدن بود

 نگاش رو گرفت و گفت

 .ت ببخشید حایم خوب نبود نمیخواستم بی احترامی کنم

 از رفتار تندم پشیمون شدم و آروم گفتم ت میتونم کمکی بهت کنمر

 ت نه نمیتونی

 ت میخوای به مهیاد زنگ بزنم بیادر

تتت که چی بشه!ر مشکل من اینه که هیچکس منو نمیخوادع حتی پدر پوزخندی زد 
چه کمکی بهم  نه  یاد میتو حاال مه یار غربت کردن.  مادرم ع که منو آواره ی د و 

 بکنه!ر

 !ت ویی تو خودت فرار کردی شاید خاستگارت آدمی بدی نباشه
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ا این بار اخماش رفت تو هم ویی چیزی نگفت از جاش بلند شتتتد و به طرف پله ه
 .رفت

ناراحت بودنش رو دوست نداشتمع ترجیح میدادم مثل قبل اذیتم کنه ویی ناراحت 
 نباشهع شکه شده از حرف های دیم دیم به مبل تکیه دادم

شروی کنهع اون مت لق به من  شم اومده بود ویی نباید بزارم پی من از این دختر خو
 ....نبود کس دیگه ای رو دوست داشت اون یه میوه ی ممنوعه بود

 پارت نوزدهم

 * آیناز*

دیم گرفته بودع خیلی احستتتاس تنهایی میکردمع کاش زودتر عمو میومد تا یه چند 
 روز حایم روبراه بشه

 از وقتی پام رو تو این خونه گذاشتم همش حرص خوردم

ست چرا مجبورم میکردن اینجا  شون منو نمیخوا سر شون خودخواهن وقتی پ هم
 !ع تا کی باید این و ع رو تحمل میکردمبمونمع دیم هوای باریدن داشت

پاشتتتا رو بهم جلب کنهع ویی من  یاد فهمیده بودم که میخواد توجه  تار مه از رف
 حوصله این بازی ها رو نداشتمع احساس میکردم زندانیم و محکومم به صبر

دیم میخواست برگردم ایرانع پیش دوستامع با هم بریم گردش و کرم ریزیع به یاد 
 !ن اشکام جاری شدع االن من کجام و اونا کجاشیطنت هامو

شکام رو پاک کردمع با دیدن کد  شیم از خیاالت بیرون اومدم و ا با زنگ خوردن گو
ایران چشام برقی زد و گوشی رو برداشتمع ویی با شنیدن صدای مادرم یبام یرزید و 

 اشکام دوباره سرازیر شد صدای گله مندش از پشت خط بلند شد

 معچرا سراغی از مادرت نمیگیری!رت ایو آیناز 

بغض گلوم مانع از حرف زدنم بودع جلوی دهنم رو گرفتم و صتتدای هق هقم رو تو 
 گلو پنهون کردم
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تتت آیناز چرا حرف نمیزنی مادرع دیم هزار راه رفتع میدونم ازمون ناراحتی ویی دیم 
 .میخواست صدات رو بشنوم دخترم

 .بغضم رو بشنوه بازم ساکت موندم ع نمیخواستم صدای پر 

 .ت من قطع میکنم هر وقت دیت را ی شد یه زنگ بهم بزن

ستم این طور باهاش رفتار کنم ویی  شدع نمیخوا شت خط بلند  صدای بوق بوق پ
ستم از ماجرا  شدع نمیخوا شتر ناراحت می اگه حرف میزدم میفهمید گریه کردم و بی

 .زمینهچیزی بفهمه بزار فکر کنن دخترشون خوشبخت ترین آدم رو 

از اینکه اون حرف ها رو به پاشا زده بودم هم نارحت بودمع اون یه روزی میفهمید 
 که من آینازمع نمیخواستم اون روز مورد تمسخرش قرار بگیرم

نباید خودم رو  تتت یف و ناراحت نشتتتون بدمع از جام بلند شتتتدمو قرص هام رو 
د ب د از یه خواب خوردم و خوابیدم تا خواب مرحمی بشه روی زخمای روحمع شای

 خدا م جزه کرد

*** 

شتم و به ساعت نگاه  چشام رو به آرومی باز کردم اتاق تاریک بودع گوشیم رو بردا
کردم دوازده شب رو نشون میداد از جام بلند شدم و چراغ رو روشن کردمع چهری 

 آرومم چیزی از گریه های چند ساعت پیش رو نشون نمیداد

رتم زدم ع با حویه صورتم رو آروم خشک کردم و و به دسشویی رفتم وآبی به صو
 طبق عادتم کمی کرم مرطوب کننده زدم

موهام رو دم اسبی بستم و نگاهی به یباسام کردم تیشرت سفید با شلوار چسبون 
صتتورتی ع ستتت مستتخره ای بود ویی اهمیتی ندادم برای کی میخوام تیپ بزنم 

 !شوهر

اتاق خارج شدم و مستقیم به آشپز خونه به زندگی مسخرم پوزخندی زدم و از در 
سمتش رفتم ع در قابلمه رو باز کردم  شحال به  رفتم با دیدن قابلمه ی روی گاز خو

 با دیدن ماکارونی یب و یوچم آویزون شدع از ماکارنی بدم میومد
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 ت دخترم میخوری برات بکشم

 از صدای یهویی مهرنوش جون ترسیده هینی کشیدم و به سمتش برگشتم

 ران به سمتم اودم ت عزیزم ترسیدیرنگ

 ت نه مهم نیست

 ت بکشم براتر

 ت نه مهرنوش جون یه سیب میخورم

 یب گزید و گفت ت ماکارونی دوست نداری!ر

 صادقانه گفتم ت نه

 !ت عزیرم بچه ها تو پذیرایین ع میوه بردم براشون برو بخور

و مبل یمیده بود ستتتری تکون دادم و به طرف پذیرایی رفتم مهیاد در هایی که ر 
فوتبال میدیدع پاشتتا هم یه چشتتش به تلویزیون بود یه چشتتش هم به ورقه های 

 .توی دستش

 بدون توجه به اونا سیبی برداشتم و به طرف دهانم بردم که گاز بگیرم

 .ت برای من پرتقال پوست بگیر

 یه نگاه به ریخت تنبل مهیاد کردم و چش غره ای بهش رفتم

 ت مگه نوکرتمر

رو مظلوم کرد ع پفی کشتیدم و ستیب رو ستر جاش گذاشتتمع بشتقاب و  چشتاش
 .چاقویی برداشتم و کنار مهیاد نشستم

پرتقایی برداشتم و شروع به پوست کندن کردمع سرم رو بلند کردمع هر دوشون زل 
 زده بودن به من ع نگاهی به تلویزیون کردم و بلند گفتم ت گتتتتتتتتتتتتتتتتُتل

 طرف تلویزیون برگشتن نیم خیز شدن و به
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 با دیدن قیافشون از خنده ترکیدم

 مهیاد در حایی که حرص میخورد گفت ت زهر مار

خندم شدید تر شدع از اینکه پاشا چیزی نگفت ت جب کردم نگاش کردم بایه یبخند 
 یه وری نگام میکردع ویی سریع نگاش رو گرفت و اخم کرد

 به مهیاد دادم بی خیایشون شدم و پوست پرتقال رو گرفتم و

 نگاهی به پاشا کردم ت دایی جان شماچیزی میل ندارینر

 .ابروش رو باالداد و گفت برای منم پرتقال پوست بگیر

 !بجه پر رو ع راسته ت ارف اومد نیومد داره

 برای اونم پرتقایی پوست کندم و صداش زدم

 ت پاشا

فتش و چش غره ای نگام کردع پرتقال رو مثل توش پرت کردم طرفش که تو هوا گر 
 رفت

به جای تشتتتکرشتتته انتظار نداشتتتت که بلندشتتتم با احترام جلوش بگیرم و بگم ت 
 .بفرمایید سرورم

دستمایی برداشتم و دستام رو تمیز کردم سیبی برداشتم و به طرف دهانم بردم تا 
شد ع با حرص به مهیاد هرکول نگاه کردمع کی پرتقاش رو  ستم گاز بگیرم غیب  خوا

 خورد!رررر

یه ستتیب دیگه برداشتتتم و یه نگاه به پاشتتا کردمع در حایی که خندش رو میخورد 
اشاره به سیب کردع این بار با حرص و عصبانین سیب رو به سمتش پرت کردم که 

 .باز گرفتش

ست مهیاد روش  سمت دهانم بردم که باز د شتم و نا امید به  سیب دیگه ای بردا
 نشست
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بود و نیشتتتش باز بودع یبخند خبیثی زدم و نگاش کردم هنوز ستتتیبش رو نخورده 
 دندونام رو مچ دستش نشستع

با تمام حرصم گازش گرفتم که دادش هوا رفت و سیب رو رها کرد قشنگ هر چی 
 .میوه خورده بود رو تو دهنش زهر کردم

دستاش رو رها کردم و باالخره گازی یه سیبم زدم که م دم بهم افتخار کردع قابلی 
 !نداشت م ده جان

نگاهی به پاشا کردم داشت به مهیاد می خندیدع چقدر دیم میخواست جای دستای 
 مهیاد دست پاشا رو گاز میگرفتم

به مبل تکیه دادم و در حایی که یبخند عمیقی رو یبهام بود به مهیاد که با حرص 
 ....مچ دستش رو میمایید نگاه کردم

 پارت بیستم

 خیییییلی سگیمهیاد با حرص گفت ت دندونات سگ دارهع 

 !یبخندم عمیق تر شد تت همه میگن

 اینبار هر دو با ت جب بهم نگاه کردنع پاشاگفت تت همه بهت میگن سگر

 !با یبخند به چشماش زل زدم و گفتم ت اره میگن چشات سگ داره

 ت جب از صورتش پاک شد و چشماش میان چشمام راه گم کرد

 خوشحال از پیروزیم به سمت مهیاد برگشتم

یبخند مرموزی پاشتتتا رو زیر نظر گرفته بودع حدس اینکه چی تو ذهن م یوبِش با
 میگذره کار سختی نبود

حرفم رو کامل کردم و گفتم تتت ویی نمیدونستم دندونام هم سگ دارهع مهیاد ببینم 
 .دستت رو

 به طرف مهیاد خم شدم که اخماش رو تو هم کرد گوشم رو گرفت و پیچوند
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 !یوت بدم پیش دایی ت حاال منو گاز میگیری

صتتورتم رنگ باخت و با ترس نگاهی به مهیاد کردمع اگه تنها گیرش بیارم خونش 
 حالیه

 .ت مزه نریز مهیاد میزنمتا

ت نه دیگه تقصیر خودت شد به اخر خط رسیدی االن همه چیز  ویی او سمج تر بود 
 رو به دایی میگم

 !مهیاد بسه دیگه از عصبانیت صورتم سرخ شده بود صدام رو بلند کردم ت

نچ نچی کرد و گوشتتام رو ول کرد باشتته تا ب د از اومدن و رفتن عموت بهت وقت 
 میدم

 !صدای پاشا بلند شد ت اینجا چه خبره مهیادر!ر!ر

از جام بلند شدم و سیب نیمه خوردم رو با عصبانیت به طرف مهیاد پرت کردم که 
سگم تو خرررریع منو باش  به تو اعتماد کردم تو هم به بازوش خورد تتتت اگه من 

 مثل بقیه ای نه اصالح میکنم تو از همشون بدتری

شیمون  سوزوند م لوم بود پ ستخونش رو  با تنفر نگاهی بهش کردم که تا مغز و ا
 شده ویی دیگه چه فایده داشت پاشا داشت مشکوک نگامون میکرد

جا  یه یحظه هم اون گه حرفی میزد برای  تادمع ا تاقم راه اف ندم به طرف ا نمی مو
 اعتمادم بهش اشتباه محض بود

 *پاشا*

 پس حدسم درست بود ع یه چیزی بود که من نمیدونستم رو به مهیاد گفتم

 ت مهیاد حرف بزن از اول هم بهتون شک داشتم چی رو ازم قایم میکنیدر

 چهرش در هم بود و به مسیر رفتن نوژا نگاه میکرد

 هت میگم دیگه هم اصرار نکنت پاشا گفتم که ب د از اینکه عموش رفت ب
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 ت چرااالن نمیگی زود باش مهیاد

 !ت اه پاشا من تو عصباتیت یه چیزی پروندم دست بردار دیگه

با یبخندی خبیث رو مبل یم دادم تتتتت خودت میدونی که تا نگی دستتت از ستترت 
 برنمیدارم

ر پوزخندی زد تتتت همین االنش هم نمیبخشتم اگه بهت بگم از اینجا میره ع ی نت ب
 دهانی که بی موقع باز شود

 میرهر!ر!ر

سوایی نکردم ترجیح دادم چیزی ندونم تا  ست از اینجا برهع دیگه  صال دیم نمیخوا ا
 .اینکه نبینمش

 مهیاد هم از سکوتم نفس راحتی کشید

 مامان و بابا از اتاقشون خارج شدن و کنار ما نشستن

 مامان با ت جب گفت تت مگه نوژا نیومد میوه بخورهر

 هیاد ت چرا ویی رفت اتاقشم

 .مامام ت چیزی هم خوردر نمیدونستم ماکارونی دوست نداره

 .مهیاد با ناراحتی گفت ت شام نخورده بودر فقط نصف سیبی خورد

مامان از جاش بلند شد تتتت این طور نمیشه برم زنگ بزنم رستوران یه چیزی براش 
 سفارش بدم

سیب تو دستم نگاه کردم با اینکه جا ند شتم بخورمش ویی دیم نیومد بزارمش به  ا
 سر جاشع بلند شدم وبه طرف اتاقم رفتم

سام رو از تنم کندم به طرف حموم رفتم تا دوشی  شتم و یبا سیب رو رو عسلی گذا
 بگیرم
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وارد حموم شدم و زیر دوش آب داغ ایستادمع همیشه دوست داشتم آب دوش یه 
ست میدادع سوزونهع یذت عجیبی بهم د فکرم درگیر نوژا بود و حرفای  کم تنم رو ب

 مهیاد

باید بفهمم چه خبره ویی طوری که اونا نفهمن که من فهمیدمع اگه میکروفن تو 
 اتاق نوژا کار بزارم! نه نه خیلی پلیسی شد

پس چیکار کنم.ر جز گوش وایستتیدن که کار دیگه ای نمیتونم بکنمع چرا اگه مهیاد 
 .حرف بزنه میرهر اه ی نتی مغزم نمیکشه

 شیر آب رو بستمع حویه ای دورم پیچوندم و بیرون اومدم

سرم انداختم در  شیدم و حویه ی کوچیکی رو  شک کردن خودم یباس پو ب د از خ
 بایکن رو باز کردم و بیرون رفتنم

 با دیدنش تو بایکن مشترکمون یبخندی رو یبام نشست

شت و اخماش تو هم رفت جلو رفتم سنگینی نگام به طرفم برگ صندیی  با حس  و 
 روبروش نشستم ع روش روازم گرفت

 ت چرا مشکلت رو نمیگی شاید بتونم کمکت کنم

 پوزخندی زد و زیر یب گفت ت همه ی مشکالت من توییرر

 ویی من یبخونیم خوب بود

 چیزی نگفتم تا به موقش باید صبر میکردم چرا باید همه مشکلش من باشمر

باید بیشتتتتر دقت می کردم عصتتتبی چیزی توی ذهنم جرقه زد ی نی ممکنه..... 
 اطرافش رو نگاه میکرد

 .ت مامان برات غذا سفرش داده االنه که برسه

 .نگاه بی خیایی بهم کرد ت چیزی میل ندارم

 .ت چرا اینقد ناراحتیر حرف بزن آروم شی
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ت دیم برای مامان و بابام تنگ شدهع برای قربون صدقه رفتناشونع  غمگین نگام کرد 
ناشتتون حتی برای خاستتتگار ستتمجمع شتتاید باید همون رو انتخاب برای یوس گفت

 .میکردم

 حرصی گفتم ت ی نی اینقد ارسالن رو دوست داری که قید همشون رو زدیر

چشتتتاش خندید ویی چیزی نگفتع فکر کنم فهمید حرصتتتم گرفتهع برای درستتتت 
 کردنش بیخیال گفتم

 .ت اگه خواستی میتونم کمکت کنم به ارسالن برسی

 !ی زد ت ممنون شما خانوادگی دستون تو کار خیرهیبخند

شت تا  منظورش رو نفهمیدم ویی خنده ی یه وریش م نی خوبی نمیدادع فایده ندا
 همه چیز رو نمی فهمیدم نمیتونستم کاری براش کنم

صدای در اتاقش بلند شد و مهیاد با سینی غذا وارد شد یه راست به بایکن اومد و 
 ت و خودش هم کنارش نشستسینی رو جلو نوژا گذاش

نوژا با اخم بدی به مهیاد زل زده بود تتتتتت مهیاد من میخوام برگردم ایران اینو به 
 .اقای پارسا بگید

 رنگ از رخ مهیاد پرید ت نوژا باور کن عصبی بودم یه چیزی پروندم

 نگاهی متنفر بهش کرد

ای بهشون تتت هر وقت اعتماد کردم  ربه خوردمع برام مهم نیست هر چیزی میخو
 بگو فقط بی زحمت بلیط برگشت من رو آماده کن

 ت بسه نوژا خودت میدونی نمیشه

بلند شتتتد و رفت ع چرا به من چیزی نمیگفتن دارم از فضتتتویی میمیرمع این بار تو 
چشاش اشک نشست طاقت نیاوردم صندیی کناریش نشستم و دستش رو گرفتم 

 حکم گرفتمشبا اخم دستاش رو کشید ویی دوباره با سماجت م

 حرصی به سمتم برگشت ت چته چرا همچین میکنیر
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ستی که بخوام  شه تتتتت ببین نوژا اینقدر برام مهم نی باید حرفی میزدم که بیخیال 
 همه زندگیت رو بدونم پس خودت رو ناراحت نکن

توجه ای به ابروی باال رفتش نکردم و به اتاقم برگشتتتم ع ویی اون فکر ویم نمیکرد 
 کردمعباید پیداش می

چه کارش  مان عکس رو داد دستتتتم که ببینم  ما به ذهنم فشتتتار اوردم وقتی 
 کردم!!!!رررر

اها پرتش کردم که رفت زیر کمدع به طرف کمد رفتم و رو زمین به حایت ستتتجده 
 .....خم شدم تا زیرش رو ببینم

 پارت بیست و یک

زمین شتتده  تو تاریکی چیزی م لوم نبود چشتتام رو ریز کردم و تقریبا دماغم پهن
 بودع داشتم نا امید میشدم که برق چیزی چشام رو زد

شیدنش به یه چیز  شه تکه کاغذی م لوم بودع برای بیرون ک دقیق تر نگاه کردم گو
 بلند نیاز داشتم دستم زیر نمی رفت

 آره خودشه یه سیی کباب نیاز داشتم

شتتتپز خونه بلند شتتتدم و از اتاق بیرون رفتم همه خوابیده بودن آروم به طرف آ 
 حرکت کردم خوشبختانه کسی نبودع حاال سیی کباب کجاستر!ر!ر!ر

ستم از برم بیرون که با نوژا رو برو  شتم تا باالخره پیداش کردمع خوا همه جا رو گ
 شدم با چشای گرد داشت به سیی تو دستم نگاه میکرد

 ت چیه تاحاال سیی ندیدیر

 !ت ها سیی واسه چی میخوای نصف شبیر

 هم رفت ت باید به جناب عایی جواب پس بدمراخمام تو 

شونه ای باال انداخت و وارد اشپزخونه شد و غذایی که بهش دست نزده بود رو تو 
 یخچال گذاشت
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 خواست بره بیرون که مچ دستش رو گرفتمع مت جب نگام کرد

 ت برو غذات رو بردار بخور

 ت گفتم که میل ندارم

و صتتندیی بشتتینهع غذا رو از یخچال به طرف میز کشتتوندمش و مجبورش کردم ر 
سیی رو مثل به  شستم و  صندیی کناریش ن شتم روی  بیرون کشیدم و جلوش گذا

 شمشیر تو دستم گرفتمع نگاه خبیثی بهش کردم و گفتم

 ت بخور

 پوزخندی زد ت وای ترسیدم

 ب د جدی شد و گفت ت فکر نکنم به جناب عایی مربوط باشه

ست بره که باز مچش رو گرفتم ع تو کتم نمی رفت که حرفم رو گوش نگیره هر خوا
 جور شده بود باید غذاش رو میخورد

 دوبار مجبور شد سر جاش بشینهع خسته نگام کرد و گفت

 ت ببین دایی جان میدونی میل ندارم رو با چه میمی مینویسنر

کمی فکر کردم و گفتم ت میِم کلنگ دار نه چه بود همون دسته داراش اسمش چی 
 زبونمه ها! بگو دیگه بودر نوک

 ت هه هه خندیدم بیمزه

با خواست بلند شه که گفتم تتت. چیه مثل مهیاد میخوای بزارم دهنتر باشه داییی 
 جون

 قاشق رو پر کردم و طرف دهنش بردم ت بگو اَ 

خندش رو خورد و قاشق رو از دستم گرفت تتت تو بگو سیی رو برای چی میخوای تا 
 منم بخورم

 ت یه چیزی از دستم افتاد رفت زیر کمد میخوام درش بیارمپفی کشیدم و گفتم 
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 ت چیر

 ت یه تیکه کاغذ

شت از  شق که دهنش گذا شت تو دهنشع چند قا شق رو تو برنج فرو کرد و گذا قا
 جام بلند شدم و به طرف اتاقم حرکت کردم

شتمع اگه حدسم  سترس دا وارد اتاق شدم و در رو بستمع به طرف کمد رفتم کمی ا
 !د باید چیکار میکردمر!ردرست بو

نفس عمیقی کشتتیدم و دوباره چهار دستتت و پا شتتدمع ستتیی رو زیر کمد بردم و 
 عکسی که گیر داده بود همون جا بمونه رو به سختی بیرون کشیدم

شتمع به کمد تکیه دادم و آروم عکس رو برگردوندم ع با  جرات برگردوندنش رو ندا
شنِگ رو  ستاد ی نی نوژا همون آیناز دیدنش تو اون حایت و یبخند ق یباش قلبم ای

 بودر

 یاد روزی افتادم که مامان به مهیاد گفت ایناز سوپش رو خورد!ر

نگاه از چشاش گرفتم و به دیوار زل زدمع پس چرا س ی نکرد خودش روبهم نزدیک 
 کنهع چرا نخواست قلبم رو به بازی بگیرهر

ل خودش کنه ویی چرا نخواست چرا برام عشوه نیومدع به راحتی میتونست منو ما
 این کار رو کنهر

 صبر کن ببینم با چه جراتی از دوست پسرش حرف میزنه!ر

یه ازش  که خودش رو نوژا م رفی کردهع ویی چرا بق نه  خاطر او به  ما  آره حت
 طرفداری کردن و چیزی بهم نگفتنر!ر

ه خنده پوزخندی رو یبام نشست ع شاید بابا خواسته کاری کنه که عاشقش بشمع ه
 .دارهع پس به خاطر همین مهیاد هی پاسش میداد به من

 ویی بازم نمی فهمم چرا گفته اگه من بفهمم میرهع اگه میخواست بره چرا اومدر
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شمع  سی بهش دارم رو تو قلبم میُک شه ع از همین االن هر ح نباید بزارم بابا برنده ب
 اون نمیتونه می منو بزنه

شده ی دیگران رو ن سمایی  سی جونش چند تا من د ست قبل ار میخوام م لوم نی
 !!!!دوست پسر داشته

 از جام بلند شدم و عکس رو تو کشو گذاشتم و چراغ رو خاموش کردم

ازش بدم اومد نباید منو بازی میدادع ویی حاال که میخواد بازی کنه باشهع منم میام 
 .بازی میکنم آیناز خانم

 !ادمع چه طور میتونستم ازش بگذرمتو تختم خوابیدم و یاد چشای غمگینش افت

صوص حاال  شدع به خ شاش از ذهنم پاک نمی صویرچ کالفه به پهلو خوابیدم ویی ت
 .که فهمیده بودم مایه منه

شه وقتی بفهمه من فهمیدمع ویی نه اون حاال حاال ها نباید بفمه  قیافش دیدنی می
 .باهاش کار دارم

با فکر اینکه فردا میخوام برم سر نگاهی به ساعت گوشیم کردم دو نیمه شب بودع 
 کار خودم رو قانع کردم و خوابیدم

 *آیناز*

به آرومی چشتتام رو باز کردمع ویی با یاد اوری اینکه چند روز قرار استتتراحت کنم 
ساعت  ستم و به  ش سر جام ن ستم ویی دیگه خوابم نمی اومد  شام رو ب دوباره چ

خانم البد االن میخواستتتی بلند  نگاه کردمع دوازده ظهر بودع زحمت کشتتیدی آیناز 
 شی بری سر کار خخخی

حوصله دیدن هیچ کدومشون رو نداشتمع یه مهیاد بود که باهاش حرف میزدم که 
 اونم پرع ایبته االن سر کارنع بخوامم نمیتونم باهاش حرف برنم
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تصتتتمیم گرفتم برم حمومع از جام بلند شتتتدم و به طرف حموم رفتم و با یه دوش 
آوردمع حویم رو دورم پیچیدم و بیرون اومدمع موهام رو خشتتک کردم  خایم رو جا

 و اتوکشیدم

شده بود  شتم و با بلوز آبی که جلوش مهره دوزی  سیاه کمری بردا شلوار نخی  یه 
 .رو پوشیدمع به کم کرم نرم کننده زدم و رژ یب قرمزی رو یبام کشیدم

 ت کشته مرده میدهنگاهی توآینه به تیپم کردمع اوه اوه آیناز خانم تیپ

نگام به گوشتتتیم خوردع عذاب وجدان گرفتم باید به مامان زنگ بزنمع گوشتتتیم رو 
 برداشتم

تصتتتمیم گرفتم به حیاط برم و یه کم هوا بخورمع از پله ها پایین رفتم چند نفر 
مشغول تمیز کردن خونه بودنع نگام به سمت مهرنوش خانم کشیده شد اونم منو 

 طرفش رفتمدید و یبخندی زدع به 

 ت سالم مهرنوش جون خبریهر

 .تت نه گلم هفته ای یه بار چند نفر رو میارم تا خونه رو تمیز کنن

 ت اها با اجازتون میرم حیاط

 .ت راحت باش دخترم

 همین طور که به سمت حیاط میرفتم شماره ی مامان رو گرفتم

ای مامان موقع خروج از خونه با مهیاد روبرو شتتدمع خواستتت حرفی بزنه که صتتد
 بلند شد

 ت ایو آیناز دخترم خودتیر

 صدای پر بغضش همه وجودم رو آتیش زد ت سالم مامان خوبی

 ....بدون نگاه کردن به مهیاد از کنارش گذشتم و به حیاط رفتم

 پارت بیست و دو
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 !ت خوبی دخترم اینقدر ازم ناراحتی که جواب تلفنم رو نمیدی

 سط درختا حرکت میکردم گفتمبغضم رو قورت دادم و همین طور که و

تتتت نه مامان جان این چه حرفه جوابت رو میدادم ویی صدام رو نمیشنیدیع پیش 
 میاد دیگه به خاطر فاصله اس خودت رو ناراحت نکن

نفس راحتی کشتتید م لوم شتتد دروغم رو باور کرده واق ا به چوپان دروغگو گفتم 
 برو من جات هستم

 هستیرت دخترم شوهرت چطوره ازش را ی 

ت چیز ِ.... آره مامان همون طوریه که فکر  نمیشد این سوال رو نپرسه حاال چی بگم 
 (میکردم ع تکه تک)ایبته تک ماکارون

 ت خدارو شکر عزیزم

 .با بغض ادامه داد ت بیشتر بهم زنگ بزنع جای دیونه بازیات تو خونه خاییه مادر

 !آخه ت ِا مامان من به این خوبی کجا دیونه بازی میکردم

 .خندید ت خونه ی شوهرت رو نترکونی ها

 !ت وا مامان

 ت مزاحمت نباشم گلم خداحافظ

 تت خدا نگهدار

شده بودع نباید  سبک  شی رو تو جیبم فرو بردمع انگار با حرف زدن با مادرم دیم  گو
 !میفهمیدن اینجا چه خبرهع ویی تا کیر

ویی با به یاد آوردن  هوای باغ خیلی خوب بودع به طرف انتهای باغ حرکت کردم
ست  سادم و اطرافم رو نگاه کردمع وقتی دیدم خبری ازش نی سر جام وای سی  رک

 خوشحال به راهم ادمه دارم
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با دیدن توش فوتبال مت جب به ستتمتش رفتم و با پا مشتتغول بازی کردن باهاش 
 !!!شدمع رهاش کردمو بهش نگاه کردم ی نی مال کیه مهیاد یا پاشار

شار  سرم رو با احساس ف سادم ع آروم  سر جام وای شده  سنم خشک  سری روی با
چرخوندم و به عقب نگاه کردم حدسم درست بودع رکسی خره داشت با سر میزد 

 .....تو

 !!!آخه الغ جا قحط بورر

خواستم ازش دور بشم که پام به توش خورد و توش چند تا قل خورد و با فاصله یه 
 متری از حرکت ایستاد

و به طرف توش رفت ذوق زده شدم و خواستم فرار کنم که توش  رکسی من ول کرد
 رو با پوزه به طرفم قل داد

ستترش رو کج کرد و دهن باز منتظر بود توش رو براش بفرستتتمع پفی کشتتیدم و 
مشتتغول بازی باهاش شتتدمع کم کم خودم هم خوشتتم اومد و نیشتتام شتتل شتتدع 

 دهن یق بهترهجایگزین مهیاد رو پیدا کردم رکسیع خیلی هم از اون 

 ت آفرین پسر خوب بگیرش

توب رو شوت محکمی زدم که رکسی دنبایش رویدع وبه سرعت خودش رو به توش 
 رسوندع بابا یه پا دیوید بکاِم برای خودش

چند بار توش رو با ستترش قل داد تا به من رستتید این بار دیم نیومد محکم  تتربه 
 بزنم ع آروم به توش کوبیدم

شدم صبحونه هم نخورده بودمع ایبته دیگه وقت نهار بودع با دیگه داشتم خسته می
 صدای صوتی رکسی توش رو رها کرد و به طرف صدا دوید

پاشتتا با پوزخند نگام میکرد یه دستتتش رو تو جیب شتتلوارش فرو کرده بود و با 
 دست دیگش سر رکسی رو ناز میکرد

 حاال چرااین طور نگام میکنه !ر
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یال حرکت کردمع از کنارش که رد شدم گفت تتتت دور و نگاه ازش گرفتمو به طرف و
 .ور رکسی نبینمت

استتتپ کردمع احستتاس کردم قلبم ایستتتادع جوری این حرف رو زد که حس کردم 
 اون سگ از من بیشتر ارزش دارهع منظورش چی بود این همه تنفر برای چیر

روبروش  نگاش کردمع با اخم بهم زل زده بودع یه قدم فاصتتتله مون رو پر کردم و
 .ایستادم و در جوابش گفتم ت مطم ن باش نه سگت برام مهمه نه خودت

سترخی چشتاش بیشتتر وصتدای ستاییدن دندوناش بلند شتدع پوزخندی زدم و از 
 .کنارش گذشتمع چی فکر کرده پیش خودش

شد تتتت اومدی دخترم بیا مادر نهار  صدای مهر نوش جون بلند  شدم که  وارد ویال 
 حا رِ 

صبی  شنم بودع خودم اینقدر ع ستم غذا نخورده به اتاقم برم ویی گ بودم که میخوا
سته  ش شت میز ن سا پ شپز خونه رفتمع مهیاد و آقای پار رو به بیخیایی زدم و به آ

 بودن

به آقای پارسا سالمی کردم و نشستمع مهر نوش جون و پاشا هم وارد شدمع سرم 
 نکنمرو زیر انداختم و تصمیم گرفتم به هیچ کدومشون نگاه 

 .ت دخترم حایت بهتر شده

 ت ممنون پدر جون خوبم

ت شروع کنید بچه ها که باید برگردیم شرکتع دخترم تو  یبخندی رو یباش نشست 
 هم که خوب شدی میتونی بیای درستهر

 ت آره میام خوبم

شکری کردم و به اتاقم رفتم تا  سرم خوردم ت غذام رو به آرومی وبدون بلند کردن 
 آماده بشم
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سنم بود رو هم  شلوار  شیدم کت بلندی که تا پایین با سفیدی پو یی آبی با پیرهن 
 تن کردم با شال حریر و کفش سفید عروسکی تیپم رو کامل کردم

واق ا بهم میومد خودم یه یحظه باور نکردم که خودممعواق ا مامان خوش ستتلیقه 
 س

طر خوش بو و زیاد عطر نمیزدم ویی امروز با همه یج کرده بودم حتی با خودمع ع
دیونه کنندم رو زدم و رژم رو با رژ رنگ یبم عوض کردم کیفم رو برداشتم و موبایلم 

 رو توش گذاشتم و از اتاق خارج شدم

 از پله ها پایین رفتم پاشا و مهیاد منتظر ایستاده بودن و خبری از آقای پارسا نبود

از بدن بی با صتتدای کفشتتم هر دو به طرفم برگشتتتنع نگاشتتون نمی کردم ویی 
 حرکتشون فهمیدم خشکشون زده

 بازم با بی محلی بیرون رفتم که مهیاد خودش رو بهم رسوند و باهام هم قدم شد

 ت نوژا چرا همچین میکنی من که م ذرت خواهی کردم

 ت بخشیدمت مهیاد خان نگران نباش

 دستی کالفه تو موهاش کشید ت پس چرا این طور باهام رفتار میکنی

 !هش نگاه کردم ت مگه باید با یه غریبه چه طور رفتار کردرایستادم و ب

روشتتو گرفت و چشتتاش رو بستتتع آقای پارستتا هنوز نرفته بود خودم رو بهش 
 رسوندم و گفتم ت میشه با شما بیام

 مت جب سری تکون داد و سوار شدع کنارش نشستم

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 .ت چیزی شده دخترم

شیدم شگاه  نفس عمیقی ک ست به یه نمای ستم اگه امکانش ه تتتت نه فقط میخوا
 ماشین بریمع چون بدون ماشین اذیتم
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 ت باشه دخترم همین االن میبرمت و بهترین ماشین رو برات میخرم

 ....ت نه پدر جون خودم میتونم هزینه کنم

 ...تت این چه حرفیه دخترم دیگه نشنوما

 پارت بیست و سه

همه ماشین ها مدل باال و گرون قیمت بودن ع خودم  وارد نمایشگاه ماشین شدیم
میخواستم ماشین متوسطی انتخاب کنم ویی جایی که آقای پارسا آوردتم ماشینی 
که من بتونم بخرم نداشتتتت پس بیخیایش شتتتدم و اجازه دادم خودش هر کاری 

 خواست بکنه

جاره داد منو به طرف دو تا ماشتتینی که انتخاب کرده بود برد و با کمال ستتخاوت ا
 رنگش رو خودم انتخاب کنم

 ندای درون تت چقدم ناز میکنی ماشین به این خفنی گیر کی میادر

نگاهم بین پورشه سفید رنگ و قرمز رنگ چرخید و در آخر روی پورشه سفید ثابت 
موند که صتتدای نچ نچ آقای پارستتا بلند شتتد نگاه مت جبی بهش کردم که گفت ت 

 قرمز رو بردار

 که رنگ ماشین هم به انتخاب پدر شوهر محترم انتخاب شداین طور شد  

 سوار ماشین قشنگم شدم و پشت آقای پارسا به سمت شرکت حرکت کردم

 * پاشا*

با عصبانیت قهوم رو سر کشیم ع همش صحنه ی منت کشیدن مهیاد جلوی چشم 
 !بود آخه چرا باید اینقدر خودش روکوچیک بکنه

ه یب و نوژا با یبخندی که م لوم بود زوریه وارد در اتاق زده شتتتد و پدرم یبخند ب
سرشون مهیاد هم خودش رو تو اتاق انداخت و گفت تتتت کجا رفته  شت  شدنع پ

 بودین پدر جونر

 بابا خودش رو رو مبل انداختع نوژا مبل روبری بابا نشست



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

95 

 

 .ت رفته بودیم برای نوژا ماشین بخربم

 !وش رو تحویل میگیرهابروهام باال پریدع چقدم عروس تقلبی و دروغگ

مهیاد اخماش رو تو هم گره زد و گفت تتتت ماشین برای چی هر جا میخواست بره 
 .خودم میبردمش

شد و توجهی به حرص خوردن مهیاد نکردع  شغول  شیش م نوژا بدون جواب با گو
 بابا نگاهی به مهیاد کرد

 !ت پسرم خوبیر چه اتفاقی افتاده احساس میکنم با نوژا حرفتون شدهر

ت چیزی نیست خودمون حلش میکنیمعکنار نوژا نشست م هیاد نگاهی به نوژا کرد 
 !و گفت ت صد تا کالغ پر برم حلهر

نوژا با اخم نگاهی به مهیاد کرد ویی انگار با دیدن چهره ی ملتمس مهیادع خشمش 
 فرو کش کرد که گفت

ید هر صد تتت باشه مهیاد خان ویی فکر نکن با دادن یه قول ویت میکنم برگشتیم با
 !تاش رو تو حیاط بری

 .نیش مهیاد باز شد و ذوق زده گفت ت امشب به قویم عمل میکنم

 !اعصابم خورد شد چرا باید برای بدست آوردن دیش این کاره رو بکنهر

 .نکنه بهش نظر دارهر! ویی نه مهیاد این طور آدمی نیست

 .بابا خندید و گفت ت پس امشب قراره خوش بگذره

 بلند شد و گفت ت من میرم اتاقمب د از جاش 

از اتاق خارج شد مهیاد هنوز داشت با یبخند به نوژا نگاه میکردع حرصی شدم و به 
 تندی گفتم ت مهیاد اگه تموم شد برو سر کارت

 مهیاد به خودش اومد و گفت ت آ...آره من رفتم

 .بلند شد که نوژا هم پشت سرش بلند شد و گفت ت مهیاد من میام اتاق تو
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 ت بشین سر جات مگه مدیری که برنامه میریزی کجا باشی هار

شی هم منع فکر  با ت جب نگام کرد وگفت تتتت میرم اتاق مهیاد تا هم تو راحت با
 !نکنم زیاد از من خوشت بیاد

پوزخندی زدم تتت م لومه که بدم میاد ازت ویی اگه تو اتاق مهیاد باشی فکر نمیکنم 
 .جز چرت گفتن کار دیگه ای کنید

چشتتاش حرصتتی شتتد و با عصتتبانیت بهم نگاه کردعخوشتتحال از عصتتبانی کردنش 
 .یبخندی رو یبام نشست که بیشتر شبیه پوزخند بود

سر  سر قویت بمون تا منم  شد اینجا بمونی تو مهیاد گفت تتتت نوژا جان از اول قرار 
 .قویم بمونم

ت تخفیف نوژا به مهیاد نگاه کرد و یبخند بد جنستتی زد تتتتت مهیاد یه دونه هم به
 نمیدمع ب د نگاهی به من کرد و سر جاش نشست

 !ت من اینجا میمونم مثل اینکه دایی جانت دیش برام تنگ میشه

 .یبخند کجی بهش زدمو مسخره گفتم ت آره میترسم بری از دوریت بمیرم

 .مهیاد ریز خندید و گفت ت من رفتم مو وع مثبت هجده شد

زیال تو که هجده رو رد کردی از چی خواستتت قدمی برداره که نوژا گفت تتتتت گود
 !میترسیر

 .یبخند مهیاد پهن شد که گفتم ت مهیاد برو سر کارت

نیشتتش رو بستتت و باالخره دل کند و از اتاق بیرون رفتع ستترم رو برگردوندم و 
تیپش رو از نظر گذروندمع با اینکه یباس یختی نمیپوشید ویی خوش پوش و جذاب 

 بودع فقط حیف که کرم داره

 .ز جام بلند شدم ت پشت میزت بشین تا کارت رو بهت بگما

 پشت چشمی نازک کرد و ایستاد و به سمت میزش حرکت کرد
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 !پشت صندیی نشست و گفت ت قرار بود یه کار به من بدی

 فاصله یه قدمیش وایسادم و دستام رو تو جیب شلوارم فرو بردم

 .سم شرکتمون خراب شهت اویین کارت رو زیر نظر من انجام میدیع نمیخوام ا

 با دیخوری نگام کرد و گفت ت من کارم رو بلدم

پوزخندی زدم و به سمتش خم شدم یه دستم رو روی میز و دست دیگم رو پشت 
صندییش قرار دادم و صورتم رو به فاصله بیست سانتی صورتش رسوندمع منظور 

 دار گفتم

 .ت آره تو همه ی کارات رو خوب بلدی

 !گفت ت منظورت چیهر  سرش روعقب کشید و

 دستم رو از پشت صندیی برداشتم و فاصلم رو ازش بیشتر کردم

 با همون دست صورتم رو خاروندم و گفتم ت خوب.....مثال زدن می پسرا

بدون اینکه عصبانی بشه خودش رو جلو کشید و با ناز و ادایی که دل هر کسی رو 
 !رو هم بزنمر می یرزوند آروم گفت ت چیه دایی جون میترسی می تو

 .نگام رو گرفتم و صاف ایستادم ت من از خودم مطم نم منظورم مهیاد بود

یک باره قهقه اش به هوا رفت ع عصتتبانی نگاش کردم که خندش رو خورد و گفت 
 .نیستم نامردیت نترس گفتم که من اهل 

خونم به جوش اومد چه طور جرات میکرد از دوستتتت پستتترش جلوی من حرف 
 !بزنهر

 .....به سمتش حمله کردم و فکش رو تو دست گرفتمعصبی 

 پارت بیست و چهار

 *ایناز*
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مثل دیونه ها فکم رو فشار میداد از دردش اشک تو چشام جمع شدع فکر کنم باید 
 .آتل ببندمش

 ندای درون ت مگه فکم آتل میبندنر

شاید واق ا  شدع وای خدا  شد یهو جنی  شوع دارم از درد میمیرم چه مرگش  خفه 
 ن زده شده باشهع چه ذکری باید بگم ای خدا توک زبونم بوداج

 اها یادم اومد ت ال حول وال قوه اال بال ای لی ای ظیم

ست بفهمه چی  شده میخوا شای ریز  شد و با چ دیدم نگاش به حرکت یبام جلب 
 . میگمع آخه دیونه ی آفریقایی باید گوشت رو تیز کنی نه چشات رو

 !نمیکنیر نامردیآورد ت که بهش صدای عربدش منو به خودم 

 !کنمر اصال به اون چه ربطی داره  نامردیوا پس بهش 

دستتتام رو رو دستتتاش گذاشتتتم و ستت ی کردم از فکم جداش کنم ویی فایده ای 
 نداشتع ناچار مجبور شدم مثل دف ه قبل عمل کنم

چون سرش نزدیک بود به راحتی موهاش رو چنگ زدمو محکم کشیدم که صدای 
 گفتنش بلندشد ویی هنوز فکم رو ول نکرده بود مجبور شدم محکم تر بکشم  آی آی

عربده ی بلندی کشتتید و فکم رو ول کرد خوشتتحال خواستتتم دستتتم رو از موهاش 
 بیرون بکشم که احساس کردم موهای پشت سرم در حال کنده شدنه

ثل هی چی من بیشتر میکشیدم اونم بیشتر میکشیدع کال به هم چسبیده بودیم و م
 دیونه ها موهای هم رو میکشیدیم

با برخورد دماغش به یبام دستتتاش کمی شتتل شتتد و بی حرکت موندع از فرصتتت 
نهایت استتتتفاده رو کردم و دماغش رو محکم گاز گرفتم که صتتتدای فریادش تا 

 آسمون هفتم رسید

 ت اااااااااااخ دماغم رو کندی ااااااااای ویم کن دختری چش سفید
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ه دیوار خوردع دماغ پاشتتا رو ول کردم و به طرف در نگاه کردم در با صتتدای بدی ب
 مهیاد با دهن باز نگامون میکرد

هنوز موهام رو ول نکرده بودع با یه دستتتش هم دماغش رو گرفته بود و یه ریز آه 
 .و نایه میکرد موهاش رو محکم کشیدم وگفتم موهام ول کن تا منم ویت کنم

هام رو محکم تر گرفت منم از  هاش رو مو مدم و محکم تر تر مو جایتش در او خ
 کشیدم

 ت اینجا چه خبرهر پاشا چرا داد زدیر

 .پاشا با چشمای به خون نشسته نگام کرد و گفت ت چون یه سگ گازم گرفت

 .ت هوی درست صحبت کن تقصیر خودت شد

 ت مگه کجات رو گاز گرفتهر

 با سوال عجیب غریب مهیاد هر دو به سمتش برگشتیمع

 جاشرت ها ک

 بیش ور چقدر منحرفه ت خوب دماغش میخواستی کجاش رو گاز بگیرمر

شا برگشتمو با اخم بهش  مهیاد ابرویی باال انداخت و کلش رو خاروند ع به طرف پا
شد و یبخند ی  شیده  شاش میخندهع نگام به دماغش ک ساس کردم چ زل زدمع اح

 رو یبام نشستع جای همه دندونام مونده بود

 .چه دماغت خوشگل شده باید بهم پاداش بدی ت ِا دایی جان

یه چیزایی کف  باره اخماش رو تو هم کرد و حلم داد عقبع احستتتاس کردم  دو
دستمهع به دستام نگاه کردم پر از موهای پاشا بود دستام رو تکوندم و به مهیاد که 

 هنوز مثل چوب خشک اونجا وایساده بود گفتم

آبمون تو یه جوب نمیرهع دیگه نمی خوام تو تتت ببین مهیاد من با این دایی دیونت 
 .اتاقش بمونم
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سیر  ستم ا سمت درحرکت کردم که دوباره مچ د کیفم رو از رو میز چنگ زدم و به 
 دستاش شد

 .ت ویم کن اصال من نمیخوام کار کنم

 مهیاد خودش رو بهمون رسوند و گفت

 ت پاشا این کارا برای چیه مگه قرار نبود دعوا نکنید

رو گرفت و به سمت خودش کشوند که دوباره عربده ی پاشا بلند شد ت  بازوی من
 مهیاد دست رو بکش خودمون حلش میکنیم برو بیرون

مهیاد عصبی دستی به موهاش کشید تتت ی نی چی پاشا داری اذیتش میکنی ویش 
 .کن

پاشتتا مچ دستتتام رو بیشتتتر فشتتار دادع خیلی دردم گرفت ویی چیزی نگفتمع دیم 
ست یه  شتم همون موقع آقای میخوا سیر کتکش بزنم ویی حیف زورش رو ندا دل 

 پارسا وارد اتاق شد

 .ت اینجا چه خبره همه جا رو رو سرتون گذاشتین

تتتت آقای پارسا من نمیخوام کار کنمع پسرت اذیتم میکنهع خستم کرد اصال میخوام 
 .برگردم خونه مون

ام رو از دستاش کشیدم اشکام تمام صورتم رو پوشوندع دستای پاشا شل شدع دست
 بیرون

 روم رو برگردوندم و پشت بهش ایستادمو مچ دستام رو ماساژ دادم

آقای پارسا اخمی بهشون کرد و گفت بیا دخترم دیگه هیچ کدومشون اجازه ندارن 
 از یه متریت رد بشن

 ب د به هر دوتاشون چش غره رفت و گفت ت مفهوم شدر

 گفت  چنان محکم گفت که من ترسیدم رو بهم
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 تت بیا دنبایم دخترم

از خدا خواستتته دنبایش رفتمع در اتاق بغلی رو باز کرد و دستتتاش رو پشتتت کمرم 
 گذاشت ت برو تو دخترم

 وارد اتاقش شدم و رو مبل نشستم

 ناراحت روبروم نشست نگاهی به صورتم کرد و گفت ت جای دستای پاشاستر

 سرم رو زیر انداختم و چیزی نگفتم

و بیارن اتاق خودمع دیگه نمی ذارم اذیتت کنهع منو ببخش دخترم تتت میگم میزت ر 
 .همش تقصیر منهع ویی خودم آدمش میکنم

سا  شدمع کاری که آقای پار شغول به کار  سا م از اون روز به ب د توی اتاق آقای پار
بهم داد رو به خوبی انجام دادمع صاحب خونه خیلی را ی بود و میگفت تتت رنگ 

 .بردمبندی خوبی به کار 

یه هفته از اون ماجرا گذاشته بود ویی آقای پارسا هنوز به پاشا اخم میکرد و اجازه 
شیمونی نبود و  شا هیچ پ شای پا شن تو چ شون نمیداد بهم نزدیک  به هیچ کدوم

 هنوز با اخم و پوزخند به نگاه میکرد

شین خودشع یه  سی با ما شتیم ایبته هر ک سخت به خونه برگ ب د از یه روز کاری 
راست به اتاقم رفتم و یباس راحتی پوشیدمع با صدای زنگ گوشی به سمتش پرواز 

 کردم تو این یه هفته هیچ تماسی از ایران نداشتم

 ت ایو

 ت سالم عمو جون خوبیر

 ت سالم سیا ی نی عمو تو خوبی پس کی میاینعوعده ی سر خرمن دادیر

 خندید و گفت ت راستش باید بگم متاسفم

 رای چیر نکنه پشیمون شدیروارفته گفتم ت ب



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

102 

 

 .ت برای اینکه قرار یه مدت خونه ی شوهرت ینگر بندازیمع فردا شب میرسیم

 جیغم هوا رفت ت راست میگی عمو فدات شمع عزیز دیمی

 ت اوه اوه اینقد دیت برام تنگ شده بودر

 یبخندم کش اومد ت آره یکی یدونه سیاه دونه ی خودم

 ت پر رو نشو میام میرنمتا

 .شه تو بیا هر چی میخوای بزنت با

 خندید و گفت ت باشه ف ال برم کاری نداریر

 .ت نه برو پیش ساناز جونت

 دوبار خندید ت پس چی فکر کردیر بای گلکم

 ت بای مارمویکم

گوشی رو قطع کردم و از اتاقم بیرون رفتم مهرنوش جون جلوی تلویزیون نشسته 
شتم به بایکن بودع اومدن عمو رو بهش خبر دادمع اونم خو شدع به اتاقم برگ شحال 

 .....رفتم و به حیاط نگاه کردم که مهیاد از پایین صدام زد

 پارت بیست و پنج

 .داد زد ت نوژا منو ببین

شروع  صدای بلند  شروع کرد به کالغ پر رفتن یبام کش اومد و با  نگام رو که دید 
 ...۳.... ۲... ۱به شمردن کردم

 دع به نرده تکیه دادم و داد زدمبیست تا رفت و پخش زمین ش

 ت مهیاد خان شد بیست تا

 نفس نفس میزدو نمیتونست حرف بزنه دوباره داد زدم

 ت پسر مگه تو سربازی نرفتیر
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 نفسش که جا اومد گفت ت نه خریدمش

 .ت خاک تو سر چلمنگت به کشور خدمت نکردیر ای وطن فروش

 ......۲۲.....۲۱خندید و دوباره شروع کرد منم بلند شمردم ت 

 به پنجاه نرسیده بی حال رو زمین افتادع یه یحظه ترسیدم

 ت مهیاد حایت خوبهر

 حرفی نزد یه ذره هم تکون نخورد

برگشتتتم و به حایت دو از اتاق خرج شتتدمع نفهمیدم کی به حیاط رستتیدمع همون 
 جور صاف افتاده بود

 کنارش زانو زدم ت مهیاد مهیاد

 م ت مهیادی پاشو داداشمچند  ربه آروم به صورتش زد

 آروم چشاش رو باز کرد و یبخندی زد

 ت خوبی مهیادر

 ت آره ویی جونی تو تنم نمونده

 کمکش کردم تا بشینه ت سر گیجه نداریر

 ت کمی

 .ت پس بخواب تا یه چیز شیرین برات بیارم فکر کنم قندت افتاده

پاشای اخمو ی این  مخایفتی نکرد و درار کشیدع ازجام بلند شدم که سینه به سینه
 چند روز شدم

اهمیتی بهش ندادم و به طرف ویال دویدم و مستتتتقیم به آشتتتپز خونه رفتم تو 
 یخچال دنبال یه چیز شیزین گشتم که چشم به نون خامه ای افتاد

 یکیش رو برداشتم و سریع پیش مهیاد برگشتم
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 پاشا باالی سرش نشسته بودع بدون توجه به پاشا کنارش نشستم

 اد دهنت رو باز کنت مهی

 چشاش رو باز کرد ت گفتم دهنت رو باز کن

 کیک رو جلو دهانش گرفتم که خندید و دهانش رو باز کرد

 یه تیکه از کیک رو تو دهنش گذاشتمع آروم خوردش

 ت نچ نچ نچ نا امیدم کردی مهیاد با چهار تا کالغ پر قندت افتادر

 یه تیکه دیگه بهش دادم چشاش کامل باز شد

 اینکه داشت حایش خوب میشد چون یبخند پهنی رو یباش نشست مثل

قبل از اینکه دستم رو ببرم جلو دهنش رو باز کرد کیک رو جلو بردم خواستم بزارم 
 دهنش که پشیمون شدم

 !پس خودم چی منم دیم خواست

 اومد کیک رو بخوره که سریع گذاشتمش دهن خودم

 ویی سنگینی نگاش رو حس میکردمچشای مهیاد گرد شدعپاشا رو نگاه نمیکردم 

 .خندم رو خوردم و گفتم ت چیه این همه دویدم قندم پایین اومده خوب

 مهیاد نارا ی اخماش رو توهم کرد و گفت ت ویی من هنوز میخوام

شارم که خامه ای بود نگاه کردم و به  انگشت شصتم رو ییسی زدم و به انگشت ا
 طرف دهن مهیاد گرفتمش

 یس بزنت بیا اینم تو ی

شتم تو دهن مهیاد  شد و دهنش رو باز کرد ویی قبل از اینکه انگ شل  نیش مهیاد 
 فرو بره پاشا مچ دستم رو گرفت و همون انگشت رو تو دهنش کرد
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با دهن باز نگاش میکردم که انگشتتتم رو ییستتی زدو با یه گاز محکم رو انگشتتتام 
 جیغم رو در آورد

 .ت بی ش ور چیکار میکنی دردم گرفت

 ستم رو محکم به عقب پرت کرد و گفت ت منم قندم افتاده بودد

 پوزخندی زد واز جاش بلند شد و رفت

 مهیاد در حایی که نیم خیزشده بود متفکر به رفتن پاشا نگاه میکرد

 ت مهیاد چی شدهر

به طرفم برگشتتتت تتتتتت ها هیچی.... فکر کنم حایم جا اومد... چیز نوژا بقیش رو 
 نمیبخشیر

ت اگه نبخشم که دف ه ب د باید از جام بلندش دم و پشت چشمی براش نازک کردم 
 جنازت رو جمع کنم

 خندید و آروم بلند شد ت ویی من هنوز نون خامه ای دیم میخواد

 ت اتفاقا منمع بریم یه دونه مونده بود

 !ها یه دونه

 یه نگاه به هم کردیم و هر دو به طرف ویال دویدیم

 ود چه طور این قد تند میدوییرت مهیاد تو که قندت افتاده ب

 ت کو کجا افتادهر

 ت برو بینیم بابا

 به حایت دو خودمون رو به آشپز خونه رسوندیم

 با چیزی که دیدیمع هر دو به طرف پاشا حمله کردیم

 پاشا هم انگشت شصتش خبر دار شد و به حایت دو به طرف اتاقش رفت
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رم رو تا ته کنم تو یخچال مهیاد دنبایش رفت ویی من تصتتتمیم گرفتم دوباره ستتت
 شاید یه چیز خوب پیدا میشد

 در یخچال رو باز کردمع چشمم به موز افتاد

 ت به به این از نون خامه ای خوشمزه تره

 یه موز برداشتم و به طرف تلویزیون رفتم و روشنش کردم

 با چیزی که دیدم دستپاچه کانال رو عوض کردم

 آخیش یه خیر گدشت

اشتتتت چرت و پرت میخوند منم چیزی حاییم نمیشتتتد ویی یه آهنگ اومد که د
 .صداش خوب بود بزار بخونه

شون اهنگه رو  شم رسید بدون توجه به صدای بگو و بخند اون دو تا گوریل به گو
 گوش میگرفتم

 صدای مهر نوش جون هم بهشون ا افه شد

مهیاد و پاشتتتا هم خودشتتتون رو رو مبل پرت کردنع بهشتتتون نگاه نکردم و تمام 
 .واسم رو دادم به پسره که بفهمم چی بلغور میکنهح

 !ت ِا موز هم بودر

 .صداش رو باال برد ت مادر جون قربون دستت یه کم میوه بیار

 بازم نگام رو از پسره نگرفتم

 !ت نوژا مادر جون میگه فردا عموت میاد

 !ت اهم فردا شب میرسه

 ت چی تو تلویزیون دیدی چشم ازش برنمیداریر

 .و رو دیدمت مخایف ت
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 ت ها مخایف من چیهر

 .این بار نگاش کردم و نیشام رو باز کردم ت بر خالف تو خوشگله

شا کرد و گفت ت  شاش برقی زد نیم نگاهی به پا چش غره ای رفت ویی یه باره چ
 ی نی از ارسالن هم خوشتیپ ترهر

 پارت بیست و شش

 مکثی کردم و به چشای شیطون مهیاد چش غره ای رفتم

 جوابش رو بدم که مهر نوش جون رسیداومدم 

 میوه ها رو رو میز گذاشت و گفت ت برم پویا هم صدا بزنم

 به طرف اتاق آقای پارسا حرکت کرد

شتم تا آهنگه رو گوش بگیرم که با  شدم و برگ منم بی خیال جواب دادن به مهیاد 
 یه میمون رو برو شدمع کنترل تو دست پاشا بود و راز بقا گذاشته بود

 !ِا پسره میمون شد تت

پاشتتا خودش رو نگه داشتتت نخنده که موفق هم شتتد ویی م لوم بود به زور جلو 
 خودش رو گرفته

 ت نوژا من پرتفال میخورم

 به سمت مهیاد برگشتم

 !ت ِا فکر کردم موز میخوری

 ت ببین قندم افتادع یه پرتقال پوست بگیر آفرین دختر خوب

یه سیب برداشتمع رو مبل یم دادم و بی خیال پوست موزم رو تو بشقاب انداختم و 
 حرفاش گازی به سیب زدم و راز بقا تماشا کردم

 !ت نوژا پوست بگیر دیگه
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 ت نوکر داییت غلوم شیش یول بند

این بار پاشا برگشت و بهم نگاه کرد ویی من نگاش نکردم حیف نگاه قشنگم نباشه 
 که با این االغ گره بخورهر! واال

 زی برداشت و پوست کند و شروع به خوردن کردمهیاد ناچار مو

 !ت ِا مهیاد اونجا رو باش

 اشاره به تلویزیون کردمع میمونه هم مثل مهیاد داشت موز میخورد

 پاشا نتونست خودش رو کنترل کنه و زد زیر خنده

داد مهیاد در اومد تتتتتت کجاش خنده دارهر نوژا دقت کردی چقد میمونه شتتتبیه 
 ارسالنه!ر

امرور گیر دادن به ارستتالنر من شتتبیه میمونمر مثل اینکه موهاش  چی شتتدر چرا
 !میخواره

 از جام آروم بلندشدم که فهمید و پرید پشت مبل

 ت که میمونه شبیه ارسالنه هار

 موز و خندش روبا هم قورت دادو سرش تکون داد که به طرفش پریدم

 به طرف بیرون ویال دوید دنبایش کردم

 !کتکت رو بخور سنگین تری  جیب زدم ت مهیاد وایسا

 از در پرید بیرون پسره ی گنده خجایتم نمیکشه

 حرصم گرفته بود تا موهاش رو نمی کشیدم آروم نمیشدم

 ویی اون فرزتر از این حرفا بود چند دور تو باغ چرخید

 داشت نفسش بند میومد االنه که دوباره قندش بیفته

 .ه کم بزنمت دیم آروم شهت مهیاد جان وایسا باز قندت میفته ها بیا ی
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شت ویال رفتع تا حاال اونجا نرفته بودم دنبایش کردم ویی با  سمت پ دوید و به ق
 دیدن منظره ی پشت ویال دهنم باز موند و مهیاد رو ویش کردم

شد بزار بره ب دا به  شمام خفه  شد مهیاد هم از جلو چ دویدنم تبدیل به راه رفتن 
 .حسابش میرسم

 از گل نشستمکنار باغچه ی پر 

 .ت وای ناز نازیا چه خوشگلین شما

سرم حس کردم ویی  شت  ضور مهیاد رو پ چند دقیقه ای به گلها نگاه کردم که ح
 خودم رو به نفهمیدن زدم تا بیاد نزدیکتر

گل ها رو مخاطب قرار دادم ت گلهای قشنگم به نظر شما مهیاد به کی رفته که این 
 قد خره هاااااااار

شنیدید میگن حالل زاده به داییش تتتتت نمی دونید ا شکال نداره من که میدونم! ن
 میرهر

 ت ها باز نشنیدیدع آخه چرار اها کسی براتون حرف نمیزنه آخی عزیزای من

 خودم براتون قصه میگمع میخواین اول از همه قصه ی ارسالن روبگمر

شده ب شبخت بودن که تازه بچه دار  شگل و خو ودن یکی بود یکی نبود یه زوج خو
 براشون پسر یا دخترش مهم نبود

فقط سالمتیش رو از خدا می خواستن ویی یه عمو داشتن که پسر دوست داشت 
 !و دیش میخواست برادر زادش پسر باشه

 با صدای زنگ گوشیم حرفام ناتموم موند

 !ت ب دا میام بقیش رو براتون میگم باشه

 روبرو شدمبلند شدم و به طرف مهیاد برگشتم ویی با جای خاییش 

 تماس رو وصل کردم
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 ت ایو

 ت سالم بابا جان

 با شنیدن صداش بغض به سراغم اومد به زور یبام رو به حرکت در آوردم

 ت سالم بابایی خوبیر

 ت ممنون عزیزمع دختر بابا چه طورهر

 بغضم رو با آب دهانم قورت دادم و گفتم

 ت ممنون باباییع قلبت چطوره ع هنوز خوشگل میزنهر

 ا خندید تازه فهمیدم چقدر دیتنگشمبا صد

 ت آره ویی وقتی تو بودی قشنگ تر میزد

 خواستم بگم خودت فرستادیم

 خودت گفتی برو

 خودت خواستی خوشبخت شم

 خودت خواستی که نباشم

 ویی گفتم ت بابایی مامان که هست ی نی پیش اون باشی خوشگل نمیزنهر

 این بار با صدای بلند خندید و گفت

 .که باشه زدن یادش میرهع اصال یادش میره که مریِض ت مامانت  

 همیشه دوست داشتم منم مثل بابا و مامان با عشق ازدواج کنم

 اشکام رون شد که با دست عصبی پسشون زدم و گفتم

 !ت بابا تو مامان رو بیشتر دوست داریر

 ت آی آی آی باز تو حسودی کردیر هر دو تون رو عاشقونه میپرستم
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 ر نمیکنم حرفاترونه بابا باو

 ت ممنون باباییع مواظب خودتون باشید

 ت قربونت برم دخترمع من برم کاری نداری

 ت نه بابا جون خدا حافظ

 ت خدا نگهدار

شد ب دا  گوشی رو قطع کردم و یه نگاهی به گل ها کردم و گفتم تتتت حایم گرفته 
 .میام پیشتون

 هوا تاریک شده بود به طرف جلوی ویال قدم برداشتم

 *پاشا*

 ی نتی داشت یه چیزایی میگفتا این چه وقت زنگ زدن بود

فقط بفهمم ارستتالن کجاستتت و کیهع یه بالیی ستترش بیارم که از به دنیا اومدن 
 پشیمون بشه

سمون پر  سرم رو به درخت تکیه دادم و به آ ستم ع  ش شت درخت ن همون جا پ
 ستاره نگاه کردم

ستمش  شده بود هم میخوا ساتم دو گانه  سا ست اذیتش کنمو اح هم دیم میخوا
 حایش رو بگیرم

 باید دوباره پای ناتاشا رو به ماجرا باز کنم

 ویی نه اون نمیشه آیناز فهمیده که اونو نمیخوام

فردا میدونم چیکار کنم کاری میکنم که خودش بدون هیچ حرفی راهش رو بکشتته 
 ....و بره

 پارت بیست و هفت
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ار مطم نا از من بیزار میشد ویی بهترین راه برای برای انجام کارم مردد بودم با اینک
 فرستادنش بود

نیم نگاهی به ناتاشا که روی مبل یمیده و و پاهای یختش رو روی هم انداخته بود 
 کردم

 دل رو به دریا زدم و شمار اتاق بابا رو گرفتم

 ت بله

 ت اگه مدارک رو امضا کردی بده نوژا بیاره

 ت باشه

 ام بلند شدم و کنار ناتاشا نشستمگوشی رو گذاشتم و ازج

 از این دختر متنفر بودم ویی برای اجرای نقشم مجبور بودم این کار رو کنم

شتم و پام رو رو هم  شتش روی مبل گذا ستم رو پ مثل اون به مبل تکبه دادم و د
 انداختم

 از برق چشاش م لوم بود که داره از خوشحایی میمیره

 .ره دنبایم میدوه م لومه که ذوق مرگ میشهبایدم خوشحال باشه چند سایه دا

صورت خیلی آروم  صدای ترق ترق کفش نوژا به  خودم رو بهش نزدیک تر کردمع 
سی که میزدم بدون در  شم خورد پوزخندی زدم همون موقع در رو طبق حد به گو

 زدن باز کرد

 وردب د از کمی مکث از ناتاشا جدا شدم و چشام تو چشای گرد نوژا و مهیاد گره خ

 اه ی نتی نمیخواستم مهیاد منو تو این و ع ببینه

نوژا دهنش باز مونده بود و یه جور دیخوری و حرص تو چشاش بود ویی سریع به 
 خودش اومد و پوزخندی زد

 نگاه متنفری بهم کردو به طرف میز رفت و مدارک رو رو میز پرت کرد
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رد و هل داد و بیرون برگشت و مهیادی که هنوز با چشای گرد و مت جب نگام میک
 برد و در رو محکم بست

سر مگه  ستم ع  ربان قلبم باال رفت پ شام رو محکم ب شدن در به هم چ باکوبیده 
 همین رو نمی خواستیر

 پس چرا دیم خنک نشد ر

 چرا از کارم پشیمونمر

 چرا از نگاه متنفرش قلبم درد گرفتر

 ت پاشا

 صدای ناتاشا منو به خودم آورد

 رت چی شده پاشا

 از جا بلند شدم ت چیزی نیست برو سر کارت

 ....ت ویی

 محکم گفتم ت برو ناتاشا همین االن

 ت دیگه حرفی نزد و از اتاق خارج شد

 واق ا ارزشش رو داشتر

 حاال مهیاد چه فکری در بارم میکنهر

باید یه راه دیگه پیدا میکردمع حاال  ی نتی چرا همیشتتته نستتتنجیده عمل میکنم 
 رو به مهیاد بگم مجبورم همه چیز 

 *آیناز*

ساعت دیگه عمو  ساعت پنج نمونده بود تا یک  ساعت کردم چیزی به  نگاهی به 
 میرسید باید میرفتم فرودگاه
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 نگاهی به مهیاد که هنوز تو شک بود انداختم و گفتم

 ت اه مهیاد اگه جای من بودی چی کار میکردی!پاشو خودت رو جمع کن بینم

 گفت ت نوژا دایی ای طور آدمی نیستنگاه ناراحتی بهم کرد و  

شرمنده سرش رو زیر انداختع هر چی این پسر با حیاست داییش بی ش ور و بی 
 حیاست

 ت مهیاد خواهشا این مو وع رو به آقای پارسا بگو

 من نمیخوام دیگه اینجا بمونم

از جاش بلند شد و به طرفم اومدع کالفه دستش رو پشت گردنش گذاشت ویی یه 
 بی چکی پشت گردنش زدباره عص

 وا دیونه شدهع چنان به خودش میپیچه مثل اینکه دوباره شکست عشقی خورده

 !ت مهیاد تو که بیشتر از من ناراحتی

شد قبل از اینکه  شوهرم حساب نمیکردمع ویی خوب  بیخی بابا من از اول هم اونو 
 .حسی بهش پیدا کنم اون روش رو دیدم

 کسته بود بد جورم شکسته بوددروغ که شاخ و دم نداره دیم ش

 دروغه که بگم حسی بهش نداشتم

 عشق این چیزا نه

 اینا همش کشکه ویی ازش خوشم میومد

ستم هیچ  سته بودم ویی نمیخوا شک با این کارش ازش بد جور بدم اومد ع از درون 
 کس شکستم رو ببینه حتی مهیاد

 ه نیستغمگین نگام کرد و گفت ت بهت ثابت میکنم که دایی این کار 

پوزخندی زدم تتتتت مهیاد باید بریم فرودگاه زود باش ستتیا اگه دیر کنم پوستتتم رو 
 .میکنه
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کیفم رو برداشتم و به طرف در حرکت کردم مهیاد هم دنبایم اومد امروز با ماشین 
 .مهیاد اومده بودم چون میخواستیم با هم بریم دنبایشون

 مهیاد پشت فرمون نشست هنوز عصبی بود

اد بهتر فراموش کنیع نمیخوام ف ال عمو چیزی بدونهع یه کم اون نیش تتت ببین مهی
 وا موندت رو وا کن

 یبخند کم رنگی رو یباش نشست

 .ت آفرین پسر یه کم بیشترع آها هنوز مونده تا بنا گوش برسه

 یباش کش اومد ویی هنور را ی نبودم

 میخندیدبه طرفش برگشتم و گفتم ت نچ نچ میممون دیروزی قشنگ تر از تو 

 این بار چشاش گرد شد و همراه خنده و حرص گفت

 .ت نوژا میخوایی بالیی سرموم بیاری دارم رانندگی میکنم این قدر مزه نریز

 !درست سر جام نشستم و گفتم ت بی ییاقت اگه دیگه باهات حرف زدم

سایی  شوار و طاقت فر سیار د چیزی نگفت منم به حرفم عمل کردم و با اینکه کار ب
 ویی دهنم رو بستم و زر ا افی نزدم بود

 ب د از نیم ساعت به فرودگاه رسیدم

به طرف داخل ساین پروار کردیم ایبته من پرواز کردم مهیاد مثل یه وزنه که به پام 
 .....بسته شده نمیذاشت بدوم و هی منو به عقب میکشوند و میگفت آروم تر

 کاور پاشا

 پارت بیست و هشت

 بین این همه جم یت چطور پیداش کنمر وارد ساین شدیم حاال

 کمی دور و ورم رو نگاه کردم که صدای سوتی از انتهای ساین به گوشم رسید
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نیشم خود به خود شل شد خود نامردش بود دیونه جا و مکان نمیشناسه همیشه 
 موقع ابراز وجود سوت میزنه

ه بودش نخنده به طرفی که صدای سوتش اومد نگاه کردم با یبایی که به زور گرفت
 داشت نگام میکرد

ساناز  سوتی رو پیدا کنن  سوت  شخص  شتن به همدیگه نگاه میکردن که  مردم دا
 وسویماز هم ریز ریز میخندیدن

 هر دو دستام رو تو دهنم کردم و با تمام توانم سوت بلندی کشیدم

 ویی مثل عمو زرنگ نبودم که دستام رو زود بکشم بیرون

خدا شفات بده امواتتم بیامرزه و ب ضی ها هم با خنده این شد که همه با چشای 
 بهم نگاه کردن

سر تهش رو هم  دستایی که تا ته تو حلقم بود رو در آورمع و با یه یبخند دندن نما 
 آوردم

 .مهیاد حرصی کنار گوشم گفت ت آبرومون رو بردی دختر

رو از بی خیال مهیاد جیغی کشتتتیدم و به طرف ستتتیا دویدم و با یه پرش خودم 
 گردنش آویزون کردم

 که صدای جیب و دست زدن همه بلند شد

سیا در حایی که از خنده سرخ شده بود منو گذاشت زمین و درست مثل آدم بغلم 
 کرد

 .یه کم که چلوندم ویم کرد و آروم کنار گوشم گفت ت پسره همون شوهر ایدنگته

ردم و گفتم تتتت نه خواهر یبخندی زدم و به مهیاد که تازه به ما رسیده بود اشاره ک
 زاده ی خل دنگشه

هر دو با چشم گرد نگام کردن که ُحل شده اشاره به مهیاد کردم و گفتم تتتتتت سیا 
 ایشون مهیاد خان هستن خواهر زاده ی همون ایدنگی که گفتی
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 و دستم رو به طرف سیا گرفتم و گفتم ت ایشون هم سیامک جان عموی گلم

 با یبخند به هم دست دادن

تازه یادم اومد که دو تا خل و چل هم باهاش اومدن به طرف دخترا رفتم و وای 
 اول ساناز رو که چپ چپ نگام میکرد بغل کردم

 همون طور که فشارش میدادم گفتم

 ت بیش ور بی اجازه ی من می عموم رو میزنی به منم نمیگیعهار

است به منو از خودش جدا کرد و نفس عمیقی کشید تتت خفم کردی دخترع دیم خو
 !تو چه

 !فکم افتاد زمین تا دیروز جلو عمو هی سرخ و سفید میشدا ببین چه پر رو شده

پشتتت چشتتمی براش نازک کردم و به طرف ستتویماز رفتم و با یبخند بغلش کردم 
 سویماز آروم تو گوشم گفت

شه باید  ست با ستادهع حوا شدن مامان منو فر تتتتت ت جب نکن چون زیادی پر رو 
 هاتاقشون جدا باش

 از هم جدا شدمو با یبخند شیطانی به همدیگه نگاه کردیم

 سانار خودش رو جلو کشید و آروم گفت

 ت چی تو می فرسودتون میگذره هار

ساناز از این به ب د بهت میکم زن  شتم و با ذوق گفتم تتتت وای  یهو به طرفش برگ
 .عمو

 و گفت عمو خنده بلندی کرد و با محبت بهم نگاه کرد ویی ساناز جیغی کشید

 .تت غلط کردی مگه من چند سایمه که زن عموی تو بشم چغندر

 با ت جب نگاش کردم تت ی نی عمو رو نمیخوایر پس بهتره با نانسی آشناش کنم

 صدای خنده ی مهیاد بلند شد
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ساناز آتیشی شد و گفت تتتت تو شکر با نوشابه ا افه میخوری همچین کاری کنی 
 .م لومه میخوامش

سر  شتر  ستم بی شید و کنار خودش نگهم  خوا ستم رو ک سرش بزارم که عمو د به 
 داشت و دستش رو دور شونم حلقه کرد و گفت

 .ت عشق من رو اذیت نکن

 نیشگونی از پهلوش گرفتم و با حرص گفتم ت عشقت کیههههههههر

 ت آی آی ول کن تویی تو

 ساناز عصبی گفت ت کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیر

 عزیزم تو ت سیا با درموندگی گفت ت تو

 !ساناز زبونی برام در اورد و گفت تت من عشقشم تو چیزی نیستی

 عصبی داد زدم ت چتتتتتتتتتتتی گفتیر

خواستم برم گیسای خوشگلش رو بکشم که سیا کمرم رو گرفت و گفت ت غلط کرد 
 !ویش کن

 ابرویی برای ساناز باال انداختم که داد زد

 ت سیامک کی غلط کررررررردر

صبی ه ست دور گردن مهیاد انداخت و به طرف در سیا ع ساناز و د لم داد تو بغل 
 حرکت کرد

 !تو همون حین گفت ت همدیگه رو بزنین تا دیتون خنک شه منو کشتین که

 نگاهی به ساناز که مثل خر شرک نگام میکرد کردم و نیشام رو باز کردم

 .ت وای سانازی چقد دیم برات تنگ شده بود عشقم

 کش او مد و دستش رو دور گردنم انداخت  نیشای ساناز هم
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 ت قربونت بشم عزیزم منم دیم تنگ شده بود

 .به طرف در خروجی حرکت کردیم و به دهن باز مونده ی سویماز ریز خندیدیم

 ت چه خبر سانازی از بچه ها چه خبرر

 ساناز با ذوق شروع به ت ریف کرد

 چی بود اسمش اها مانیت وای نوژا باورت نمیشه فریده با همون پسر الغره 

 همون که هر روز اه نایه میکرد و میگفت چندشه با هموت نامزد کرد

 به ماشین رسیدم با حایت بی خیایی گفتم ت مبارکشون باشه

 سیا جلو نشست ما سه تا هم عقب

ساناز آرنجی تو پهلوم فرو کرد و گفت تتتت من این همه با ذوق ت ریف میکنم چرا 
  د حال میزنیر

ت عزیزم  د حال نبود فقط از همون اول میدونستم  دستم رو دور گردنش انداختم 
 مال همن چون نقاط مشترک زیادی داشتن

 عمو سرش رو برگردوند طرف ما

 ....!ت فقط میخواستین منو اذیت کنینر

 کاور سیامک

 پارت ببست و نه

 ساناز با عشق نگاش کرد و با حایت یوس و کمی ناز کردن گفت

خودت رو ناراحت نکن ما اگه یه روز دعوا نکنیم برامون بدشگون تتت سیامک جونم 
 .میشه

از یحن یوس حرف زدنش یرزی کردم من عمرا اینطور خودم رو برای کستتتی یوس 
 کنم
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 پهلوی سمت راستمم توسط سویماز سوراخ شد

 بهش نگاه کردم

 با چشمکی به مهیاد اشاره کرد و یباش کش اومد آروم تو گوشش گفتم

 .ر خوبیه اگه طورش کنی خوشبخت ترینیت خیلی پس

 با یبخند سر جاش تکیه داد

 !حاال ببینیم مهیاد خان میتونه از دست سویماز جون سایم درکنه یا نه

 *پاشا*

 ساعت از ده شب گذشته بود ویی دیم نمیخواست برگردم خونه

 نگاه سرزنش گر مهیاد شرمندم کرده بود

یدم ویی حتی یبام هم به پوستش نخورد حقم داشت فکر میکرد من ناتاشا رو بوس
 !عصبی دستی به صورتم کشیدم که چی

 آخرش که مجبورم برم خونه بهتر خودم رو به بی خیایی بزنم

از جام بلند شتتدم کتم رو برداشتتتم و تنم کردم موبایلم رو از رو میز چنگ زدم و با 
 حرص صفحش رو روشن کردم حتی یه زنگ هم نزد که چرا نیومدی خونهر

 از شرکت خارج شدم و به طرف ماشینم حرکت کردم

 ماشین رو روشن کردم و از پارکینگ خارج شدم

منی که همیشتتته دخترا رو پس میزدم االن به خاطر یه حرکت بی فکر تو چشتتتم 
 مهیاد خراب شده بودم

نوژا اصال برام مهم نبود خودش از دوست پسرش و وفاداریش میگه ویی با تنفر به 
 همن نگاه میکن

 !یکی نیست بگه من باید چه طور به تو نگاه کنم
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شین رو پارک کردم و به طرف ویال راه  ساعته رو ده دقیقه طی کردم ما سیر نیم  م
 افتادم

 !در رو آروم باز کردم صدای خندشون از تو حال میومدع پس عموش رسیده بود

 ی نی عموش ماجرا رو میدونه!ر

و و به طرف حال حرکت کردم با خوب االن م لوم میشتتته نفس عمیقی کشتتتیدم
 ورودم نگاه مهیاد بهم افتاد و باعث شد همه سرها به طرفم برگردن

شدم قدمی  صبی  سرش رو زیر انداختع ع سریع نگاش رو گرفتع مهیاد هم  نوژا 
 جلو گذاستم که عموش مت جب گفت

 !ت پاشا تویر

 !نگام رو قفل چشاش کردم چقدر آشنا میزد

 و دراز کردمبه طرفش رفتمو دستام ر 

 .ت بله من پاشا هستم خوش اومدین

 ویی اون بی توجه منو تو بغل کشید و گفت

 !ت باور نمیکردم تو رو اینجا ببینم

حاال همه به طرف مابرگشتتتته بودن حتی نوژا هم با حرص و کمی ت جب نگامون 
 میکرد

 دوباره نگاهی بهش کردم ت چهرتون به نظرم آشنا میاد

 و تو هم کرد ت تو منو نشناختیربا خنده و ابروهاش ر 

 ..ت من دوست علی ر امع هر هفته کوهنوردی و مسابقه کشتی

 منتظر بهم نگاه کرد شناخته بودمش ت تو همون سیا خودمونیر

 اخماش رو تو هم کرد و با حرص گفت ب د ده سال هنوز میگی سیا!ر
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همی خندیدم و با دست روشونش زدم تتتت حرص نخور سیامک جان میخواستم بف
 .شناختمت ویی اصال فکر نمیکردم اینجا ببینمت

 خندید و نگاهی به نوژا کرد منم نگام رو به سمتش چرخوندم

 .با حرص به زمین چش غره میرفت

 به خانم هایی که همراهش بود هم سالم کردم و خوش آمدگفتم

 .ت من برم یباسم رو عوض کنم میام

 به طرف پله ها حرکت کردم

 اتاق بیرون اومد منو که دید گفتهمزمان مامان از 

 ت پاشا جان زود تر بیا میخوایم شام بکشیم

از پله هاباال رفتم و خودم رو به اتاقم رستتتوندم کتم رو از تنم کندم و انداختم رو 
 تخت گره کراواتم رو شل کردم و عصبی چنگی به موها م زدم

 .اگه نوژا از امروز به سیامک بگه آبروم پیشش میره

 جور دیگه از خودم میروندمشکاش یه 

 .ویی دیگه کاریه که شده نمیشه زمان رو به عقب برگردوند

 یباسم رو سریع عوض کردم و از اتاق بیرون زدم مسیر پله رو پیش گرفتم

به آخرای پله که رستتتیدم صتتتدای خنده ی از ته دل نوژا قلبم رو به تاالش تلوش 
 انداخت و نفس کشیدنم رو تند کرد

 ندش قشنگ بودچقدر صدای خ

 همین طور کر ... کر داشت به حرفای عموش میخندید

تا حاال با مهیاد هم که شتتتوخی میکرد این طور نخندیده بود م لومه عموش رو 
 خیلی دوست داره
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 دیم میخواست چهرش رو وقتی این طور میخنده ببینم

سرش رو زیر ا سوندم با دیدنم  نداخت قدمام رو تند کردم و خودم رو به پذیرایی ر
 و دستش رو جلوی دهنش گرفت

 س ی میکرد خندش رو بخوره دیگه خندش صدا دار نبود

 مبل کنار سیامک نشستم و بهش یبخندی زدم

 ت چه خبر سیامک جان از بچه ها هم خبر داریر

 یبخند دینشینی زد با این که چهره ی قشنگی داشت ویی اصال شبیه نوژا نبود

 که هیچ چیزی رو جا نینداخته بود  نوژا یه نقاشی کامل بود از خدا

جواب یبخندم رو داد و گفت ت چیه فکر کردی! که تو ویمون کردی و رفتی ما دیگه 
 کوه نمیریم!ر

سی نامزد یا  شده اونم اینه که هر ک تتتتت ایبته یه تغییری توی کوه رفتنمون ایجاد 
و همستترش یا) چشتتمکی به نوژا زدی عزیز دیش رو با خودش میاره یه جورایی ج

 .دوستانه تر شده

 نگاهی به طرف نوژا کرد و گفت

 ت راستی نوژا جان سروش سراغت رو میگرفت!ر و براش ابرویی باال انداخت

ابروهای نوژا تو هم گره خورد وبا حایت بامزه ای دستتتتاش رو به عالمت برو بابا 
 تکون داد و گفت ت غلط کرد

 قهقهه نزنه شونه های سیامک یرزید جلوی دهنش رو گرفته بود که

 مو وع چیه!ر

 دیم میخواست علتش رو بپرسم ویی حرفی نزدم

 مامان از جاش بلند شد و گفت ت من برم غذا رو بکشم

 ....نوژا هم بلند شد و پشت سرش راه اافتاد
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 پارت سی

 *ایناز*

کمک مهرنوش جون غذا رو آماده کردم نگاه های با محبتش میگفت از کارم را ی 
 بوده

ستتتوخت پنجاه و خورده ای ستتتنش بود ویی خودش غذا درستتتت دیم به حایش 
سب و کار بلد گیرشون نیومده  شتن و آشپز منا ست دا میکردچون غذای ایرانی دو

 بود

 تصمیم گرفتم تا اینجام کمکش کنم

 ت دخترم صداشون بزن بیان

 ت باشه مهرنوش جون

 به طرف پدیرایی رفتم مشغول حرف زدن بودن تت عمو جانر

 طرفم برگشت ت بفرمایید شام نگاه همه به

 عمو قبل از همه بلند شد وبه طرفم اومد دستش رو دور کمرم انداخت و گفت

 ت جغله عمو آشپزی هم بلدهر

 .متفکر دستی زیر چونم زدم ت در حد تخم مرغ عسلی بله بلدم

 .با خنده چش غره ای رفت تت امیدی بهت نیست باید بزارمت کالس اشپزی

 ن و به طرف ساین پذیرایی رفتنهمه از جا بلند شد

نیم نگاهی به ستتتاناز که با حستتتودی و ناراحتی به ما نگاه میکرد کردم و آروم تو 
 گوش سیا گفتم

 ت نامزدت از حسادت تلف شد دستت رو بردار

 .اونم آروم تو گوشم گفت تت پاشا هم دست کمی از اون نداره
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 تو دیم پوزخندی به خوش خیایش زدم و گفتم

 !ه اون منو نمیشناسهعراستی خوب یادت بود که نوژا صدام کنیت ف ال ک

 .خندید ت نترس از بس ساناز میگه نوژا دیگه یادم رفته آینازی

 به طرف ساین حلش دادمو گفتم ت بریم که سفره رو جارو کردن

 همه نشسته بودن عمو گفت ت پارسای بزرگ نیستنر

 .ر کاریمهر نوش جون گفت ت عزیزم یه چند روزی رفته سف

 سیا سری تکون داد و نشست

 عموکنار ساناز نشست منم کنار عمو نشستم پاشا روبرم بود

حتی دیم نمیخواستتتت نگاش کنم با دیدنش کار امروزش یادم میومد و چندشتتتم 
 میشد

حاال دیگه مطم ن شتتتده بودم ما به درد هم نمیخوریم چون به کتاب خدا ایمان 
 «برای مردان پاکزنان پاک »دارم و آیه ای که میگه 

تا حاال با هیچ پسری نبودم حتی اجازه بوسیدنم رو به هیچ کس ندادم ویی اون با 
 کار امروزش نمیتونم بگم که پاکه

 اون از ناتاشا بدش یه مقدار برنج کشیدم با خورش مشغول شدم

 !عمو آروم گفت تت میبینم که غذا رو بدون رب انار میخوری

 پقی زد زیر خندهبا حال زاری نگاش کردم که 

همه نگاش کردن مهیاد طاقت نیاورد و گفت تتتت خوب میخندینا به ما هم بگین با 
 هم بخندیم

 عمو خندش رو خورد و گفت

ت نوژا همیشه با برنج رب انار میخوره ت جب کردم و بهش گفتم ویی مثل اینکه با 
 .یاد آوریش دیش خواست
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 مهیاد یبخندی زد

 .رات میگیرمت چرا زود تر نگفتیر فردا ب

 با تشکر نگاش کردم و با ابرو اشاره ای به سویماز که با ناز غذا میخورد کردم

ستترش روبرگردوند و نگاش کرد ویی به ستترعت به طرفم برگشتتت و چش غره ای 
 .رفت

 خندم رو خوردم و سرم رو زیر انداختم

شوه ی غ شگلی بود و ناز و ع سویماز میتونه مخش رو بزنه دختر خو ستم  یر میدون
 .عمدی تو رفتارش داشت که دل همه رو میبرد

ش وِر چش  سیرش نکرده بی شا جونش  شا روم بودع مثل اینکه ناتا سنگینی نگاه پا
 .چرون

 غذام رو خوردم و با ساالدم مشغول شدم

شام همه برای  شتها میخوردن ب د از  شنه بودن چون با ا انگار همه بر خالف من گ
 سته راه بودناستراحت به اتاقشون رفتن چون خ

سویماز هم کار خودش رو کرد و اجازه نداد این دو کفتر عاشق کنارهم بخوابن و با 
 ساناز تو یه اتاق خوابید

دختر خیلی شتتتیطونی بود فقط برای حرص دادنشتتتون این کار رو میکرد منم از 
 فرصت استفاده کردم و خودم رو تو اتاق عمو جا کردم

 عمو خسته بود و سریع خواب رفت

 ضورش کافی بود تا ب د ازچند روز کنارش با آرامش بخوابمح

*** 

حدودای ستتتاعت ده بیدار شتتتدم و به اتاقم رفتم تو آینه به موهای به هم ریختم 
 نگاهی کردم و حویم رو برداشتم تا دوشی بگیرم
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سرحال اومده بودم موهام رو  سرم پریده بود و  سابی خواب از  ب د از یه حموم ح
 ایت قشنگی اتو زدمخشک کردم و به ح

شونه هاش یختی بود رو  سر شگلی که یه کم  سفید خو شی قرمز و بلوز  شلوار ک
 پوشیدم

 نگاهی به تیپم کردم و یبخندی از ر ایت زدم

 کرم مرطوب کننده زدم و رژ گلبهی هم رو یبام کشیدم

 با یه یبخند شیطانی سراغ دخترا رفتم

خل ویی کستتی رو تخت نبود مت جب در اتاق رو آروم باز کردم و ستترم رو بردم دا
قدمی داخل اتاق گذاشتتتتم که پی و جیغی از پشتتتت در قلبم رو متوقف کرد به 

 طرفشون برگشتم و غیر ارادی باهاشون مشغول جیب کشیدن شدم

 ب د از چند یحظه جیب زدن به هم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده

تاق دنبال چیزی گشتتت وقتی یهو عمو مثل رابین هود پرید تو اتاق و با نگرانی توا
 چیری پیدا نکردگفت

 ت چی شده دخترار

 نگاهی به هم کردیم و دوباره زدیم زیر خنده

شلوارک قرمز گل گلی که تا رو زانوهاش بود و یباس راحتی که یه ورش باال  عموبا 
و یه ورش پایبن آویزون شتتده بود و موهای شتتلخته ای که رو پیشتتونیش ریخته 

 گامون میکردبود با دهن باز ن

 یه باره دادی زد که خفه خون گرفتیم

 ت میگین چی شده یا نهههههههر

 .ت هیچی عمتو جون چیزی نشده داشتیم با هم شوخی میکردیم

 ....ت چتتتتتتتتتتتتتتتتتتیر اول صبح شوخیتون گرفتهر
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 پارت سی و یک

 آب دهنم رو قورد دادم و به دخترا اشاره ای کردم

 کنم ویی اینا منو ترسوندن  ت من اومدم بیدارشون

 سری تکون داد و گفت

 !ت تو هم که اول صبح اومده بودی نازشون کنی نهر

 خندم گرفت خوب منو میشناخت

 نگاه زیر چشمی به ساناز کرد و دستی تو موهاش کشید و بیرون رفت

 با نیش باز به طرف دخترا برگشتم ویی با دیدن تیپشون چشام گرد شد

 تون این طور جلو عمو وایساده بودینت خاک تو سر بیحیا

 دخترا نگاهی به تاش باز و شرتکشون کردن

 ت چه فیضی برد عمو

شید ت  سرش و جیغی ک ستاش رو زد به  سویماز د ساناز که عین خیایش نبود ویی 
 وای خدا آبروم رفت

 ت نترس بابا عمو یه نفر دیگه رو دید میزد

 ساناز با نیشی که گرفته بود باز نشه گفت

 نه خیر هیچم این طور نیست ت

 ت مثل اینکه همچین بدت هم نیومده

ت جیغی کشید و با حرص به طرفم دوید از اتاق پریدم بیرون و به طرف آشپز خونه 
 رفتم

 کسی نبود ویی مهر نوش جون چایی دم کرده بود
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شروع کردم به چیدن میز صبحونهع با شنیدن صدای پایی سرم رو بلند کردم پاشا 
راحتی وارد آشتتتپزخونه شتتتد و نگاه خیره ای بهم کرد نگام رو گرفتم مگه  با یباس

 نرفتن سر کار!ر

چیزی نگفتم و به کارم ادامه دادم ستتتنگینی نگاش روم بود و خیال برداشتتتتنش 
 روهم نداشت

منم خیال نگاه کردن بهش رو نداشتتتم مهیاد هم وارد آشتتپزخونه شتتد و نگاهی به 
 ود کردپاشا که به دیوار تکیه زده ب

 ت مهیاد شرکت نمیرینر

 نگاش رو به من داد و گفت

تتت نه مثال مهمون داریما چند روزی میمونیم خونهع به هری زنگ زدم که هواسش 
 به او اع باشه

 یبخندی بهش زدم و سری تکون دادم که گفت

 !ت نظرت چیه چند روز بریم تو خونه ی جنگلیمونر

 ت مگه دارینر

 .ت آره مال دایبه

 باال انداختم ت نمیدونم بزار عمو بیاد بینم چی میگهرابرویی 

 مهر نوش جون هم بهمون ملحق شد

 .ت دخترم چه سفره ای چیدی دست درد نکنه

 ت خواهش میکنم کاری نکردم

باغ رفتیم دیم  به  نه خوردیم و  مدن ع صتتتبحو باز او با نیش  عمو و دخترا هم 
 ادم کنار بقیه بشینممیخواست برم سراغ گالی پشت پشت ویال ویی ترجیح د

 همگه روی صندیی های راحتی که توی باغ گذاشته شده بود نشستیم
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مهرنوش جون به خدمتکاری که موقع مهمون داشتن بهش کمک میکرد زنگ زد تا 
 برای پذیرایی اذیت نشه به خاطر همین اون بد بخت هم مشغول پذیرایی بود

 ر شد فردا صبح زود به اونجا بریمعمتو از پیشنهاد خونه جنگلی استقبال کرد و قرا

 با پاشا حسابی گرم گرفته بود و به چش غره های من هم توجهی نمیکرد

 میگفت پسر خوبیه و از چشاش خوندم دوست داره

شش رو در نظر گرفته ویی آدما تغییر میکنن اونم تو  سال پی صیت چند  شخ شاید 
 همچین محیط کاری که به دخترا رحم نمیشه

 له کنار گوشم گفتساناز بی حوص

 ت حوصلم سررفته پسراهم که از حرف زدن سیر نمیشن بیا بریم یه کم قدم بزنیم

 خودمم حوصلم سر رفته بود از جا بلند شدیم و به طرف انتهای باغ حرکت کردیم

 *مهیاد*

با رفتن دخترا جمع پستترونه شتتد پاشتتا و ستتیامک گرم حرف بودن و من حرفی 
 به طرف رکسی رفتم تا سری بهش بزنمنداشتم از جام بلند شدم و 

به کلبه رکستتی رستتیدم ویی توش نبود دور ور کلبه رو نگاه کردم ویی خبری ازش 
 نبود

رکستتی ستتگ تمیزی بود ویی مادر جون اجازه ی ورودش رو به خونه نمی داد و 
 میگفت حیون جاش تو خونه نیست

 ...دنبال رکسی به طرف درختا حرکت کردم که

ه از فاصله ی دور به گوشم رسید به طرف صدا پا تند کردم چون صدای جیب و خند
 !مطم ن بودم یه طرف قضیه رکسیه

همین طور که به طرف صتتتدا ها می رفتم صتتتدا ها هم به ستتترعت به طرفم می 
 اومدن
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 تا بفهمم چی شد دوستای نوژا مثل جت از کنارم گذشتن

 رکسی هم دنبایشون میدوید

 سینوژا هم با نیش باز دنبال رک

 مچ نوژا و گرفتم و نذاشتم دنبایشون بره

 ت رکسی بیا اینجا پسر

 رکسی با شنیدن صدام ایستاد و به سمتم اومد

 نوژا همین طور با ذوق به جیب زدن و فرار دخترت نگاه میکرد

 رکسی کنار نوژا زانو زد و به حایت یوس سرش رو به دستاش کشید

 ت نوژا تو کی با رکسی دوست شدی

 و نوازش کرد و گفت ت دیوید بر خالف صاحبش پسر خوبیهسر رکسی ر 

 ت دیویدر

خندید و گفت تتت خیلی خوب فوتبال بازی میکنه به خاطر همین بهش میگم دیوید 
 بکام

 منم خندیدم و گفتم ت چه طور باهات دوست شدهر

 پوزخندی زد و گفت ت عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد

شایم شا  رو گردنش انداخته بود که رکسی اذیتم کنه  مکثی کرد و ادامه داد تتتت پا
شناخته به خاطر همین منم  شش اومده و رو بوش منو  شایم خو ویی مثل اینکه از 

 دوست داره

 ت عجب رو دستی خورده پاشا بیا بریم

شروع  به طرف بچه ها رفتیم دخترا مثل ببد میلرزیدن رکسی رو که دیدن دو باره 
 یم شدنبه جیب زدن کردن و پشت سیامک قا
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سی دوباره کنار نوژا زانو زد و  ست رک ش صندیی ن نوژا هم با نیش کش اومده رو 
 خودش رو یوس کرد

 پاشا داشت از ت جب شاخ درمی آورد

 منم نشستم و رو به دخترا گفتم بشینید کارتون نداره

 .ف ال یه دوست جدید پیدا کرده

ستنع وقتی دیدم هنوز م ش سی ن صله از رک شدم و با ترس و یرز با فا سن بلند  یتر
 رکسی رو دور کردم ع اونم به کلبش رفت

شا به نوژا کنجکاوم کرد و  شرارت پا به طرف بچه ها راه افتادم وایی از دور نگاه پر 
 سرعت قدمام رو تند تر کردم

 ت

 سی و دو

 *آیناز*

 سویماز نگاه بد جنسی به سیا و ساناز کرد و گفت

 طفاً ت ساناز جان فاصله شرعی رو حفظ کنید ی

 با اخم به سویماز نگاه کردن و چیزی نگفتن

 ت سویماز عموم رو اذیت کنی بامن طرفی

 اینو جدی بهش گفتم که پشت چشمی نازک کرد و گفت

 .ت خوب اینجا مجرد نشسته ما هم دیمون خواست

 با چشای گرد بهش نگاه کردم که پقی زد زیر خنده و گفت

ای یکی خودم رو یوس کنم اه اه حایم تتتت تو فکرش رو بکن منم مثل سویماز هی بر 
 بد شد
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 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده

عمو هم خندید ویی ساناز درنده نگامون کردع طوری که من سریع خندم رو خوردم 
 ویی سویماز همچنان میخندید

 چشمای سویماز درخشید و گفت نظرتون چیه جرات حقیقت باری کنیم

 چه ربطی داشتر ویی نگاه خبیثش رو سویماز بود ابرویی باال انداختم

 وای از دست این دو خواهر ویی با صدای پاشا ت جب کردم

 ت منم موافقم

 نتونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم و به چشاش نگاه کردم

 .خبیثانه میدرخشید

 !خدای من این دیگه چه مرگشه

یی پاشا رو نگاه میکرد عمو هم قبول کردع همون موقع مهیاد رسید در حایی که سوا
 سر جاش نشست

 عمو ت خوب حاال یه بطری نیاز داریم کور

 پاشا به دختره اشاره ای کرد که اومد طرفمون رو بهش گفت

 ت میز رو خایی کن واز آشپز خونه یه بطری بیار

 دختره هم سریع میز روجمع کرد و به ویال برگشت

 مهیاد نگاهی سوایی به پاشا کرد

 یرت بطری برای چ

 پاشا با بدجنسی نگاهش رو از مهیاد تو چشای من قفل کرد و گفت

 ت برای جرات حقیقت
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روم رو ازش برگردوندم و به مهیاد نگاه کردم رد یبخندی رو یباس ظاهر شتتدع این 
 دیگه چشهر

 !پف کالفه ای کشیدم کی حوصله داشتر

 سویماز که با نگاش برای ساناز خط نشون میکشید

 به سیا دوختمدرمونده نگام رو 

 اونم داشت منو نگاه میکرد شونه ای باال انداخت

پاشتتتا داد م لوم بود خیلی عجله کرده چون  به  کار بطری رو  همون موقع خدمت
 داشت نفس نفس میزد

پاشا بطری رو وسط گذاشت ناخوداگاه استرس گرفتم نکنه به من مشکوک شده و 
 !میخواد از زیر زبونم حرف بکشه

 و به عمو گفتبهش نگاه کردم ر 

 .ت سیامک تو بچرخونش

 عمو بطری رو چرخوند سرش طرف مهیاد و تهش طرف ساناز افتاد

 ساناز نارا ی چش غره ای به سویماز که ریز میخندید رفت و گفت

 ت خوب... چیِز... شما چند تا دوست دختر دارینر

 مهیاد شونه ای باال انداخت و گفت

 ت هیچی

ند ستترش طرف من و تهش طرف پاشتتا افتاد رنگ از این بار مهیاد بطری رو چرخو
 رخم پرید بد بخت شدم رفت

 منتظر بهش نگاه کردم که بد جنس گفت

 !ت همین االن گوشیت رو بردار و با دوست پسرت کات کن
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 !هاح و واج نگاش کردم این چی بود جلو عموگفت

 عمو خندید و گفت

 .ت دوست پسر نداره

 پاشا یبخندی شیطانی زد

 داره اسمشم میدونمتت چرا 

 سیا تیز به سمتم برگشت

 ترسیده صاف نشستم

 ت سیا... چیز.. میدونیر.... نه.. راستش

 سیا خشمگین از جا بلند شد که منم از جا پریدم

 یه طرف حمله کرد بگیرتم که جیغی کشیدم و فرار کردم

 عمو حرصی دنبایم میدوید و میگفت

 ر چه صیغه ایه ها وایسا ببینمت صبر کن ببینم دختره ی چش سفیددوست پس

 منم همون طور که میدویدم داد میزدم

 ت مهتتتتتتتتتتیاد سیا رم کرده بگیتتتتتتتترش

 چند دور دور میز چرخیدم

 تازه مهیاد خان از ُشک در اومدن و به طرف عمو رفتن واق ا زحمت کشید

 عمو روگرفت منم در حایی که نفس نفس میزدم گفتم

 .در کار نیست باور کنت عمو دوست پسری 

 تت ساکت شو دختر من پاشا رو میشناسم اون دروغ نمیگهر

 !از حرفش دیم گرفت حرفم رو قبول نداشتر
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 با چشایی که پر از اشک بود نگاش میکردمع نگاش پر از پشیمونی شد و گفت

 ت پس پاشا چی میگهر

 جوابی بهش ندادم فقط بهش نگاه کردم

 سط و گفتپاشا مثل قاشق نشسته پرید و

 ت دروغ میگه اسمشم میدونم خودش گفت ارسالن دوست پسرمه

 چشای عمو گرد شد و گفت

 ت کیرررررررر

ساناز و سویماز نگاهی به هم کردن و زدن زیر خنده پاشا هم با چشای گرد نگاشون 
 میکرد

 !مهیاد عمو رو ول کرد و با نگاش بهم گفت یو رفتی

شا رو نگاه  سرخ عمو هنوز با دهن باز پا صورتش  شاش خندون و  میکرد کم کم چ
 میشد

 .میدونستم چشه خودش رو گرفته بود قهقهه نزنه

 !نگاهی بهم کرد و با خنده گفت که ارسالن دوست پسرته

 ویی من خندم نگرفت به جاش دیم بد جور از اطمینان عمو گرفت

 !این بود دوست داشتنشر

 می برداشتانگار عمو فهمید که از دستش ناراحتم به طرفم قد

 ...ت نوژامن

 پشت بهش کردم و به طرف ویال دویدم

 ..از عمو این انتظار رو نداشتم او پاشا رو بیشتر از من قبول داشت

 .کاور پاشا خره
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 پارت سی و سه

 *پاشا*

 سیامک ناراحت به رفتن نوژا نگاه میکرد

 مهیاد سر جاش نشست و رو به سیامک گفت

 .اد نکردی ناراحت شدت فکر کنم به خاطری که بهش اعتم

 سیامک ناراحت گفت

 .ت کارم در اومد

 مهیاد یبخندی به سیامک زد و گفت

 !ت منم یه بار ناراحتش کردم میدونی چه طور بخشیدمر

 سیامک سوایی نگاش کرد که گفت

 ت پنجاه تا کالغ پر تو حیاط رفتم

 دخترا دوباره شروع به خنده کردن

 کاش ما هم بودیم  سویماز با خنده گفت ت وای چه جایب

 ساناز هم خندید ت نگران نباش احتماال تا چند دقیقه ی دیگه به طور زنده میبینیم

ست داره  سری تکون داد و گفت تتتت اینقد ذوق نکنید نوژا منو خیلی دو سیامک 
 دیش نمیاد اذیتم کنه

مهیاد گفت تتت فکر نکنم سیامک جانع قرار بود صد تا برم که به خاطر افتادن قندم 
 یش رو بخشیدبق

 !سیامک با حایت زاری گفت ت ی نی منم باید کالغ پر برمر

 .مهیاد چشمکی زد ت خودت رو به موش مردگی بزن حله

 چشام رفت کله سرم ت مهیاد تو اون روز نقش بازی میکردیر
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 این بار خندید و سری تکون داد

نوژا داره یبخند بدجنسی زدمو گفتم تتتت اگه همین االن نگی ارسالن چه نسبتی با 
 .قول نمیدم که بهش نگم

 مهیاد خنده ای کرد و گفت

 .ت از عموش بپرس

 سیامک هم خندید و گفت

 ت ارسالن یه دختره

 ی نی چی که دخترر

 .سیامک ادامه داد ت و اون دختر هم خود نوژاست

 این بار پرسیدم ت ی نی چی ارسالن نوژاستر

شد روش میزا سر می سمیه که اگه نوژا پ سالن ا شتنع موق ی که هنوز دنیا تتتت ار
 نیومده بود همه منتظر پسر بودن ویی یه دختر شیطون به دنیا اومد

 گیج و منگ به مهیاد نگاه کردمع من برای هیچی این همه مدت حرص خوردم

 !ت مهیاد این همه مدت منو سر کار گذاشتینر

 مهیاد بیخیال گفت ت نوژا سر کارت گذاشت به من چهر

 و بلندشد تت من برم منت کشی سیامک طاقت نیاورد

 به طرف ویال حرکت کرد

 !پس نوژا دوست پسر ندارهر

 دختره ی شیطون منو سر کار گذاشته بودر

صبر کن ببینم این ی نی نوژا کسی رو دوست نداره ی نی مال منه آره همین طورهع 
 یبخندی اومد رو یبم بشینه که سریع خوردمش
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 شت کردم حاال باید چی کار کنمرررویی من خودم رو تو چشمش کوچیک و ز 

 *سویماز*

 از بی توجهی های مهیاد حرصم میگرفت حا ر نبود یه یحظه نگام کنه

 ویی هرچی کمتر تحویلم میگرفت بیشتر جذبش میشدم

با همه پسرا فرق داشت رابطه صمیمیش با نوژا باعث شده بود که برای اویین بار 
 حسادت به دیم چنگ بزنه

 ازش گرفتم و به مسیری که سیا دنبال نوژا رفته بود چشم دوختم ناراحت نگام رو

 با چیزی که دیدم یبخنی رو یبام نشست

ستتیا نوژا رو انداخته بود رو دوشتتش و به طرف ما میومد ویی نوژا هم با مشتتت 
 ویگد هاش حسابی مستفیضش میکرد

 با صدای جیب جیغای نوژا نگاه همه به سمتشون کشیده شد

 اومدنیشای همه کش 

با ت جب به پاشا نگاه کردم چشاش از خوشی برق میزد ی نی از اینکه فهمیده نوژا 
 دوست پسر نداره اینقد خوشحایه!ر

 به مهیاد نگاه کردم یه جورایی با مهربونی خاصی به نوژا نگاه میکرد

 ت سیتتتتتتتتتا بزززارم زمین زووود باششش

 ن و تو صورتش داد زدسیامک در حایی که میخندید نوژا رو گذاشت زمی

 .ت تو غلططططط میکنی با من قهر کنی ارسالن جوننننننم

تا مگه نگفتم نگو ارسالن  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت سی چشای نوژا گشاد شد و جیغی زد 
 هتتتتتتتتتتار

 سیامک خندش رو خورد و گفت ت فدات بشم ارسی جون جوش نزن
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سیامک حمله کرد که باعث ش سیامک با خنده پا به این بار نوژا عصبی به طرف  د 
 .فرار بزاره

 پسرا با نیش باز نگاش میکردن یهو ساناز گفت

 ت دیدی سویماز سیامک این چغندر رو بیشتر از من دوست داره!ر

چنان یوس این حرف رو زد که پستترا با خنده و تاستتف و اندکی چندش وار نگاش 
 کردن

 !ادر زادشه هات خاک تو سر حسودت کنن خوب م لومه دوسش داره مثال بر 

نگام رو برگردوندم كه دیدم مهیاد داره نگام میکنهع ذوق زدگیم زیاد طول نکشتتید 
 چون سریع نگاش رو گرفت و به سیامک که با نیش باز فرار میکرد نگاه کرد

 *آیناز*

در حایی که نفسم باال نمیومد به سمت بچه ها برگشتم بیش ور خیلی تند میدوید 
 نتونستم بگیرمش

 و رو صندیی پرت کردم و با حرص به سیا که نیشاش باز بود نگاه کردمخودم ر 

 !ت باشه سیا جان ب دا به عشقم میگم حسابت روبرسه

 .چشای همشون رفت کله ی سرشون

 پاشا با یه نموره یبخند گفت

 ت.عشقت کیهر

 نیشام رو باز کردم و گفتم

 ت دیوید

 یبخند از یباش رفت و اخماش تو هم شد داد زد

 وید دیگه کیهرت دی
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یهو مهیاد از خنده ترکید نگاهی بهش کردم و گفتم تتتتتت کوفت نبینم عشتتتق منو 
 !مسخره کنی

سیا که دیگه بهم اعتماد داشت یا اگه نداشت هم جرعت حرفیدن نداشت چون تو 
ست و  ش صندیی ن شگلش در اومده بودم روی  سابی از خجایت موهای خو اتاق ح

 گفت

 رو خودت بزاریر ت تو عادت کردی همیشه یا اسم

 ت مهیاد که از خنده صورتش قرمز شده بود گفت ت بابا به رکسی میگه دیوید بکام

 پاشا که انگار خیایش راحت شده بود پوزخندی زد و به مبل تکیه داد

سر مردم مشکل داری و یی  حرصی رو بهش گفتم تتتت چیه دایی جان با دوست پ
 ا عشقت میری تو کارشخودت محل کار و این چیزا حاییت نیست سریع ب

 ....احساس کردم رنگ از رخش پرید

 پارت سی و چهار

 عمو اخماش تو هم رفت و نگاه بدی به پاشا کرد

 مهیاد هم با اخم به صندیی تکیه داد و منتظر جواب به پاشا نگاه میکرد

 ویی پاشا سریع خودش رو جمع کرد و گفت

 .ت اشتباه فکر میکنید اون کار یه نقشه بود

 منتظر نگاش میکردن تا منظورش رو بفهمنهمه 

 پاشا نگاهی به من کرد و ادامه داد

ت قبلش به دفتر بابا زنگ زدم تا تو پرونده رو بیاری چون میخواستم این صحنه رو 
 ببینی ع من نبوسیدمش فقط جلوت این طور وانمود کردم

ک به پاشتتا نگاه  میکرد کردم تا با ابرویی باال رفته نگاهی به مهیادکه به حایت شتتَ
 واکنشش رو ببینمع ویی کم کم یباش به خنده باز شد
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 م لوم بود حرفای پاشا روباور کرده دوباره به پاشا نگاه کردم و گفتم

 ت چرا باید اون صحنه رو میدیدمر

نیشتتتاش رو باز کرد و با خیال راحت به صتتتندییش تکیه داد یبخند مرموزی زد و 
 گفت

ش شقم  ساس میکردم عا سر داری تتتتت چون اح ست پ دی و چون فکر میکردم دو
کنی این کار رو کردم که از چشتتات   نامردینمیخواستتتم به خاطر من به عشتتقت 

 .بیفتم

چند یحظه طول کشید تا مغزم کلمات رو هضم کنه به محض درک حرفاش چشام 
 رو ریز کردم و گفتم

 !ت چیگفتیر

 شیطون خندید ت همون که شنیدی

 فشار دادم و س ی کردم از عصبانیت نترکمچشام رو از زور حرص به هم 

 تیز چشام رو باز کردم و با نگام گردنش رو زدم

 با نیش باز خیره به من که از عصبانیت در حال انفجار بودم نگاه کرد

احستتتاس یه ببر زخمی رو داشتتتتم که به دشتتتمنش نگاه میکنه و دیش میخواد 
 خرخرش رو بجوه

 با جیب گفتمدیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و 

 !ت مننننننن عاااااشققققق تووووووتوررررررر

 سرش رو با همون نیش باز تکون داد و گفت

 !!!!!!!!ت ویی حاال که دوست پسر نداری بهت اجازه میدم عاشقم بشی

 !چشام دیگه گشاذ تر از این نمیشدع میخواست اذیتم کنه

 صدای خنده ی ریز همه تو گوشم نشست
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رص از پرروییش دستام رو مشت کردم و جیغی کشیدم و از شدت عصبانیت و ح
 به سمتش پریدم که از صندیی بلند شد و فرار کرد

 همرا ه با دو جیب زدم

 ت اگه مردی وایساااااا

 خربزه بیش ور وایسا

 االغ وایساااا

 دوباره جیغی کشیدم و گفتم

 ت آخه من عاشق چیه تو بشم کله خِر نفهم

خیایش بشم تا یه دل سیر کتکش نمی زدم دیم آروم به هیچ وجه حا ر نبودم بی 
 نمی گرفت

به طرف انتهای باغ میدوید منم با جیب و دنبایش به ستتترعت به طرفش میدویدم 
 که یهو وایساد و به طرفم برگشت

چون سرعتم زیاد بود نتونستم خودم رو کنترل کنم و یه راست رفتم تو بغلش و با 
 هم پهن زمین شدیم

 نایش تازه فهمیدم که روش افتادم و پرس زمینش کردم با شنیدن آخ و

 خواستم بلند شم که سریع نشست و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

ت این چه کاری بودر م لومه خیلی داغیا میخواستی بغلت کنم بهم میگفتی خودم 
 .بغلت میکردم دایی جونمع حرص خوردن نداره که

ستتام رو رو ستینش گذاشتتم و به عقب نگاه وحشتت ناکی به چشتاش کردم و د
 حلش دادم که محکم تر گرفتم

 عصبی گفتم
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ت منظورت از این حرفا چیهر خوب تونستی خودت رو با مسخره کردنم تبرعه کنی 
 .ویی من حرفات رو باور نکردم دایی جااان حاال هم ویم کن

 اخماش رو تو هم کرد و گفت

شم ویی واق یت  شاید با تو شوخی کرده با رو گفتم تو هم اینقدر زود قضاوت تتتت 
 نکن

 به چشاش که داد میزد راست میگه نگاهی کردم و آرومتر گفتم

 ت ویم کن پاشا

 یبخندی که میخواست رو یباش بشینه رو جمع کرد و گفت

 ت مگه جات بده خیلی ها آرزو دارن اینجا باشن

 اخمام رو تو هم کردم و گفتم

 ت برو همون خیلیها رو بغل کن

 .و خندید و گفت ت باشه خودت خواستیاتو گل

چش غره ای بهش رفتم و به زور از حصار دستاش بیرون اومدم و از جام بلند شدم 
 قدمی برداشتم که گفت

 ت زدی داغونم کردی حداقل کمک کن بلند شم

 مکثی کردم و با تردید به طرفش برگشتم

 چهرش رو مظلوم کرد و دستاش رو به طرفم دراز کرد

 گرفتم و کمکش کردم بلند شه  دستاش رو

خواستم دستام رو از دستاش بیرون بکشم که چشماش برقی زد و با یه حرکت تو 
 بغلش کشیدم

 !عصبی حلش دادم و گفتم ت چی کار میکنی ویم کن
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 ....یبخند کجی زد و گفت ت به جبران انداختنم

 سرش رو چرخوند و به یپاش اشاره کردت باید ببوسیم

 حرصی حلش دادم

 !خواب دیدی خیر باشه ت

 ت هرجور راحتی ویی تا نبوسیدیم ویت نمیکنم

 نه دیگه نشد باید ادبش کنم

 یبخند دیبرانه ای بهش زدم که نیشاش باز شد 

حاال وقتش بود دستتت هام رو به ستتمت موهاش بردم و تو موهاش به بازی در 
 آوردم و موهاش رو تو چنگ گرفتم ویی نکشیدم

 رو کج کردم و یبخندی یه وری زدمچشاش رو باز کرد سرم 

 اخماش رو تو هم کشید و تاکید کرد

 !ت تو این کار رو نمیکنی

 چشمکی بهش زدم و موهاش رو محکم تو مشت گرفتم و کشیدم

صتتدای آخ آخ گفتنش بلند شتتدعدستتتاش رو از دور کمرم باز کرد و مچ دستتتام رو 
 گرفت و فشارداد

 از دردش دستام شل شد و موهاش آزاد شد

 *مهیاد*

ساس کردم حرفای دایی رو باور نکرده و ناراحته باید  سیامک عمیق تو فکر بود اح
 !بهش میگفتم

 .از جام بلند شدم ت سیامک جان چند یحظه بیاین کارتون دارم

 از جاش بلند شد چند قدم از دخترا دور شدیم
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 منتظر نگام کرد

 ت سیامک تو حرفای دایی رو باور نکردیر

ستش نه آخه چرا باید جلوی نوژا نقش  کالفه نفسش رو داد بیرون و گفت تتتت را
 !بازی کنهر

 تت چون اون میدونه نوژا آینازِ 

 شکه بهم نگاه کرد ت از کجا تو بهش گفتیر

 !ت نه ویی فهمیده از رفتارش م لومه از کجاش رو نمیدونم

اینحا اما بهتر نوژا چیزی از این مو تتتوع ندونه چون بهم گفت اگه دایی بفهمه از 
 .میره

 ت اگه فهمیده چرا چیزی به نوژا نمیگهر

تتتتت خوب با کار امروزش میخواستتت نوژا رو دل ستترد کنه ویی دیدی که االن که 
صبر کن ببینیم چیکار میخواد  ست رأیش برگشته  سری در کار نی فهمیده دوست پ

 .بکنه

شم  شون ا افه ب ست به جم  سری تکون داد و به طرف دخترا رفت دیم نمیخوا
 گاه های سویماز عصبیم میکرد ویی مجبوری به جم شون ملحق شدمن

 نوژا با یبخند بد جنسی به یب به طرفمون اومد و سر جای قبلیش نشست

 .ت دایی چرا نیومد

 .یبخندی زد و گفت ت االن میاد

 عمو خندید و گفت ت موهاش رو کندی یا نهر

 .منوژا یبخند پهنی زد ت آره عمو تازه  ربه فنیش هم کرد

چشای سیامک گرد شد و سرش رو انداخت زیر و شروع به خندیدن کرد از شدت 
 خنده شونه اش میلرزید
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 ویی منظورش از  ربه فنی چی بودر

 ت نوژا  ربه فنی هم بلدیر

 چشمکی زد ت چیه تو هم دیت خواستر

 ت نه نه من نمیخوام از برق چشات م لومه چیز خوبی نیست

 دن سرخ شده بود نگاهی به نوژا کرد و گفتسیامک که چهرش به خاطر خندی

 ت عزیزم زیاده روی نکردیر

 .نوژا چش غره ای به عموش رفت و گفت ت نه حقش بود

 *پاشا*

 !از درد در حال مردن بودم دختره ی احمق چرا اینقدر محکم زدی آخه

به زور خودم رو به درخت رسوندم و تکیه دادم اصال به ذهنم نمیرسید که همچین 
 .بکنه کاری

 باشه آیناز خانم خودت شروع کردی دارم برات

هنوز هم درد داشتتتتم ویی قابل تحمل بود به طرف پشتتتت ویال راه افتادم چون 
 نمیخواستم از جلوشون رد شم

 به سختی خودم رو از در پشتی ویال به اتاقم رسوندم و روی تخت انداختم

اینقدر خوشحایم کرده بود  با اینکه داغونم کرده بود اما خبر دوست پسر نداشتنش
 که زیادی از این بابت ازش دیخور نبودم

 ....یه وحشی به تمام م نا بود موهام رو که کشیده دماغمم که گاز زده امروزم که

 .....دختره ی وحشی ویی خودم رامت میکنم

 پارت سی و شش

 *آیناز*
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گاه های زیر یه ربع گذشتتتته بود ویی پاشتتتا هنوز نیومده بود مهیاد در حایی که ن
 .چشمی و عصبی به سویماز میکرد گفت ت فکر کنم دایی دیر کرد

 عمو خندید ت احتمال میدم  ربه زیادی محکم بوده

 .مهیاد از جاش بلند شد و گفت تت زیادی حرصیت کرده بود طرفش رو نمیگیرم

 .خندیدم

ت برم کمک مادر جون میخواست برای نهار جوج ه نگاهی به طرف ویال کردو گفت 
 بزاره تا کباب کنیم

 به طرف ویال حرکت کرد

 عمو هم بلند شد و دست ساناز رو کشید

 ت پاشو بریم قدم بزنیم

ستش  شه که د ست بلند  سویماز هم خوا شد  ساناز کش او از جاش بلند  شای  نی
 روگرفتم

 .ت بشین کارت دارم

 نیشای عمو و ساناز بیشتر کش اومد و از ما دور شدن

 م برگشتسویماز حرصی به طرف

 ت مامان منو فرستاده حواسم بهشون باشه چراجلوم رو گرفتیر

 !ت غلط کردی همین قدر که شبا از هم جداشون کردی کافیه

 یب و یوچش آویزون شد و گفت

 ت میگم نوژا چرا این مهیاد اینطوریه همش به من چش غره میرهر

هیاد یه بار تتتتت ببین ستتویماز میدونم ازش خوشتتت اومده ویی باید بهت بگم که م
 شکست عشقی خورده و به همین راحتیا عاشق نمیشه
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 تو هم س ی نکن با نگاه کردن بهش عصبیش کنی بهش فرصت بده تو رو بشناسه

ستتویماز جان خودت باش همون دختر شتتیطون و شتتیرین مطم ن باش جلوت کم 
 میاره

شتتته یه مرد اگه بفمه یه دختر میخوادش هی کالس باال میزاره و جذبش هم نمی
 .پس بهش اهمیت نده

 نیش سویماز هم باز شد و گفت

 !ت ویی نوژا پاشا تو رو میخواد

 دیم گرفت از این بال تکلیفی خسته شده بودم

ت اگه بفهمه آینازم نظرش عوض میشه شایدم بهش گفتم و زودتر به این ماجرا رو 
 خاتمه دادم

 سویماز دیجویانه گفت

شرط  میبندم بفهمه آینازی از خوشی غش تتتت ویی نگاش میگفت خیلی میخوادت 
 .کنه

 بلند خندیدم و گفتم

 .ت خدا نکنه بفهمه کی حوصله ی این نکبت رو داره

 سویماز خندید و به مسیر رفتن عمو و ساناز نگاه کردو گفت

 ت ی نی میگی نریم دنبایشونر

 .مطم نم با صحنه مثبت هجده خوب مواجه میشیم

 چیهرابرویی باال انداخت و گفت ت نظرت 

 کالفه گفتم ت ویشون کن دوست داری ساناز باهات این کار رو کنهر

 یبخند دندون نمایی زد و چیزی نگفت
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 از جام بلند شدم ت من برم دست به آب

 !خندید ت برو تا نترکیدی

گمشتتتو بابایی نثارش کردم و به طرف ویال حرکت کردم تا از دستتتتشتتتویی اتاقم 
 .استفاده کنم

 *مهیاد*

دختر خدمت کار مشغول کار بودن محیط رو برای کمک کردن مناسب  مادر جون با
 ندونستم و از در پشتی ویال به طرف کلبه رکسی رفتم

غذاشو تو ظرفش ریختم مشفول خوردن شد به طرف بچه ها برگشتم ویی فقط یه 
 دختر که به احتمال زیاد سویماز بود نشسته بود

 ده بوداگه میخواستم برگردم زشت میشد چون منو دی

سابش  ستم منتظر بودم دوباره نگام کنه تا ح ش صندیی روبرو ن به طرفش رفتم و 
 رو بذارم کف دستش

 چند باری زیر زیرکی نگاش کردم ویی دیدم قصد نگاه کرن بهم رو نداره

 یهو از جاش بلند شد و بدون حرفی به طرف ویال حرکت کرد

 اره ی هری رو گرفتمناخاسته یبخندی رو یبام نشست نگاه ازش گرفتم و شم

 ب د از چند بوق گوشی رو برداشت

 ت چه خبر کار رو به کجا رسوندینر

 .ت خبرای خوب تا از سفر برگردین کار ویلیام تموم میشه

 .ت خوبه خودت نظارت داشته باش نمیخوام چیزی از قلم بیفته

ای تتتت نگران نباش همه چیز خوبه ویی یه چیزی پاشا زنگ زد و گفت به ناتاشا بر 
 رفتن به یه شرکت دیگه نامه بدم

 چرا دیگه نمیخواد که اینجا کار کنهر
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صمیمش  شون میده ت شا ن شا از کارمندی خوب ما بود این کار پا ت جب کردم ناتا
 .برای نوژا جدیه

 .ت هری جان هر کاری پاشا گفت رو انجام بده

شون یه سر رفته بود کجا رفتن اینا هر کدوم صلم  شی رو قطع کردم حو طرف  گو
 .پخش و پال شدن

شد در حاای که  سویماز پیدا  سر و کله آیناز و  ساعتی رو تنهایی گذروندم گه  نیم 
نیششون تا بنا گوش باز بود به طرف توش رکسی حرکت کردن و مشغول پاسکاری 

 به هم شدن

صدای  شه چون  سی پیدا ب سر و کله رک ست االنه که  ش سی رو یبام ن یبخند بدجن
 !تتوش رو خوب میشناخ

با ژست خاصی که نشون میداد حسابی تو جو فوتباییست بودن فرو رفتن به توش 
 . ربه میزدن

 رکسی از الی درختا بیرون اومد ذوق زده منتظر ادامه نمایش بودم

نوژا رکسی رو دید و یبخندی شیطانی تر از من رو یباش نشست از دست این دختر 
 !چی تو سرشهر

 سویماز رسیده بود کمی مکث کرد حاال رکسی به پشت

 توش رو به طرف سویماز شوت کرد که افتاد تو بغلش

 .رکسی به سویماز نزدیک شد و مشغول ییس زدن کفشاش شد

 به نوژایی که با شیطنت نگاش میگرد با چشاش ایتماس کرد که کمکش کنه

 !نوژا ابرویی باال انداخت و داد زد تت توش رو پرت کن بیاد

ه طرف نوژا پرت کرد رکسی به طرف توش دوید ویی توش سویماز توش رو با دست ب
 زودتر به نوژا رسید
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نوژا توش رو به طرف ستتویماز پرت کرد رکستتی برگشتتت و توش رو دنبال کرد ویی 
 سویماز فکر کرد داره به سمت اون میره و جیغی کشید و شروع به دویدن کرد

 .....صدای قهقهه ی از ته دل نوژا بلند شد

 کاور مهیاد

 رت سی و هفتپا

 * پاشا*

 صدای خنده ی بلند نوژا باعث شد از تخت دل بکنم و به طرف بایکن برم

داشتتت هر و کر می خندید مهیاد هم بانیش باز نگاش میکرد عصتتبی شتتدم چرا 
 !اینطور نگاش میکنهر

داشتتتم آمپر میچستتبوندم که نگاه مهیاد به طرف دیگه ی برگشتتت و یبخندش پر 
 رنگ تر شد

بال کردم یکی از دختراداشتتت دور درخت میچرخید رکستتی هم برای نگاش رو دن
 بازی آروم دنبایش میدوید

 به یاد روزی که آیناز تو همچین و  یتی گیر افتاده بود یبخندی رو یبام نشست

 یه باره صدای نوژا بلند شد

 ت دیوید جونم بیا اینجا بدو پسر خوب

 توش رو چند بار زمین زد تا رکسی متوجه بشه

 سی دختره رو ول کرد و به طرف نوژا دوید و مشغول بازی شدرک

 ی نی یه روز برای منم از این خندهاش میکنه!ر

 !باید بفهمم حسش نسبت بهم چیه
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شو رو  سابی به هم ریخته بود در ک به طرف آینه رفتم و نگاهی به موهام کردم ح
ش که چشمم باز کردم و شونه رو برداشتم و تو موهام کشیدم و گذاشتمش سر جا

 به عکس نوژا افتاد

 برداشتمش و نگاش کردم ی نی واق ا اگه بفهمه من میدونم آیناِز میرهر

کالفه عکس رو ستتر جاش گذاشتتتم باید با مهیاد حرف بزنم شتتاید تونستتتم از زیر 
 زبونش حرف بدرد بخوری بیرون بکشم

 .رهاز اتاق بیرون رفتم تصمیم گرفتم یه کم تلویزیون ببینم تا وقت بگذ

 *آیناز*

 ب د از اینکه سویماز حسابی روح امواتم رو مستفیض کرد

 به طرف مهیاد رفتیم وکنارش نشستیم

که پاشتتتا وستتتایل کباب رو آورد مهیاد هم بلند شتتتد و بهش کمک کرد و هر دو 
 مشغول سیی زدن گوشتا شدن

گاش میکردم و  تاد چش غره میرفت منم شتتتیطون ن گاش بهم می اف تا ن پاشتتتا 
 ممیخندید

 با نیش باز به پاشا نگاه میکردم که یهو سویماز عصبی داد زد

 ت دیدی گفتم بزار باهاشون برم نزاشتیر

 خیلی طویش دادن االن با یه خربزه برمیگردنر

 ت ها با چی منظورت بچه بودر

 ت آره

 .پاشا و مهیاد خندشون رو پنهون کردن

 و بزاریرت حاال چرا خربزه دیت اومد رو پسر عموی من این اسم ر 

 نیشش رو باز کرد وگفت
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 !ت خوب بچه ی خر و بز میشه خربزه دیگه

 دوباره صداش رو برد باال و گفت

 ت چرا پسر هتتتتتتتتا دیدی خودتم پسر دوستیر

 چش غره ای بهش رفتم ت هیچم این طور نیست

 ب دش نیشام رو باز کردم و بد جنس گفتم

 .مو دست از سر کچل من بردارهت میخوام اسم پسرشون رو بزارم ارسالن تا ع

 نیش سویماز هم باز شد و حرفم رو تایید کرد

 .هر دو همزمان به سمت پاشا و مهیاد که مشغول بودن برگشتیم

جفتشتتون دستتت از کار کشتتیده بودن و با یبخند به ما نگاه میکردن ویی ستتریع 
 خودشون رو جمع کردن و مشغول سیی زدن کباب شدن

 طرف کباب پز رفتم به طرف مهیاد برگشتم از جام بلند شدم و به

 ت مهیاد روشنش کنمر

 پاشا سریع جواب داد ت نه خودت رو میسوزونی صبر کن خودم میام

 !وای چه مهربون االن این به فکر سوختن منهر

 بلند شد و به طرفم اومد اخمی کرد و فندک رو ازم گرفت

 دوباره مهیاد رو مخاطب قرار دادم

 !خوشمزه تر میشه هات مهیاد رو زغال 

 .باز پاشا با حرص گفت ت این کباب رو بخوری نظرت عوض میشه

نگاهی به مهیاد که ستترش رو انداخته بود زیر و میخندید کردم و نگام رو به طرف 
 سویماز برگردوندم که با نیش باز چشمکی زد

 حرصی نگام رو چرخوندم که سیا و ساناز رو در حال نزدیک شدن دیدم
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 رای سویماز به طرف سیا و ساناز چرخوندمابرویی ب

شون کرد اخماش رو تو هم کرد و نگاهی بهم کرد یب زد  سرش رو برگردوند و نگا
 !ت پس خربزه کو

 نتونستم خودم رو نگه دارم و زدم زیر خنده

 پاشا که کنارم ایستاده بود از واکنش یهوییم یه قدم پرید عقب

 دوال شدم و شکمم رو گرفتمبا این کارش شدت خندیدنم بیشتر شد و 

 !یهو سویماز داد زد ت الل از دنیا نری صلوات

 !وای دیگه یکی بیاد منو از کف زمین جمع کنه

 میون خندهام چش غره ای به سویماز رفتم

 دیگه عمو اینا رسیده بودن به زور خندم رو خوردم و صاف ایستادم

 چه مرگتونه!ر سیا و ساناز که حاال به ما رسیده بودن با هم گفتن ت

 خندم رو خوردم ت ایول تفاهم

 !سانازم که حایی بهتر از من نداشت گفت ت شنیدم خربزه جزء جانداران شده

 چش غره ای با خنده به سویماز رفتم که ساناز به طرف سویماز پرید

 چی شد مگه ساناز منظورش رو فهمید!ر

 هنگ نگاشون میکرد حاال سویماز بدو ساناز بدو عموهم که از چیزی خبر نداشت

 از دست این دختر

 ت خوب تا اینا همو میکشن ما کباب بزنیم مهیاد سیی ها رو بده

 مهیاد که انگار دنبال یه چیزی میگشت گفت

 ت پاشا یه سیی دیگش کور

 .پاشا کلش رو خاروند و گفت ت تو اتاق من
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 مهیاد با ابروی باال پریده نگاش کرد ت چی کارش داشتیر

 ....زد ت آخه خالل دندونمو گم کرده بودم پاشا یبخندی

 پارت سی و هشت

مهیاد رو به پاشتتتا یبخندی زد و گفت اگه به خالل دندونت نیاز نداری برو بیارش 
 الزمش داریم

 پاشا نگاهی به من کرد و گفت ت زیر تخِت برو بیارش

 ت بیخیال شونه ای بابا انداختم که مهیاد گفت

 !تت برو دیگه

ن برگشتم تتتت نچ نمیرم مگه من نوکرتونم که کاراتون رو به من حرصی به سمتشو
 !میدین

 سیا خندید و گفت

 .ت وقتی نخواد کاری کنه هیچ کس نمی تونه از پسش بر بیاد

 پاشا یه نگاهی که میگفت دارم برات بهم کرد و به طرف اتاقش راه افتاد

ست دور گردن هم انداخته بودن و با هر و   ستای خل وچلم هم د سمت دو کر به 
 ما میومدن دعوا و اشتیشون م لوم نیست

ستتیی ها رو از مهیاد گرفتم و کبا پز گذاشتتتم و با ذوق مشتتغول زیر رو کردنشتتون 
 شدم

 به من میگن آیناز کباب یه کبابی بزنم که دستشون رو باهاش یه یقمه کنن

 مهر نوش جون اومد و ستتتیا و دخترا رو به داخل دعوت کرد تا کباب آماده بشتتته
 خودش هم همراشون رفت

 مهیادکنارم ایستاد و گفت ت تو هم برو خودم میزنم

 ت نه دیم میخواد کمک کنم
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یه طرف کبابا برشته شده بود چرخوندمشون مهیاد هم داشت بقیه گوشتا رو سیی 
 میزد

 پاشا هم با خالل دندونش اومد یبخند ی یه وری به مهیاد زد و گفت

 .سبزی تو دندونم گیر کرده بود ت دیتون پاک باشه فقط یه تیکه

 مهیاد با حرص خندید و زیر یب چندشی نثارش کرد

 پسره ی دیونه تا کباب رو کوفتمون نکنه دست بردار نیست

تتتت دایی جان یادم نرفته که برای بیرون کشیدن یه تیکه کاغذ از زیر کمد سیی رو 
 .برداشتین پس اینقد حایمون رو بهم نزن

 داد و کنارم ایستاد و گفت پاشا سیی رو به مهیاد

 ت آفرین کارت خوبه بیشتر بپزش من جزغایه دوست دارم

شتایی رو که مهیاد  شتم و گو چش غره ای بهش رفتم و کبابای آماده رو کناری گذا
 سیی کرده بود رو روی کباب پز چیدم

 مهیاد دستکش ها رو از دستش بیرون کشید و.مشغول سیخونک زدن به کبابا شد

شتی جلو  بی خیایش سوزه که یه تیکه گو شتا ن سم رو جمع کردم گو شدم و حوا
 دهنم قرار گرفت

به مهیادی که به یبخند گوشتتتت رو جلوم گدرفته بود یبخند زدم و دهنم رو برای 
 خوردن گوشت باز کردم و گازی به گوشته زدم که داد مهیاد در اومد

 !وا چرا گوشته اینقدر سفته

 !مهیاد چرا بال بال میزنه

 .گوشته رو ول کردم که مهیاد دستاش رو گرفت و مشغول باال پایین پریدن شد

 !نکنه دستش رو گاز زدم

 اصال گوشته کجا رفتر
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سی  شصتش هم یی شا برگشتم دیدم فکش داره تکون میخوره انگشت  به طرف پا
 زد و گفت

 ت به به عایی بود

 صدای حرصی مهیاد بلند شد

 ردار چرا از دست من کش میریرت پاشا این چه کاری بود ع خودت ب

 پاشا نگاهی بهم کرد و گفت

 ت ایشون هم دست دارن خودشون بردارن بخورن شما زحمت نکش

ت ویش کن مهیاد نمیدونستم داییت اینقدر حسود ع یه یقمه هم دهن این بزار دق 
 .نکنه

 پاشا چش غره ای بهم رفت ویی مهیاد با نیش باز به حسود خان نگاه میکرد

 .ا من مجروح شدم دیگه نمی تونم کار کنم بقیش با شمات نوژ 

کبابای آماده رو برداشتتت و در حایی که یکیش رو میچپوند تو حلقش به ستتمت 
 ویال حرکت کرد

چرا منو با دایی خلش تنها گذاشتتتت بابا من پیش این امنیت جانی ندارم کدوم 
 .گوری میری اخه

 س ی کردم به پاشا بی توجه باشم

 ری تکیه زدبه درخت کنا

 نگاهی بهش کردم با یبخندی محو نگام میکرد

 زیر نگاه خیرش م ذب شدم و خودم رو مشغول به کباب ها نشون دادم

 حاال از شانس من اینا هم که دوست نداشتن کباب شن

 حرصی زیر و روشون کردم بلکه زودتر برشته شن ویی انگار نه انگار
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 بگو چش بود که نخواستیشریهو پاشا گفت ت در مورد خاستگارت برام 

 این چرا یهو پسر خایه شدر

 ابروهام رو تو هم گره زدم و گفتم

 تت به دالیل شخصی

تکیش رو از درخت برداشت و کنارم ایستاد و مشغول ور رفتن با سیی های کباب 
 شد

یکی از سیخا که تقریبا برشته شده بود رو برداشت و یه تیکه کباب ازش جداکرد و 
 اش گذاشتسیی رو سر ج

 ویی به خاطر داغ بودن کباب هی این دستو اون دستش میکرد

 خندم گرفته بود ویی خودم رو نگه داشتم که نخندم

 تقریبا کباب ها آماده شده بودن

کباب پز رو خاموش کردم و ستتیی های کباب روش رو برداشتتتم که دستتتای پاشتتا 
 جلوی دهنم قرار گرفت

 از این کارا چیهر به کباب تو دستش نگاه کردم منظورش

 بیش ور چرا با روح و روان ادم بازی میکنهر

 !اخمام رو تو هم کردم تت خودتون میل کنید دایی جان

 خوستم حرکت کنم که بازوم رو گرفت و با حرص گفت

 !ت چرا از دست مهیاد میخواستی بخوری! طاعون ندارم که دهنت رو باز کن

 وات د فاز دادا !ر

 حسودی کرد یا مهیادرآخرش نفهمیدم به من 
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دهنم رو باز کردم و گوشتتتت رو با دندون گرفتم ویی اون ویش نکردو با یبخند یه 
 وری نگام میکرد

 چند یحظه صبر کردم ویی خیال ول کردنش رو نداشت

 با فکری که به ذهنم رسید تو چشام برق از خوشی درخشید

 ده گفتخوستم دستش رو محکم گاز بگیرم که گوشت و ول کرد و با خن

 ت هر وقت خواستی فکر شیطانی کنی تو چشای طرف نگاه نکن

 با برق چشات میشد تلویزیون چهل و هشت اینچ روشن کرد

 سیی ها رو از دستم گرفت و به طرف ویال حرکت کرد

 تازه یادم اومد هنوز دهنم باز مونده

 دهنم رو بستم و شروع به خودن کباب خوشمزه کردم

فکر اینکه اگه دیر بجنبم چیزی بهم نمیرستته با قدم های وای چه خوشتتمزه بود با 
 ..تند خودم رو به پاشا رسوندم

 پارت سی و نه

 * پاشا*

 تقریبا همه غذاشون رو خورده بودن و یکی یکی بلند میشدن و به حال میرفتن

 نوژا رو صندیی نشست و گفت ت بدون من بهتون مزه دادر

 !سیامک خندید ت آره چه جورم

 ویزون کرد و برای خودش برنج کشیدیباش رو آ 

 .منم هم کنارش نشستم و گفتم ت نگران نباش دایی جان من هستم

 چون همه غذا خورده بودن بلند شدن و به حال رفتن ویی مهیاد نشست

 ت ِا نوژا چرا ساالد نکشیدی برات بکشمر
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 با صدای مهیاد سرم رو بلند کردم و چش غره ای بهش رفتم که خندش گرفت

 ا چون دهنش پر بود با دست اشاره کرد که نمیخورهنوژ 

 مهیاد از جاش بلند شد

خواستتتم نفس راحتی از رفتنش بکشتتم که کنار نوژا ایستتتاد و براش دوغ ریخت 
 خونم به جوش اومد و حسادت به دیم چنگ زد چرا مهیاد همچین میکنه!ر

 یهو چشمکی به من زد و از آشپز خونه بیرون رفت

 !که داره اذیتم میکنهیه چیزی میدونه  

شیدم و یبخندی  سر ک صفش رو  شتمش و ن ست دوغ بخوره که یهو بردا نوژا خوا
 بهش زدم

 چش غره ای بهم رفت و همون ییوان رو برداشت و بقیش رو خورد

 خواستم ذوق مرگ بشم که یادم اومد ا افه آب مهیاد رو هم خورده

 .کهذوقم کور شد ویی علت کارش رو فهمیدم به قول دل پا

 همونطور که نگاش میکردم غذا می خوردم

 شیطون متوجه نگام شده بود ویی سرش رو بلند نمیکرد

 بدجنسانه از بشقابش گوشتی به چنگال زدم و خوردم

 این بار سرش رو بلند کرد و گفت ت آخی دایی جان بچه درونت ف ال شدهر

دوباره شروع به یبام کش اومد و سری تکون دادم که یبخند نصف و نیمه ای زد و 
 خوردن کرد

 !ت همیشه بخند خندت خیلی قشنگه

 از حرکت ایستاد و بدون حرف نگاش تو چشمان قفل شد

 ویی سریع نگاش روگرفت
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 بابا ذوقی برق چشی خجایت کشیدنی چیزی هیچ کدومر

 ینی اینقد ازم دیگیره ویی برای چیر

 ذیت میشهسرم رو زیر انداختم و دیگه نگاش نکردم میدوندستم داره ا

کمی دوغ تو همون ییوان قبلی ریختم خواستتتم بردارمش که زود تر برداشتتتش و 
 ابرویی باال انداخت و دوغ رو سر کشید

شای  ست پاک کردم با چ شت یبش رو با د با دیدن چهرش خندم گرفت و دوغ پ
 گرد نگام م کرد

 ت چی کار میکنیر

 ت خوب چیِزسیببل سفیدت رو پاک کردم

 کشید ت خودم میتونستم  اخماش رو تو هم

 !ت باشه بابا چرا جوش میاری مثال داییتما

 چپ چپ نگام کرد که خندیدم

 بشقابش رو پس زد

 تت صبر کن بببنم تو چرا اینقد کم غذا میخوریر

 حرصی نگام کرد تت هر چه قدر دوست داشته باشم میخورم مگه تو فضویمیر

 .ت نه من داییتم پس بشقابت رو تا آخر بخور

 غره ای رفت و بدون توجه به حرفم پا شدچش 

 ت نوژا یج نکن بشین بخور

 دستش رو به عالمت برو باباتکون داد و به پذیرایی رفت

بزاز همه چیز به خوبی تموم شتتته ب د بهت یادمیدم که نباید رو حرف شتتتوهرت 
 .حرف بزنی
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 بقیه غذام رو تند تند خوردم و به پذیرایی رفتم

 ویی جز مهیاد کسی نبود

روی مبل روبروش نشستم و بهش نگاه کردم با یبخند نیم نگاهی بهم کرد و دوباره 
 به سمت تلویزیون برگشت

 !بین دو راهی گیر کردم بهش بگم یا نه

 .اصال زبونم برای حرف زدن نمیچرخید نمیدونستم چی بگم

 مهیاد یه باره گفت ت عکس رو پیدا کردی آخرشر

 برداشتانگار بار سنگینی رو از رو دوشم 

 نفس راحتی کشیدم و گفتم

 ت چرا همون اول بهم نگفتیر

 .ت چون قول داده بودم

 ت چرا نمیخواد من بفهممر

ت ببین پاشا روز اویی که وارد اینجا شد  ت نیم نگاهی به پله کرد و به سمتم برگشت 
 همه ی داد و بی دادات رو شنید

 شنید که گفتی به خاطر عشق فرنگ اومده اینجا

 گفتی ناتاشا رو میخوایشنید که  

همون موقع چمدونش رو برداشت که بره به زور نگهش داشتم اونم به شرطی که 
 تو نفهمی کیه قبول کرد بمونه

 ویی اشتباه کردی پاشا اون به خاطر مریضی پدرش حرفش رو زمین ننداخت

میدونم پشتتیمونی ویی تا دیش رو به دستتت نیاوردی چیزی بهش نگو چون میره 
 ش اونم مثل خودت مغرورهمطم ن با
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 یی بستم پس حرفام رو شنیده عصبی از جام بلند شدم که مهیاد گفت

 ت نگران نباش فقط دیش رو به دست بیار

بر خالف همیشه با اسانسور به طبقه باال رفتم وارد اتاقم شدم و رو تخت نشستم 
 سرم رو میون دست گرفتم

شده بود ویی  کاش حداقل عکسش رو میدیدم اونم مثل من مجبور  به قبول کردن 
 اینقدر خاطر پدرش براش عزیز بود که رو حرفش حرفی نزد

 ویی من چیر

 با پر رویی تو روی همه وایسادم و داد زدم نه نمیخوام

 .اگه بره حق داره منم بودم میرفتم

 ...!از فکر رفتنش قلبم تیر کشید کاشکی اونم دوسم داشته باشه

 پارت چهل

 * آیناز*

 زنگ گوشی کش و قوصی به بدنم دادم و صداش رو خفه کردمبا صدای 

 با یبخندی عمیق رو شکم خوابیدم و پای راستم رو تو شکمم جمع کردم

 فکر کنم یه چرت پنج دقیقه ای بیشتر نزدم که دوباره گوشی زنگ خورد

عصبی دستام رو برای پیدا کردنش رو تخت کشیدم ویی پیداش نکردم بالجبار بلند 
 بایش گشتمشدم و دن

شم  شتم خودم رو بک شتمش ویی حال ندا شدم بردا از تخت افتاده بود پایین خم 
 باال دیم میخواست تو همون حایت یه چرت دیگه بزنم

شسته چشام رو  به زور خودم رو باال کشیدم وصداش رو قطع کردم همون طور ن
 هم رفت

 رف زدنخیلی خوابم میومد دیشب ساناز و سویماز اندازه رادیو بیسیم ح
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سمت دسشویی حرکت  شمرده به  شمرده  شدم وبا قدمای  سته بلند  با چشمای ب
 کردم که با سر تو در فرو رفتم

 پیشونیم رو مایوندم و س ی کردم چشام رو باز نگه دارم

 وارد دسشویی شدمو ب د از انجام عملیات فوق ویژه بیرون اومدم

 چیدمساکم رو بیرون کشیدم و چند دست یباس و پایتو توش 

ب د از آماده شتتدن از اتاق بیرون رفتم همه بیدار شتتده بودن و مشتتغول صتتبحونه 
 خوردن بودن

 سالمی کردم و کنار مهرنوش جون نشستم

صبحونه خوردن بودن نگاه  شغول  سرحال م ساناز که  سویماز و شمای گرد به  باچ
 کرم چرا اینا خوابشون نمیاد

 م میومدبا اینکه صورتم رو شسته بودم ویی بازم خواب

 خمیازه ای کشیدم که سیا گفت

 ! ت تو که هنوز خوابی آیت...نوژا

 با ترس و حرص به عمو نگاه کردم که یبخند دندون نمایی زد

 کال خواب رو از سرم پروند

 جرات نگاه کردن به پاشا رو نداشتم ی نی فهمید عمو چی میخواست بگهر

 بود قلبم تند تند میزد و اخمی عمیق رو پیشونیم نشسته

 با حرکتی عصبی تیکه ای نون برداشتم و چپوندم تو دهنم

صبی بودم و این کامال تو رفتارم م لوم بود همه  ست خودم نبود ع صال حرکاتم د ا
 سکوت کرده بودن انگار اونا هم متوجه شده بودن

دیم نمیخواستتتت پاشتتتا چیزی بفهمه با این رفتار عمو فهمیدم کنار اومدن با این 
 تهمو وع خیلی سخ
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از اینجا موندنم پشیمون شدم بغض گلوم رو فشرد چشام نزدیک بود بارونی بشه 
 و پیش همه آبروم بره

 سریع از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن به کسی به اتاقم رفتم

 هیچ کسی هم اعتراض نکرد انگار درکم کرده بودن

کام سرازیر شن وارد دسشویی شدم و از تو آینه خودم رو نگاه کردم اجازه دادم اش
 و بغضم بترکه

 اشک تمام صورتم رو گرفته بود و خیال بند اومدن نداشت

 انگار آبش رو از چشمه ای خروشان قرض گرفته بود

از همه عایم بیزار شتتدم و بیشتتتر از همه از خودم کاش جایی رو داشتتتم و از همه 
 فرار میکردم

 جایی که دیگه هیچ کدومشون رونبینم

 شده بود جلوی دهنم رو گرفتم تا صداش بلند بیرون نره صدای حق حقم بلند

 دست دیگم رو به دیوار زدم و سرم رو تو روشویی خم کردم

 قلبم از شدت غم داشت میترکید

 !درک کردم حال ب ضی ها رو که به آخر خط رسیدن و خودکشی میکنن

ست ویی من   یف نبودم که این راه رو انتخاب کنم یه روزی میرفتم جایی که  د
 .هیچ کدومشون بهم نرسه

فکر نمیکردم این مو وع اینقد منو بشکنه پیش خودم میگفتم اخرش اگه فهمید از 
 این جا می رم

 ویی حاال فهمیدم اگه بفهمه خورد میشم

شکام  شیدم ویی ا صورتم پا سرد رو  شت آب  سرد رو باز کردم و چند م شیر آب 
 دتمومی نداشت و دوباره روی صورت خیسم سرازیر ش
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ستادم و چند بار نفس عمیق کشیدم تا حایم رو بهتر کنه که انگار موفقیت  صاف ای
 آمیز بود

 دوباره چند مشت آب به صورتم زدم و از دسشویی بیرون اومدم

 جلوی میز آرایش وایسادم چشام سرخ و پلکام باد کرده بودن

 نوک بینیم قرمز شده بود

صوص برای از  شک کردم و قطره ی مخ شم تو  صورتم رو خ سرخی چ بین بردن 
 چشام چکوندم

شده بود گریه  شبم  شم که تا حاال ندیدم کار روز و  وقتی بابا گفت باید زن کسی ب
ویی با ریختن قطر چشم گریه هام رو از همه مخفی میکردم این شد که این قطره 

 شد جزئی از وسایل درون کیفم

 مجبوری خط چشمی برای مخفی کردن پف چشم کشیدم که

 یی چشام چند برابر شدزیبا

 تتد افتاب بی رنگم رو روی صتتورتم مایوندم و با بایم یب زرشتتکی یبام رو مرطوب 
 کردم

 وسایل آریشیم رو تو کیفم گذاشتم که در اتاق زده شد

 ت بفرمایید

 عمو با چهره ی نگران وارد اتاق شد نگام رو ازش دزدیدم

 از دستش دیخور بودم باید حواسش رو جمع میکرد

 ژات نو

 جوابی ندادم وقتی خودم تنهام نوژا صدام میکنه ویی وقتی که الزمه سوتی میده

 خودش رو بهم رسوند و آروم تو بغلش کشوند

 ت باور کن از دهنم پرید ویی پاشا متوجه نشد مطم ن باش
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 ازش فاصله گرفتم و با تردید نگاش کردم که گفت

 ت به نظرت اگه متوجه میشد ساکت مینشستر

 از رو زمین برداشت و دستام رو گرفتساکم رو 

 ت بدو بریم همه منتظرن

 منو دنبال خودش کشوند و بیرون برد

 کسی تو ویال نبود از ویال خرج شدیم همه کنار ماشین پاشا و مهیاد وایساده بودن

کنارشون رفتیم دخترا با کمی نگرانی نگام میکردن احتماال علت خط چشم کشیدنم 
 رو فهمیدن

 دی زدم تا خیایشون راحت بشهبهشون یبخن

 مهیاد رو به همه گفت

 ت چرا وایسادین همو نگاه میکنید بپرید باال

 در عقب ماشینش رو باز کرد و گفت

 ت خانما بپرن باال

 ساناز و سویماز سوار شدن منم خواستم سوار شم که صدای پاشا بلند شد

 ت کجار

 !نسوایی نگاش کردم که گفت ت دایی جان شما بامن میایی

به جمله دستتتتوریش اخمی کردم که ستتتاکم رو از عمو گرفت و به طرفم اومد با 
 چفت کردن دستاش تو دستام منو به طرف ماشین خودش کشوند

شون تا بنا  ش سیا و مهیاد که نی سرم رو به طرف  شای گرد نگاش کردم و به  با چ
 گوش باز بود برگردوندم

 رو تو هم کردمسیا آروم چشاش رو باز و بسته کرد که اخمام 
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 .....با خنده سرش رو تکون داد و جلوی ماشین مهیاد نشست

 پارت چهل و یک

 در ماشین رو باز کرد و مجبورم کرد سوار شم

 با چهره ای عصبی و بق کرده سوار شدم

 در رو بست و وسایل رو صندوق عقب گذاشت

 من تنهایی پیش این دیونه چیکار کنم آخه!ر

 ا خان با یبخند سوار شدندر راننده باز شد و پاش

 اخمام رو بیشتر کردم و گفتم

 !ت من تنهایی حوصلم سر میره میخوام برم پیش دخترا

 خنده ای کرد و گفت ت بد کردم نجاتت دادم!ر

 مت جب گفتم ت نجاتم دادیر

 سرش رو تکون داد و گفت

ت تتت من که تو اتاق کناریت بودم نتونستم دیشب از جیب جیغای اینا بخوابم صور 
خواب آیوی صتتبحت هم میگفت تو هم خستتته ای و م لوم بود شتتب ستتختی رو 

 !گذروندی

 چه طور میخواستی باز هم اون و ع رو تحمل کنیر

 !چند تا پلک زدم دیدم بی را هم نمیگه

 .ت اوکی پس بی زحمت یه پتو چیزی بیار من از فرصت سوء استفاده رو ببرم

 !ر حدس میزدمماشین رو روشن کرد و گفت ت از پشت بردا

صندیی  سافرتی که رو  سته پتو م شد ذهنش تا کجا رفته از خدا خوا شام گرد  چ
 عقب بود رو برداشتمو با نیش شل بازش کردم و روم انداختم
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 یه وری خوابیدم و به نیم رخ پاشا نگاه کردم

پاشتتا هم اگه بخواد مهربون باشتته آدم خوبیه ویی حیف که اگه بفهمه کیم ستتگ 
 میشهر

 ی مهرنوش جون نیومدن کهرت راست

 .ت منتظر موند تا بابا از سفر برگرده با هم بیان

 اهانی گفتم و کمی صاف تر نشستم که جلوم رو ببینم

ویی با  تتد حایی که صتتبح خوردم خوابم پریده بود ماشتتین رو بی بیرون حیاط 
هدایت کرد و به دنبال ماشتتین مهیاد به حرکت در اومد ویی طویی نکشتتید که از 

 اشین مهیاد سبقت گرفتم

مهیاد زیادی آروم میروند ویی پاشتتا هم خیلی بی َکله بود همچین گاز میداد که از 
 .ترس نمیتونستم چشامو رو هم بزارم دیگه خواب رفتن پیش کش

 یه رب ی صبر کردم دیدم نه خیر فایده ندار باید بهش بگم

 ت پاشا یه کم آرومتر

 اهی بهم کرد ت اذیت شدیرکمی سرعتش رو آورد پایین و نیم نگ

 ت نه فقط قلبم داره از دهنم میزنه بیرون

 .خنده ای کرد و گفت ت باشه خانمی این طور خوبه یا بازم ارومتر برم

 ت ممنون خوبه

 ب د از ده دقیقه کنار فروشگاهی زد کنار و گفت

 ت چی بگیرم براتر

 نیشام شل شد ت یواشک

 دخنده ای که اومد رو یبش بشینه رو خور 
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 !ت خوب دیگه چیر حتما پاستیل هم میخوای

 اخمام تو هم رفت ت مسخره میکنیر

 !ت نه نه آخه دخترا پاستیل دوست دارن

 ابروم رو باال انداختم و نچی کردم

 ت ویی من پاستیل دوست ندارم

 .ت خیلی خوب پاشو با هم بریم خودت انتخاب کن

 !مگه بهتر از این هم میشد ت اوکی بریم

 پیاده شدیم و به طرف فروشگاه رفتیماز ماشین 

وارد فروشگاه شدیم با دیدن به قول مامان آشغال ماشغاالی خوشمزه چشام برقی 
 زد و به طرفشون حرکت کردم

 و هر چی به نظرم خوشمزه اومد رو برداشتم

 چشای پاشا گرد شد

 ت دختر اگه اینا رو بخوری که باید یه راست ببرمت بیمارستان

 مایی زدمیبخند دندون ن

 ت برای اونجا هم برداشتم دوستای خلم اگه بفهمن براشون نبردم گردنم رو میزنن

 انگار خیایش راحت شده باشه یبخندی زد

 ت بیا بریم یه سری وسایل هم برای نهار و شام برداریم

 سری تکون دادم و دنبایش حرکت کردم

 ت میگم دایی جان کی قرار اونجا آشپزی کنهر

 به طرفم برگشت با یبخند پهنی

 ت خوب تو و دوستات
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 خندم گرفت تت آخی قرار گشنه پلو و خورش دل   فه بخورین

 ابروش رو داد باالت مگه آشپزی بلد نیستیر

 ت نچ اون دو تا هم ازمن بدترن

 .اخماش رو تو هم کرد ت ی نی چی یه زن باید آشپزیش بیست باشه

 زش بیست باشه!رچش غره ای بهش رفتم ت اون وقت مرد باید چه چی

 اشاره ای به تیپش کرد ت مرد تیپش بیست باشه کافیه

 اینو گفت و به طرف قفسه مواد غذایی رفت و یه بسته ماکارونی برداشت

 سریع ازش گرفتمش و سر جاش گذاشتم

 ت ماکارونی نه من بدم میاد

 خندش گرفت ت تو بدت میاد بقیه چیر

 ت سیا هم دوست نداره

 ویی هر چی دستش رسید برداشت و تو سبد ریخت ماکارونی رو ول کرد

 !به طرف صندوق حلم داد و گفت ت عزیزم بریم حساب کنم که دیر شد

 ایست کردم عزیزم این چرا همچین حرف میزنه.ر

 به طرفش برگشتم و سوایی پرسیدم ت.عزیزمر

 یبخندی زد و گفت ت آره مگه چیهر

 !اخمام تو هم رفت ت دوست ندارم این طور بگی

 غمگین تو چشام زل زد ت ویی تو عزیز منی حتی اگه عزیزم صدات نزنم

 وسایل رو از دستم گرفت و به طرف صندوق رفت

 با دهن باز رفتنش رو تماشا میکردم
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 چرا این رفتار رو میکنهر اصال از کی شدم عزیزشر

 !با اینکاراش فقط رفتنم رو سخت ترمی کنه

 گرفته به طرفش رفتم  باز حس بد صبح به سراغم اومد با حایی

شا نگاه میکرد و یبخند  سته بود که هر یحظه یه بار به پا ش صندوق یه زن ن شت  پ
 میزد

 به پاشا نگاه کردم سرش تو گوشیش بودو داشت پیام مینوشت

 شانس آوردا وگرنه دهنش سرویس بود

 ندا جون ت مثال میخواستی چه غلطی بکنیر

 اه ندی جون تو دیگه دیم رو نرجون

دختره عشتتوهاش داره خرکی میشتته و من حتی نمیتونم دستتتام دو بازوی دیدم 
 شوهرم گره بزنم و به دختره چش غره برم

 به خاطر همین به سمت در فروشگاه حرکت کردم که صدای پاشا بلند شد

 ت نوژا کجا میریر

 .به طرفش چرخیدم ت بیرون منتظر میمونم تا حساب کنی

 .هم میریم اخماش رو تو هم کشید ت صبر کن با

 به طرف دختره برگشت ت خانم پس چی شد چهار تا یواشک اینقدر م طلی دارهر

 دختره که از یحن تند پاشا جا خورده بود اخماش و تو هم کرد و گفت

 ت بفرمایین شما بیایین جای من زودتر حساب کنید

 پاشا دندوناشو رو هم سایید که سریع خودم رو بهش رسوندم

 ساب میکنه دیگه چرا دعورا را میندازیرت آروم باش داره ح

 .نگاهی بهم کرد و دستام رو گرفت ت پس همین جا وایسا
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 از کارش دیم گرم شد و گفتم ت باشه

 فشاری به دستام داد و دوباره سرش روکرد تو گوشیش

 باالخره حساب کرد و از فروشگاه زدیم بیرون

 ویی اخمای پاشا حسابی تو هم بود ی نی چش شدهر

 ل رو صندیی عقب گذاشت و خودمون هم سوار شدیموسای

 ماشین رو بدون حرفی روشن کرد و راه افتاد

 روم رو ازش گرفتم و به طرف پنجره چرخیدم

 نیم ساعتی بدون حرف گذشت کم کم چشام داشت گرم خواب میشد

سرم رو به صندیی تکیه دادم و پتو رو روم کشیدم باتکونای ماشین که مثل الالیی 
 ...ام رو هم رفتبود چش

 پارت چهل و دو

 *پاشا*

 سه ساعتی بود که خانم تو خواب ناز تشریف داشت عجب همسفری پایه ای

ماشین رو جلوی ویالی جنگلی پارک کردم با دیدنش یبخندی رو یبام نشست اینجا 
 رو خیلی دوست داشتم

م یه جای آرام بخش و خاص بود خاطرات زیبایی با مهیاد تو این جنگل داشتتتتی
 شیشه ماشین رو پایین کشیدم و نفس عمیقی کشیدم

بوی علف هایی که با قطره های شتتبنم تزیین شتتده بودن و خاکی که آب روی آن 
 نشسته واق ا عاییه

 از بوییدنش سیر نمیشدم تو حس بودم که با صدای جیب دو نفر از جا پریدم

 اینقدر محو ویال بودم که متوجه باز شدن در ماشین نشدم
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 ه نوژا یه سکته کامل رو رد کردبیچار 

از رفتارشون عصبی شدم با حرص و یحن تندی گفتم تتت خانما مگه نمیبینین خوابه 
 یواش تر

 کمی خجایت کشیدن و قدمی عقب گذاشتن

 نگام به نوژا که ترسیده و منگ بود افتاد و عصبی تر شدم واق ا اینا چه جور آدمین

 فش رو نگاه میکرددستش رو رو قلبش گذاشته بود ومنگ اطرا

 ت نوژا

 به طرفم برگشت و چند بار آروم پلک زد که چشمای قشنگش دیونم کرد

 ت خوبی نترس دوستات بودن

 اشاره ای به بیرون ماشین کردم

 .ت بهشون نگاه کرد و دو باره به سمت من برگشت و نگام کرد

تتتت ما  خیلی بد بیدارش کرده بودن نگاه بد دیگه ای بهشون کردم که یکیش گفت
 میریم داخل

 و دو تایی جیم زدن

شیدم و باز  شکالتی بیرون ک ست نخورده مونده بودن  از خوراکی هایی که هنوز د
 کردم

 به صندیی تکیه داده بود با چشای بسته دستش رو قلبش بود

 تقصیر من شد باید حواسم رو جمع میکردم

 ت نوژا بیا یه تیکه شکالت بخور

سرش رو ب شاش رو باز کرد و  شیدم و چ سمتم برگردوند خودم رو به طرفش ک ه 
 شیرینی رو جلو دهنش گذاشتم
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 نگاهی به شیرینی کرد و آروم گفت تت پاشا چرا جون تو بدنم نیست

 عصبی تر شدم دیم خواست یه درس درست و حسابی به دخترا بدم

 از تو داشبورد بشکه آب رو برداشتم و جلوی دهنش گرفتم

 بدون اعتراض چند قلب خورد

 قطره ی آبی ازگوشه ی یبش سر خورد و پایین افتاد

بشتتکه رو از دهنش فاصتتله دادم ویی نتونستتتم نگام رو از یبایی که رنگ و بوی 
 شاتوت میداد بگیرم

کمی خودش رو تکون داد که به خودم اومدم و تیکه ای شتتتیرینی جلوی دهنش 
 گرفتم

 جره برگردونددهنش رو باز کرد و شیرینی رو گرفت و روش رو به طرف پن

 چند دقیقه بهش وقت دادم وگفتم ت نوژا حایت بهتر شدر

 سرش رو برگردوند و یبخند کم جونی زد و شیطون گفت

 ت دایی جان یواشک خونم هم اومده پایین

 خندم گرفت

 ت صبر کن شکالتا اثر کنن ب دن یواشک بخور

 سرش رو تکون داد و گفت دارم براشون بزار یه حایی ازشون بگیرم

 !ت من یه فکری دارم

 سوایی نگام کرد که گفتم

 ت امشب یه فیلم ترسناک میزاریم موقع خواب برو و بترسونشون

 مردد نگام کردو نچی کرد

 !ت نه من مثل اونا نامرد نیستم حایشون رو میگیرم ویی با ترسوندن نه
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 از ماشین پیاده شد و به طرف ویال حرکت کرد

 بون خودمتتتتیآروم زمزمه کردم ت تو متتتتهتر 

شتم با قفل کردن در  شین بردا سایل رو از عقب ما شدم و و شین پیاده  سریع از ما
 ماشین به طرف ویالی نقلیم حرکت کردم

شتم و به طرف بچه ها که رو مبل یم  شپزخونه گذا سایل رو تو آ شدم و وارد ویال 
ه بود دخترا داده بودن رفتم نوژا دور از دخترا نشسته بود و روش رو از دخترا گرفت

 هم با شونه و یبو یوچه ای آویزون نگاش میکردن

 یهو نوژا به طرفم برگشت و چشمکی زد

 هنگ نگاش میکردم که گفت

 ت دایی جان یواشکام رو میاریر

شکا رو  شوندم به طرف وسایل رفتم و یوا تا ته نقشش رو رفتم و یبخندی رو یبام ن
 برداشتم

تو فریزر ریختمو خواستتتتم به طرف حال برم  با دیدن مرغ و وستتتایل فریزر اونا رو
ویی با فکر اینکه یواشتتتکا خیلی زیادن یکیش رو برداشتتتتم و بقیش رو تو کابینت 

 مخفی کردم

 به حال رفتم و یواشک نوژا رو بهش دادم

 سوال تو چشاش رو فهمیدم کنارش نشستم و آروم گفتم

 دمت بقیش رو گذاشتم تو کابینت یه جای مخفی و چشمکی بهش ز 

 خندید و با خیال راحت به مبل تکیه داد و مشغول خوردن یوشک شد

 اینقدر خوشمزه میخورد که دهن من اب افتاد وای به حال دخترا

 نگام رو ازش گرفتم

 سیامک و مهیاد سوایی نگام میکردن که بهشون اشاره کردم ب دا
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ه به زور نیم نگاهی به دخترا کردم با دیدن قیافشتتتون دیم خواستتتت بزنم زیر خند
 خودم رو نگه داشتم و دوباره به نوژا نگاه کردم

 داشت یه تیکه یواشک میزاشت دهنش سریع ازش گرفتمش و گذاشتمش دهنم

 بر خالف انتظارم یبخندی زد

 !ت نوژا منم دیم خواست

 نگاهی به مهیاد که این حرف رو زده بود کردم و خندیدم

کردم یه تیکه یواشتتک اندازه ی انگشتتت اشتتاره ی نوژا جلوم قرار گرفت دقت که  
 نخود سر انگشتش چسبیده بود

 بهش نگاه کردم با نیش باز گفت

 ت بدش مهیاد

به زور خندم رو نگه داشتتتم و یواشتتک رو برداشتتتم و مثل خودش نوک انگشتتتم 
 .گذاشتم و طرف مهیاد گرفتم

 مهیاد با چشم گرد یواشک رو نگاه کرد و رو به سیامک گفت

 ت ذره بین داریر

 قهقه ی سیامک به هوا رفت

 ......که یهو دخترا به طرف نوژا حمله کردن

 پارت چهل و سه

 * آیناز*

سویماز و ساناز به طرفم حمله کردن ویی من زرنگ تر از این حرفام همه یواشک رو 
 با هم چپوندم تو حلقم

 ایبته یه تیکه کوچیکش مونده بود و به راحتی تو دهنم جا میشد
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شون ابرو باال دخترا با حال زا ستاده بودن منم با نیش باز برا ر و دهن باز روبروم ای
 مینداختم

 ساناز یه چیزی تو گوش سویماز پچ پچ کرد

 و ب دش هر دو به طرف آشپز خونه دویدن

 سرم رو به طرف پاشا برگردوندم که آروم گفت

 ت یه جایی گذاشتمشون که نمیتونن پیداش کنن

 گفتماز جام بلند شدم رو به پاشا  

 ت اتاقم کجاستر

 ب دش یه خمیازه کشیدم و گفتم

 !ت خیلی خوابم میاد

 چشای پاشا گرد شد و گفت

 !ت خوابت میاد تو که کل راه رو خواب بودی

 واق ا خوابم میومد پاشا از جاش بلند شد

 ت برو باال تا برم کیفت رو بیارم

 ونه بیرون اومدنبه طرف در حرکت کرد که ساناز و سویماز هم با اخم از آشپز خ

 ساناز با حرص گفت ت برای ما نخریدیر

 چشمکی زدم و گفتم به سیا میگفتی برات بخره به من چهر

 سویماز خودشو یوس کرد تند تند پلک زد همزمان یباش رو وارونه کرد و گفت

 ت نوژی جونم برای منم نخریدیر

 قیافش خیلی باحال شده بود خندیدم و گفتم

 ودت رو ناراحت نکن یه یواشک که بیشتر نبود فدای سرمتت فدات بشم عشقم خ
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 وقتی دید این راه هم جواب نمیده روش رو برگردوند و مثال قهر کرد

 ت خوب چرا برای اینا نخریدی تو که از این کار ها نمیکردیر

 نگاهی به سیا کردم و گفتم

 !ت اوه اوه چه طرف زنشم میگیره

 چون جریمشونه خریدم خوبشم خریدم ویی بهشون نمیدم

 سیا سوایی نگام کرد که گفتم

 ت از خودشون بپرس عمو جون

از پله ها باال رفتم که با دو تا اتاق روبرو شتتتدم در اویی رو باز کردم ستتتت آبی و 
 سفید

 دومی رو باز کردم ست یاسی ازش خوشم اومد

وارد اتاق شدم و به سمت پنجره حرکت کردم و بازش کردم که یه درخت اومد تو 
 حلقم و جز اون درخت نمیشد چیزی دید

شی بلند  صدای گو ستم که  ش پنجره رو ول کردم و به طرف تخت رفتم و روش ن
 شد

 کیفم رو باز کردم و گوشی رو برداشتم

 ت ایو

 ت ایو دخترم

 ت سالم مامان خوبیر

 ت آره عزیزم تو خوبی شوهرت خوبه اذیتت نمیکنه کهر

 خندم گرفت دیم یه کم کرم ریزی خواست
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تتتتتت وای مامان نمیدونی چقدر اذیتم میکنه کال کمرم رو با کمربندش سیاه و کبود 
 کرده

 !آخ آی مامان چه کرمی بزنم جاش نمونهر

 !وای خیلیم درد میکنه

 مامان یه کم سکوت کرد و گفت

 !ت خدا مرگم بده راست میگی مادرر

نکن  تتتتتت آره مامان آخه این چه شتتتانس گندیه من دارم ویی خودت رو ناراحت
 همیشه که این کار رو نمیکنه فقط وقتی مواد میزنه یه کم مغزش از کار میفته

نه منو خیلی  باه میگیره و میزنه وگر  با اون یکی زنش اشتتتت به خاطر همین منو 
 .دوست داره اصال خودت رو ناراحت نکن درست میشه

 صدای جیب مامان بلندشد تت مووووواد ززززززنر

 خندم نگیره خودم رو محکم نگه داشتم

تتت وا مامان به حششیش و ششیشه و هرویین که مواد نمیگن حاال اگه کراک بود 
 !یه چیزی

 ب دشم گفتم که من بیشتر از اون دو تا دوست داره

 مکثی کردم و گفتم

 ت وای خاک تو سرم یکیش رو نمیخواستم بهت بگم

 مامان با یه یحن ناراحت و بغض داری گفت

 ر مگه نهرت آیناز شوخی میکنی ماد

دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم و زدم زیر خنده تتتت وای مامان چه زود باوری تو 
 .شوخی کردم بابا

 مامان باز یه کم سکوت کرد و داد کشید
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ت آینتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز تو هنور آدم نشدی گفتم شوهرت میدم دست از دیونه 
 بازی برمیداری ویی نه تو آدم بشو نیستی

با خندم رو خور  بدم که  نداختم رو تخت و خواستتتتم جوابش رو  دم و خودمرو ا
 دیدن پاشا قلبم ایستاد

 ی نی کی تا حاال اینجاست

 دست به سینه به دیوار تکیه د

اده بود و صرتش سرخ و چشاش پر از خنده بود احساس کردم خیلی خودشو نگه 
 وردداشته نخنده سر جام نشستم که صدای ایو ایو مامان منو به خودم آ 

 ت ایو آیناز خوبی چی شدر

 ت بله مامان هیچی خوبم سالم بابا برسون

 تت مادر حواست رو جمع کن یه وقت روت زن نگیره

 خواستم پقی بزنم زیر خنده که خودم رو نگه داشتم

 ت باشه مامان چشم شما نگران نباش حتما قبل خواب مسواکم رو میزنم

 !نم درست صدام نمیادت وا مامان من چی میگم تو چی میگی فکر ک

ت آره سیا هم خوبه سالم هم فکر کنم رسوند درست یادم نمیاد ویی نه نرسوند اون 
 که نمیدونه تو زنگ زدی! وا مامان چه انتظارایی داریار

 ت خدا مرگم بده صدام رو نمیشنوی یا دیونع شدیر

 نیم نگاهی به سیا که یباش رو گاز میگرفت نخنده کردم و گفتم

 صدات قطع شد خودم ب دا زنگ میزنمت مامان 

 گوشی رو قطع کردم و به پاشا نگاه کردم

 ت از کی اینجاییر
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 .تکیش رو از در گرفت و گفت ت از وقتی که دیدیم

 .یه کم مشکوک نگاش کردم هنوز چهرش پر از خنده بود

 ...!ی نی حرفام رو شنیدهر

 چهل و چهار

 *پاشا*

 میزد گفت ت از کی اینجایی!ر با چهره ای که ترس و نگرانی توش موج

شتم و گفتم تتتت از وقتی  قهقهه ای که دیم میخواست با صدای بلند بزنم رو نگه دا
 !دیدیم

ست تو  شکوک بود جوری که دیم میخوا ناباور نگام کرد به طور بامزه ای چهرش م
 بغلم بچلونمش

ستادم و به یبام اج شت به نوژا رو بروی پنجره ای ازه دادم به طرف پنجره رفتم و پ
کش بیانع چه ذهن ف ایی واق ا این همه دروغ رو پشتتتت ستتتر هم چه طور جور 

 !!!کرد

 احساس کردم داره به طرفم میاد خندم رو خوردم و به طرفش برگشتم

هنوز مشتتکوک نگام میکرد و یه جورایی مظلوم نگاش رو میدزدید تصتتمیم گرفتم 
تم رو به ستتتمت بیرون ذهنش رو منحرف کنم بدونی که به بیرون نگاه کنم دستتت

 اشاره کردم و گفتم

 ت عجب هوای خوبی!ر

اخمی کرد و گفت تتتت االن مسخره کردی!ر این درخت بیریخت مگه میزاره بیرون 
 !دیده بشه حاال که این طور شد همین االن باید شاخه رو بکنی

نگاهی به پنجره کردم تازه فهمیدم چه ستتوتیی دادم خوب شتتد فکر کرد شتتوخی 
 .در تو فکر بودم که اصال درخت رو ندیدمکردم این ق
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شوهرتم یا بابات که این کار رو  شونه ای باال انداختم و گفتم تتتتت به من چه مگه 
 کنم!ر

اخماش حسابی تو هم رفت و پوزخندی زد تتتتتت اوه ببخشید یادم رفته بود که تو 
 !هیچی نیستی

 بهم پشت کرد و از اتاق بیرون رفت

 درستی نکنیا! باشهر اه گندت بزنن یه حرف یا کار 

 .همش همه چیز رو خراب کن

به دنبایش از اتاق بیرون رفتم رفته بود طبقه پایین و داشت با سیامک حرف میزد 
 که نامزد سیامک گفت

 .ت نه دیگه تو به من یواشک ندادی نمیزارم شوهرم از جاش بلند شه

 .ب دش ردیف دندوناش رو نشون دادو دور بازوی شوهرش رو گرفت

 ژا نگاهی حرصی به سیامک کردنو

تتتت سیا مون زن ذییل شد رفت اصال به درک مهیاد جونم این کار رو میکنه مگه نه 
 مهیادیر

 ب د خودش رو براش یوس کرد و یبخند دیبری زد

اخمام تو هم رفت یه کم اگه برای من خودت رو یوس میکردی تا ته جنگل میرفتم 
 و برمیگشتم

 ش رو روی هم انداخت و گفتمهیاد به مبل تکیه زد و پا

ه داخل اتاق  تتت اگه به اندازه ی یواشکی که بهم دادی بخوام کمکت کنم باید بگم ار 
 !روبرو یی ته ی نی تو انباری برو بردار

 نوژا نگاه دیخور و حرصی به مهیاد کرد و گفت

 !ت همون هم زیادیت بود عقده ای
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 طرفمون برگشت و گفتبه طرف در انباری حرکت کرد و در رو باز کرد به 

 .تت از رفتارتون پشیمونتون میکنم

 رفت داخل انباری و در رو زد به هم

 ب د از چند دقیقه اره به دست با نیشی باز بیرون اومد و گفت

 ت آدم باید همه چیز رو تجربه کنه

 یه زبونی برامون در آورد و رفت

 سیامک سرش رو خاروند

 اره بهتر برم کمکشت میدونم االن یه بالیی سر خودش می

 !خواست بلند شه که نامزدش نذاشت و گفت ت بزار تجربه کنه خوب

 چقدر این دختر حسوده خواهرش سرش رو تکون داد و گفت

تتت اگه همون نخودی رو که مهیاد داد به من میداد باهاش تا نوک درخت میرفتم 
 ....ویی حیف

فت و به نقطه ای زل زد مهیاد نگاهی به دختره کرد ویی چیزی نگفت نگاش رو گر 
 و تو فکر فرو رفت

احستتتاس کردم چیزی عذابش میده ویی هیچ وقت چیزی بهم نگفت و رازش رو 
 پنهون میکرد

سویماز بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت چند یحظه ب د داد زد تتتت ساناز بیا یه 
 کوفتی درست کنیم بدوووو

 زی بلد شدی!رساناز با صدای مت جبی گفت ت از کی تا حاال تو آشپ

ت از وقتی تو به جای نمک تو نیمرو  دست به کمر از آشپزخونه اومد بیرون و گفت 
 !شکر ریختی

 و با نیش باز نگاش کرد
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ساناز حرصی جیغی کشید ت گمشو بهتر از توام که فرق ساال ایویه و ساالد ماکارونی 
 !رو نمیدونی

 سویماز دندوناش رو رو هم سایید و گفت

سپهر و بابا به دروغ  تتتتت دهنم رو باز  ست میکنی  نکنا! نزار بگم هر وقت توغذا در
 میگن بیرون یه چیزی خوردن

سیامک با کف دست کوبید تو پیشونیه خودش  ساناز خواست جوابش رو بده که 
 که صدای شتلقی داد

 .ت وای دیونم کردین بس کنید اصال خودم غذا درست میکنم

 هم دنبایش رفتن بلند شدو رفت تو آشپزخونه خونه دخترا

ست ویال که درخته  سمت را از ویال بیرون رفتم تا ببینم نوژا چیکار میکنه به طرف 
 بود رفتم ویی خبری از نوژا نبود

شت پنجره بود پا تند  شد وبه طرف درختی که پ شام گرد  صدای خر خر اره چ با 
 کردم

کردم قهقهم از چیزی که دیدنم چشام گرد شد چه طور رفته باال ویی کمی که دقت  
 به هوا رفت

ست ببره نشسته  شاخه ای که میخوا درست مثل کارتون تام و جری که تام روی 
 بود دقیقه نوژا هم همین کار رو کرده بود و داشت شاخه ی زیر پاش رو میبرید

 از کارش دست کشید و چش غره ای بهم رفت بلند گفتم

 !ت دختر داری شاخه ی زیر پات رو میبریا

کشید و یه نگاه به شاخه و یه نگاه به درخت کرد و نیشاش رو باز   از کارش دست
 کرد همزمان نگاهی به من کرد و یب گزید

 .......آروم از جاش بلند شد که یهو
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 پارت چهل و پنج

 *آیناز*

 خجایت زده از سوتیی که دادم آروم از جام بلند شدم

شتتتاخه به زمین یکی نیستتتت بگه آخه دختر یه کم فکر کن اگه بهت نمیگقت با 
 سقوط میکردی اون وقت باید میومدن با کاردک جمت میکردن

شا  صله نیم متری جلوی پا شد و تو فا ستم رها  شم که اره از د ستم نیم خیز  خوا
 افتاد

 وای خدا بهش رحم کرد ویی تقصیر خودش بود چرا اونجا وایساده!!ر

 ندای درون ت روت رو برم

 !دم و گفتم ت جا قحط بود اینجا وایسادیرنگاهی به پاشا که خشکش زده بود کر 

 شش سال ب د خخخخی

بالخره به خودش اومد و داد زد تتتتتت دختر نزدیک بود از وستتط نصتتفم کنی چرا 
 !حواست رو جمع نمیکنیر! بیا پایین زود باش دختر رو چه به این کارا

 اخمام تو هم رفت زیاد شلوغش کرده بود

ته ی سنگینش تو مالجت میخورد ب د ت نترس بابا نصف نمیشدی فوق فوقش دس
شدی و  شدی! چی بود اها  ربه مغزی می  ربه فنی نه چیز  ربه فنی که قبال 

 !فقط یه کوچویو میمردی چیزی نمیشد که

چشتتتاش و گرد کرد و داد زد تتتتتت فقط یه کوچویو میمردم بچه پررو بیا پایبن تا 
 .نیومدم باال

 ره رو بده کارم رو تموم کنم ب دن میامبرو بابایی نثارش کردم و گفتم ت نه خیر ا

 پوزخندی زد و سری تکون داد

 !ت نه مثل اینکه زیادی خنگی آخه این شاخه که جلوی پنجره اتاقت نیست
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 ابرویی باال انداختم و به پنجره پشت سرم اشاره ای کردم

 ت اینهاش دیگه مگه کوری!ر

 ه مغزی نشدهدندوناش رو رو هم سایید فکر کنم خیلی ناراحته که  رب

 .ندی جون ت با کله بپر روش تا به آرزوش برسه

 !اه ندی جون تو که خنگ تر از منی با کله برم که خودمم  ربه مغزی میشم

یهو داد زد تتتتتت آخه دختره ی خنگ اتاق تو طبقه دومه این پنجره طبقه اویه بیا 
 !پایبن ببینم

ا من اینطور حرف زد یه کم که فکر کردم دیدم راستتتت میگه ویی به چه جرعتی ب
 .ادبش نکنم آیناز نیستم

 نگاهی به پنجره ی طبقه ی دوم کردم و آب دهانم رو قورت دادم خیلی بلند بود

. 

نگاهی به پاشتتا که با یبای کش اومده زیر نظرم داشتتت کردم و خودم رو به طرف 
 تنه ی درخت کشیدم

زور پام رو رو شاخه تنه ی درخت روگرفتم و خودم رو از درخت آویزون کردم و به 
 ی زیری گذاشتم

هم زمان نفس راحتی کشتیدم و نگاهی به پاشتا کردم که دستتاش رو داز کردو با 
 چشای شیطون گفت

 !ت بپر تو بغل دایی

اخمام تو هم رفت زیادی پر رو شتتده ویی با فکر اینکه تحمل وزنم رو نداره و پرس 
 کردم و یبخندی زدم  زمین میشه و من قاه قاه بهش میخندم خودم رو را ی

 .سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم که نیشاش باز شد

 یه کم جلو تر اومدو گفت ت بپر
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شاخه درخت  شد دستش به  شتای پاش بلند می شتیم اگه رو انگ صله زیادی ندا فا
 میرسید

آروم رو شاخه نشستم و پاهام رو پایین آویزن کردم نگاهی تو چشای شیطونش 
 م نه نمیتونستمکردم وخجایت کشید

 .ت چیِز خودم میام پایین نیازی نیست

ت ببا دختر از بس خودت رو به تنه درخت  خوتستم بلند شم که ساق پام رو گرفت 
 کشیدی جای ساین تو بدنت نموند

 مردد نگاش کردم که کمی پام رو کشید

 رو شاخه سر خوردم و به طرف پایین پرت شدم

ست ستم که د شام رو ب شیدم و چ شد و تو هوا جیغی ک شا دور کمرم حلقه  ای پا
 گرفتم

ویی چون پام رو کشیده بود سرم به طرف عقب پرت شد دستام رو به طرفش دراز 
 کردم و یباسش رو تو مشت گرفتم وخودم رو کشیدم باال

شایی رو که به خاطر برخورد  صورتش خورد چ شد و به  موهام به طرف جلو پرت 
 کرد و نگاه مشتاقش رو تو صورتم چرخوندموهام به صورتش بسته بود رو باز  

شام  شاش رو قفل چ صورتم رو نگاه کرد و یبخند محوی زد و چ ضای  تک تک اع
 کرد

 به زور چشام رو از نگاه ذوب کنندش گرفتم

بدون دییل بغض به سراغم اومد من داشتم گویش میزدم اگه میفهمید اینارم حتی 
 ی تحقیرم میکرددست هم بهم نمیزد مطم نا وقتی میفهمید خیل

چشام پر از آب شده بود ویی خودم رو نگه داشتم گریه نکنم دستم رو روی سینش 
 گذاشتم و به عقب حلش دادم که دستاش شل شد و گفت

 ت نوژا چرا گریه میکنیر
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شکان رو  ست ا شتم با د ستاش آزاد کردم و قدمی عقب گذا صار د خودم رو از ح
 گرفتم و گفتم

 تو چشام چیز مهمی نیست ت چیِز باد موهام رو زد

 .واق ا من این دروغا رو از کجا میارم فکر کنم جدمون چوپان دروغگو بوده

 برای اینکه حرفم رو باور کنه یبخندی زدم و گفتم

 ت خوب دایی جان حاال چی کار کنیم تو میری شاخه رو ببریر

ن چشتتتام رو مظلوم کردم و نگاش کردم یبخندی زد و خم شتتتد اره رو از رو زمی
 برداشت و گفت

 ت اگه همن اول م دبانه میگفتی نیازی نبود این قدر خودت رو اذیت کنی

حاال هم بیا بریم قیچی باغبونی رو برداریم باید از پنجره اتاق شتتتاخه ها رو قطع 
 کنیم

 ابرویی باال انداختم ت چرا به فکر خودم نرسید

سر جام م ساختمون حرکت کرد ویی من  وندم و به پشت خندید و به طرف جلوی 
 سرش نگاه کردم

 چرا از اینکه بفهمه آینازم و پسم بزنه این قدر ناراحتمر

 چرا دیم میخواد همیشه باهام مهربون باشهر

 .خدایا نذار وابستش بشم میترسم از روزی که شده باشه همه ی زندگیم

 .....ازم دور شده بود با قدم های تند به طرفش حرکت کردم

 پارت چهل و شش

 *نازآی*

 قیچی باغبونی رو از تو انبار برداشت
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شد  شاخه ها  شغول قیچی کردن  دنبایش تا تو اتاق رفتم به طرف پنجره رفت و م
 رو تخت نشستم و نگاش کردم

با دقت همه ی شاخه هایی که جلو دید رو میگرفت چید ایبته تا جایی که دستش 
 میرسید

داخت و به صورت نمایشی عرق شاخه هایی رو که چیده بود رو از پنجره بیرون ان
پیشونیش رو گرفت شونش رو ماساژ دادو مشغول اه نایه شد تتت ای اخ شونم درد 

 گرفت

 به طرفم اومد و کنارم پایین تخت نشست و به پایه یه تخت تکیه داد

 تت نواژ یه کم شونه هام رو ماساژ بده خیلی درد گرفت

یکنه چشم غره ای بهش رفتم و از شیطنت و برق نگاهش فهمیدم داره فیلم بازی م
 گفتم

 ت ما خودمون زغال فروشیم میخوای منو سیا کنیر

 خنده ای کرد و گفت

 !ت نه سیات نمی کنم همین که عموت سیاهه کافیه تو بهتره همون ارسالن باشی

 حرصی بهش نگاه کردم که رو تخت کنارم نشست و چشاش رو ریز کرد و گفت

 ر هدفت از اون دروغ چی بودرت چرا گفتی ارسالن دوست پسرمه

 شیطنتم گل کرد یبخند خبیثی زدم و گفتم

تتتت من که دروغ نگفتم اینکه اسم دوست پسرم و اسم خودم یکی از آب در اومده 
 تقصیر من نیست از خوش شانسیمه

 چون تونستم عمو رو گول بزنم

 !یبخند ی بد جنس تر از من زد و گفت ت زنگ بزن

 ت هار
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 !گ بزن تا صداش رو بشنومت به دوست پسرت زن

 هاج و واج نگاش کردم که نیشخندی زد

 .تت دروغ گو کوچویو نمیتونی دیگه گویم بزنی

با به یاد آوردن یکی از دوستام به اسم یلدا که صدای کلفتی داشت یبخند پیروزی 
 رو یبام نشست که یبخند محوش رو از بین برد

 تم صفحه گوشی رو ببینهگوشی رو برداشتم و شمارش رو گرفتم ویی نذاش

 ب د از چند بوق ی رو برداشت و صدای کلفت و خواب آیوش تو گوشی پیچید

 ت ایو

 نگاهی به پاشا که اخماش تو هم شده بود کردم و گفتم

 ت سالم عشقم

 صدایی از یلدا نیومد که سریع گفتم

 !تت عزیزم نوژا هستم به همین زودی منو فراموش کردیر

 کشیده ای گفتبا صدای خواب آیو و  

 ت هار .. نوژا کدوم خریه!ر

 چشام گرد شد بیش ور منو یادش رفته عصبی داد زدم

 !ت خاک تو سرت به همین زودی فراموشم کردی االغ.ر

 انگار صدای جیغم ترسوندش که یهو گفت

 ت چی شد کی بودر مامان توییر

نوژام... وا فته گفتم تتتتتت آخه دیونه مامانت چرا باید بهت زنگ بزنه گفتم که 
 نوووووووژا
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شم کدوم گوری بودی زنگ  شقم تویی فدات  سکوت کرد و یهو داد زد تتتت ع کمی 
 نمیزدی هار

 ت واق ا ممنون از ابراز دل تنگیت

 نگاهی به پاشا که اخمو و مشکوک بهم زل زده بودکردم که یلدا

 گفت ت روز رو ازت گرفتن که نصف شب زنگ میزنی خوابم رو پروندی

 نم چی شده یادی از ما کردیرحاال بگو ببی

 ت میخواستم حایت رو بپرسم دیمم برات تنگ شده بود

 برای پاشا ابرویی باال انداختم که دندوناش رو رو هم سایید

 !ت شنیدم شوهر کردی رفتی اون ور آب جون من داداش نداره بیام پیشتر

م از دوستام با چشای گرد یه نگاه به گوشی کردم این از کجا فهمیدهر به هیچ کدو
 .ماجرا رو نگفته بودم

نگاهی به پاشتتتا کردم و آب دهانم رو قورت دادم چشتتتاش هم خندون بود هم 
 عصبانی

 ت عزیزم من برم ب دا زنگ میزنم برات شوهر نه زن هم پیدا میکنم

 ت باشه خدا فظ یادت نره ها

 با حال زاری گوشی رو قطع کردم و گفتم

 قوام گفتن ازدواج کردمتت چیز بابام اینا به دروغ به ا

 ویی نگاه اخموش رو از روم بر نداشت و چپ چپ نگام کرد

شتم که عصبی  شیم رو روش گذا شدم و به طرف میز ارایش رفتم و گو از جام بلند 
 به سمتم اومد و چونم گرفت و فشاری داد

 دستام رو رو دستاش گذاشتم و س ی کردم دستش رو جدا کنم
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 !ت چی شده ویم کن

ت دیگع س ی صورتش ر  و نزدیک آورد و با اخم و صدای عصبی و تقریبا بلند گفت 
 نکن گویم بزنی فهمیتتتتتتتتتتدیر

 با چشای گرد نگاش کردم کع داد زد ت فهتتتتتتمیدی یا نهر

سرم رو با بغض تکون دادم که چونم رو ول کرد و  ست و  شام حلقه ب شک تو چ ا
دم آروم تو گوشم گفت تتت دوست محکم بغلم کرد همین طور که تو بغلش میچلون

 دارم

 خشکم زد چی شد این االن چی گفتر

سم دارهر!اگه بفهمه آینازم باز  شد دو ست دارم گفتنش تو ذهنم اکو می صدای دو
 هم دوسم دارهر

 از خودم و و  یتی که توشم حایم به هم خورد باید چی کار میکردمر

 ...به عقب حلش دادم و از اتاق با سرعت زدم بیرون

 *مهیاد*

دوباره خاطره ی مینا برام زنده شتتده بود علتش رو هم نمیدونستتتم ناخواستتته با 
 دیدن سویماز به یادش می افتادم

صدای بلند  سبونه با  ست بهم بچ سویماز رو میخوا شاید دییلش حرف نوژا بود که 
سته بود و به  ش شدم رو اپن ن شیده  شپزخونه ک خندیدنش غیر ارادی به طرف آ

 ز میخندیدسیامک و سانا

شغول  سخره بازی م سته بود و با م سیامک پیش بند ب شت  صیری هم ندا زیاد تق
 آشپزی بود ساناز هم همراهیش میکرد

 وارد آشپزخونه شدم نگاه همشون به سمتم کشیده شد

 سیامک با خنده گفت ت مهیاد تو هم آشپزی بلدیر
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 .شونه ای باال انداختم تت نه زیاد

وصیه میکنم زنی بگیری آشپزی بلد باشه وگر نه مثل سری تکون داد تت پس بهت ت
 !من بدبخت میشی

ساناز ابروش رو تو هم کشید و دو انگشتش رو محکم تو شکم سیامک فرو برد که 
 آه و نایش بلد شد

 جیب ساناز به هوا رفت

 تت متتتتتتتن بدبختت کردم خیلی پررویی به خدا

 اصال حاال که این طور من طالق میخوام

 عصبانیت از اتاق بیرون رفت و به اتاق مخصوص خودش و سویماز رفت ب د با

 سیامک آب دهنش رو قورت داد و گفت

 ت بد بخت شدم

پیش بندش رو در آورد و به طرف سویماز رفت و پیشبند رو گردن سویماز انداخت 
 کفگیر هم دسش داد و گفت

 .ت تو بقیش رو درست کن من برم منت کشی

گاهی به قابلمه و کفگیر انداخت از اپن پایین اومد و به طرف ستتویماز با دهن باز ن
گاز رفت نگاهی به برنجایی که تو آب قل قل میکردن کرد و کفگیر رو توش فرو 

 برد و مقداریش رو باال کشید و یه دونش رو برداشت و تو دهنش گذاشت

کمی فکر کرد و به طرف من برگشتتتت و گفت تتتتتت امتحانش میکنیر به نظت 
 بکشمشر

 به طرفش رفتم و دونه ایش رو تو دهنم گذاشتم به نظرم خوب اومد

 ت آره بسشه بیشتر بمونه خراب میشه

 سری تکون داد و بقیه برنج رو تو قابلمه برگردوند
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 خواست برنج رو تو آبکش بریزه که گفتم ت صبر کن سنگینه بزار من بریزم

ز من خوشتتش اومده نگاه کوتاهی بهم کرد و ستترش رو تکون داد مطم ن بودم ا
 ویی با نگاه دزدیدنش میخواست مخفیش کنه

 امامن نمیتونستم کسی رو دوست داشته باشم اصال هم دست خودم نبود

 برنج رو تو آبکش ریختم و قابلمه رو سر جاش گذاشتم و گفتم

 ت بقیش رو بلدی انحام بدیر

 سرس تکون داد و گفت ت آره

 را ای خیس اشک از پله ها پایین اومداز آشپز خونه خارج شدم که نوژا با چه

 به طرفش رفتم ت چی شده نوژا

 ...بدون حرف مچ دستم رو گرفت و دنبال خودش به طرف خارج ویال کشوند

 پارت چهل و هفت

 *مهیاد*

 .ت نوژا وایسا دختر چرا منو این طور میکشی حداقل آرومتر برو

 فت و فین فین میکردبدون توجه به حرف های من همین طور به داخل جنگل میر 

 .ت میگم وایسا دختر

مثل اینکه دارم با درختا صحبت میکنم وسط دو تا درخت که نزدیک هم بودن رد 
 شد

سر  صبی  شیدم و ع سریع خودم رو کنار ک شه که  دماغم رفت که با درخت یکی ب
 جام وایسادم

چون سریع میرفت دستش از دستم جداشد و مجبور شد وایسه با چشمای اشکی 
 سمتم برگشت و گیج و منگ بهم نگاه کرد به
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 خودم و بهش رسوندم

 ت و شونه هاش رو تکون دادم تا از هپروت بیرون بیاد

 تت نوژا چی شدهر

 بدون حرف با چشای پر اشک نگام کردع دیم برای مظلومیت نگاش سوخت

 تت نوژژژژا میگی چی شده یا نهر

 گنگ نگام کرد و گفت ت ها چیهر

 به جایی خورده نه مثل اینکه سرش

 ت چرا منو کشوندی اینجار

 ....چشاش شروع به باریدن کرد ت مهیاد اون

 ر پاشارت اون کیه

 سرش رو به نشانه ی مثبت تکون داد

 ت خوبر اون چیر

 .ت گفت...گفت دوسم داره

 با شنیدن حرفش یبخند پهنی رو یبام نشست

 !ت این که خیلی خوبه

 غمگین نگام کرد

 !در اگه بفهمه آینازم ازم بدش میادت کجاش خوبه مهیا

چشاش بی قرار و ترسیده بود ی نی آینازم پاشا رو دوست دارهر اگه دوسش نداره 
 علت این همه ناراحتی رو بی قراری چیهر

 ت نوژا اگه بفهمه آینازی و دوست داشته باشه چیر

 ترسیده بهم نگاه کرد ت فهمیده آینازمر
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سوال پرسیدم دوس شه تتتت نه نه فقط یه  شته با ش داریر اگه آیناز رو دوست دا
 باهاش میمونیر

 اخماش رو تو هم کرد و با بغض گفت

تتتتت نه نمیمونم او منو تحقیر کرد یه بار هم ستتراغی از زن به اصتتطالح اجباریش 
 .نگرفت

 !پفی کردم ت ویی از رفتارت م لومه دوسش داری

 ترسیده نگام کرد که یبخندم کش اومد ت دیدی دوسش داریر

 شتی به بازوم زد ت نه دوسش ندارم ندارم ندارمم

باشه بابا چرا جوش میاری یه کم بیشتر فکر کن که اشتباه نکنی اگه بخوای میتونم 
چاکرتم  نازم غلط کردم دوستتتت دارم نوکرتم  گه آی یا ب کاری کنم که خودش ب

 .مخلصتم خوبه

ختم که چش غره ای بهم رفت و به طرف ویال حرکت کرد و گفت تتتت من چقد بدب
 .اومدم با تو درد دل کنم ای خدااااا

 خنده ای کردم و دنبایش راه افتادم و وارد ویال شدیم که

 صدای بلند بلند حرف زدن سویماز از تو آشپز خونه باعث شد گوشام تیز شه

 ت شانس منو بببن دو روز اومدم مسافرتا

 اول که باید حواسم به او چلغورا باشه

 فتدوم که آشپزشونم شدم ر 

 سوم نوژا کدوم گوری رفتر

حاال این ستتتاناز چرا اینقد ناز میکنه چقد طویش دادن وای خدا خربزمون نیاد ت 
 سانتتتتتتتتتتتتتتاز
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شد منم رفتم خودم رو انداختم  شپز خونه  شی که کش اومده بود وارد آ نوژا با نی
 رو مبل

 تو هم بودکه ساناز و سیامک از اتاق بیرون اومدن ویی هنوز اخمای ساناز 

 .کی حوصله ناز کشیدن دارهرهمون بهتر که کسی رو ندارم

بلند شتتتدم تا ستتتری به پاشتتتا بزنم ببینم چه گندی زده نباید به این زودی بهش 
 .میگفت

در اتاقش باز بود بدون ستترو صتتدا وارد اتاق شتتدم رو تخت دراز کشتتیده بود و 
 اخماش تو هم بود

 خید و سوایی نگام کردباالی سرش وایسادم که سرش به طرفم چر 

رو تخت نشستم تتت چی کار کردی اشکاش رون بود بدون جواب با حرص روش رو 
 گرفت که خندیدم

 !ت مثل اینکه زده تو پرت

 چش غره ای بهم رفت و گفت

 !تت بهش میگم دوست دارم هلم میده عقب و میره

 حایت متفکری به خودم گرفتم و گفتم

 درت هلت میده مگه فاصله تون چقد بو

 اخماشو تو هم کرد و گفت

 !ت مهیاد حوصله ندارم ویم کن

 دست از مسخره بازی برداشتم و گفتم

شدت باید بهش وقت میدادی از  سته ببخ تتتت به نظرم یه کم زود گفتی هنوز نتون
 .نگاش فهمیدم دوست داره ویی حاظر نیست قبول کنه چون ازت دیخوره

 پفی کشی و سر جاش نشست
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 ه از دیش درادرت بایدچی کار کنم ک

 .ت نمیدونم باید اونقدر عاشقت بشه که اون مو وع در برابر عشقن کوچیک بشه

 چپ چپ نگام کرد و گفت ت اون وقت چطورر

 .....یبخند بد جنسی زدم وگفتم

 *آیناز*

 نگاهی به ادویه های توی دستم کردم و رو به سویماز گفتم

 ت به نظرت کدومش زرد چوبه سر

 کل به خودش گرفت و گفتسویماز حایت عقل  

 ت خوب م لومه

 از اسمش م لومه زرد چوبه زرد دیگهر

 دیدم بی راه هم نمیگه

 !ت آفرین ترشی نخوری یه خری میشی

 چش غره ای بهم رفت و قاشق و تا ته هل داد زیر زرد چوبه

 با چشای گرد نگاش کردم و گفتم

 ت میخوای همش رو بریزیر

 کی زدم پس کلشبا یبخند سرش رو تکون داد که ی

 ت خاک تو سرت کنن اگه همش رو بریزی که نمیشه خوردش خایی کن ببینم

شق رو ازش گرفتم وهمش رو برگردوندم و  یه کمی از زرد چوبه رو برگردوند که قا
ست پخت ما رو بخورن و  شق کمی به خورش ا افه کردم حاال ملت د با توک قا

 ..نمیرن صلوات

 شد....وای وای وایاز قدیم گفتن آشپز که دو تا 
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خورش رو با هزار مکافات بار گذاشتیم و به پذیرایی رفتیم که دو مرغ عاشق به نام 
 سیا و ساناز با نیش باز به هم دل و غلوه تحویل میدادن

 با صدای اهمی که منو یاد شیر فرهاد میانداخت به سمت سویماز برگشتم

بهش نگفم چون به  داشتتت باچش او ابرو براشتتون خط و نشتتون میکشتتید چیزی
 .شدت دیم چزوندنشون رو میخواست

بدون توجه بهشتتون رو مبل رو بروشتتون نشتتستتتم که پاشتتا و مهیاد از پله پایبن 
 .... اومدن

 پارت چهل و هشت

 *پاشا*

با مهیاد پیش بچه ها رفتیم همه تو حال نشتتتستتتته بودن نوژا با دیدنم نگاش رو 
شت  سوتی میداد آخه خنگویه من تلویزیون گرفت و به تلویزیون نگاه کرد بازم دا

 !که خاموشه

صدای  ستم که  ش شون ندادم و دور ازش ن ستور مهیاد خان بهش توجهی ن به د
 فیسسسسسی از آشپز خونه همه به جز نوژاو سویماز رو از جا پروند

 سیامک از جا بلند شد

 ت چی شد دخترا آشپزخونه رو ترکوندین!ر

 نترسین بابا زود پزِ  نوژا جوابی نداد ویی سویماز گفت

 !ایبته تو ساناز که زیادی دل و غلوه خورین باید سیر باشین

 این نوژا هم که هی حرص میخورد و به گوشتا چش غره میرفت پس اینم سیرِ 

 .ویی من گشنمه بقیه هم اگه تونستن شاهکار منو نوژا رو بخورن

شتتتد همه با  نوژا همچنان ستتتاکت بود و روش رو گرفته بود که صتتتدای در بلند
 ت جب به هم نگاه کردن
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 مهیاد بلند شد و دررو باز کرد که صدای ارنست یبخند رو روی یبام نشوند

از جام بلند شتتتدم و به طرف در حال رفتم رزایین هم همراش بود فهمیدم که روز 
ستتتختی رو باید بگذرونم ویی با فکری که به ذهنم رستتتید یبخند محوی رو یبام 

 شنشست که سریع خوردم

 جلو رفتم و با ارنست دست دادم و گفتم

 ت چه تصادفی شما هم اومدین خونه ی جنگلی تونر

 ارنست یبخندی زد و گفت

 ت ما دیروز اومدیم داشتیم با رزایین قدم میزدیم که ماشینتون رو دیدیم

 رزایین با شوق خودش رو جلو انداخت و گفت

 .ت وای خیلی خوشحال شدم شما هم اینجایین

 .زدم که مهیاد گفت ت بفرمایی داخلیبخندی 

 ت بدون ت ارف وارد شدن که با دیدن دختراو سیامک سر جاشون وایسادن

 رو به سیامک گفتم

 .ت ارنست جان از دوستان هستن و ایشون هم خواهرش رزایین

همه به گرمی با هم سالم کردن به جز نوژا که نه ارنست رو درست تحویل گرفت 
 نه رزایین رو

شد توجه از اینک شم اومد ویی این کارش باعت  ست گرم نگرفت خو ه زیادی با ارن
 ارنست بهش جلب بشه

 با ت ارف مهیاد کنارمون نشستن که رزایین منو مخاطب قرار داد

شا چقد دیم میخواست باز ببینمت خوشحایم این روز رو برای مسافرت  تتتت وای پا
 .انتخاب کردین
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ست به شون نده کنجکاو  ابروهای نوژا باال پرید و نتون شی ن این حرف رزایین واکن
 نگاش میکرد که گفتم

 ت منم خوشحایم که باز میبینمت

نگاه تیز نوژا رو رو خودم احساس کردم ویی بدون توجه بهش رو به ارنست گفتم 
 ت چه کار میکنی پسرر

 او اع شرکت چطورهر

 یبخندی زد و گفت تت همه چیز خوب و عایی

خوند خواست حرفی بزنه دوباره صدای فسسسسی زود نگاش رو به سمت نوژا چر 
 پز بلند شد رزایین جیغی زد و بازوی ارنست رو چنگ زد

 ت نترس صدای زود پزِ 

 نوژا از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت سویماز هم دنبایش

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یش ما بمونننیم ساعتی از اومدنشون میگذشت قرار بر این شد که برای نهار پ

ساناز ریز میخندید و آرم به فارسی جوری که متوجه نشن میگفت تتتت اگه دست 
 .پخت نوژا و سویماز رو بخورن تا شهر میدون

 با صدای نوژا همه پشت میز نشستیم

 ارنست بویی کشید و گفت

 ت عجب بوبی این چه غذاییه

 سیامک گفت

شاید این اویین اب شحال نباش  شت ویی زیاد خو شه که نوژا و تتتت آبگو شتی با گو
 سویماز درست کردن

 نگاهی بهشون کرد و گفت ت درست میگمر
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 ت هر دو با نیش باز سرشون رو تکون دادن که ارنست خندیدو گفت

 .ت امتحانش  رری نداره

همه مشتتغول کشتتیدن غذا شتتدن قبل از همه کمی خورش کشتتیدم تا اگه خیلی 
خوشتتمزه بود بقیه هم شتتروع  افتضتتاحه نذارم بقیه بخورن ویی در کمال ت جب

 کردن

 !مهیاد با ت جب گفت ت نوژا باورم نمیشه عایی شده تو که گفتی بلد نیستی

 یبخندی زد و گفت

 ت کتاب آشپزی و سویماز هم بودن تنها نبودم

 ارنست که حرف شون رو متوجه نشده بود گفت

 ت نمیدونم ت ریف کردن یا نه ویی به نظر من فوق ای ادس

 برقی زد و مثل بچه ها ذوق کرد چشمای نوژا

 سیامک با خنده گفت

 تت چه عجب یه بار آبرو داری کردین

 مهیاد اشاره کرد منم یه چیزی بگم که به زحمت فقط تونستم بگم

 ت آره بد نبود

 مهیاد چش غره ای بهم رفت نوژا هم با حرص روش روگرفت

 ویی برخالف همیشه هر چی میخوردم سیر نمیشدم

 بهم کرد و طوری که همه متوجه بشن گفتنوژا نگاهی 

 !!!ت نترکی

 که همه شروع به خنده کردن چش غره ای بهش رفتم و گفتم

 .ت من آبگوشت دوست دارم از دست پخت جناب عایی نیست
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 اخماش تو هم رفت که ارنست باز خودشیرینی کرد

 .ت ویی من تا حاال اینقدر غذا نخورده بودم مرسی

 بهم کرد و سری تکون دادمهیاد با تاسف نگاهی 

 دست خودم نیست وقتی حرصم میگیره نمیتونم مثل آدم رفتار کنم

نوژا و سویماز زود تر از همه بلند شدن وکه سویماز گفت تتت.ساناز ظرفا خیلی سالم 
 داره خدمتت

ت دست بوس سیا هم هستن تازه مهیاد و پاشا هم باید سفره رو جمع  نوژا خندید 
 کنن  کنن و اینجا رو تمیز 

 با اخم نگاش کردم که رزایین گفت

 ت پاشا ناراحت نباش خودم کمکت میکنم

 ابرویی برای نوژا باال انداختم که چشم غره ای بهم رفتو رو به رزایین گفت

 ...ت نه عزیزم ما از مهمون کار نمیکشیم شگون نداره

 پارت چهل و نه

 * آیناز*

شا رفتار میک صم گرفته بود دختر همچین با پا شه با اخم حر ست دختر نه انگار دو
 نگام رو ازشون گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم

 ویی از کجا م لوم شاید هم دوست دخترش بوده

 از ابراز دیتنگیشون برای هم م لوم بود یه چیزی بینشون هست

 آه از نهادم برخواست

جمع  خدایا نمیدونم چه مرگمه چرا باید از اینکه رزایین داره کمک پاشتتتا میز رو
 میکنه اینقد ناراحت باشم
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چرا به خاطرش باید حرص بخورم اصتتتال اینکه یه ستتتاعت پیش ادعای دوستتتت 
 داشتنش بود چرا این طور رفتار میکنه ت ادل روانی نداره که دیونه

خودم رو روی مبل انداختم و حرص خوردم با نشستن شخصی کنارم سرم روبلند 
 شدمکردم که با نگاه هیز ارنست خان روبرو 

داشتتت درستتته قورتم میداد بابا استتتخونم تو گلوت گیر میکنه با این یقمه ی گنده 
 ای که گرفتی

ته بود و ریز  لب رو گرف ماز که مط به ستتتوی جه بهش روم رو گرفتم و  بدون تو
 میخندید نگاه کردم

 با موندن رزایین توی آشپز خونه عصبی شده بودم چرا نمیاد بیرون

 گفت ت خیلی دست پختتون رودوس دارم عایی بود  ارنست گلوش رو صاف کرد و

 یبخند کجی زدم و با یه ببخشید از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم

سود  شا خان ح سود نبودم که به یطف پا شتم میمردم وای ح سادت دا شدت ح از 
 هم شدم

جلوی آینه وایسادم با دیدن موهای که همچین پیچ و تاباش کمر شکن شده خاک 
 خودم گفتمتو سرتی به 

سم به خودم نبود و با همون یباسی که اومده بودم  اینقد محو اطراف بودم که حوا
 داشتم آشپزی میکردم

با یبخند خبیثی که به یبم نشتتستتت تصتتمیم گرفتم با یه ستتت ستتفید بزنم تا چش 
 همشون رو در بیارم چون رنگ سفید فوق ای اده بهم میومد

 اک کردماول آبی به صورتم زدم و خط چشام رو پ

موهام رو هم شونه کردم به صورت جمع شده باالی سرم بستمو جلوش رو کج تو 
 صورتم ریختم
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شلواری کشی چسبون که پاهای خوش تراشم رو به رخ میکشید پوشیدم با یباس 
حریر سفید که بلندیش زیر باسنم میرسید و یه کمر بند خوشگل میخورد رو انتخاب 

 کردم

 ویی زیاد باز نبودویی آستینام تا آرنجم بودیقه یباس حایت شلی داشت 

سرم انداختم واز زیر گردنم رد کردم  سم بود رو  شایی طالیی که به رنگ کمربند یبا
و جلوم انداختم گوشتتتواره ی بلند اما ظریفم رو گوشتتتم کردم و با کرمی مرطوب 

 کننده و رژ یب گلبهی کارم رو خاتمه دادم

حوصتتله و تحمل رفتار این دختره با پاشتتا رو تصتتمیم گرفتم بیرون قدم بزنم چون 
 نداشتم

 پاشا خان هم همچین بدش نیومده بود

 کفشم رو به دست گرفتم و پاهای برهنه از پله پایین اومدم

 *پاشا*

 ب د از اینکه ظرف ها رو با عشوه های رزایین جمع کردیم به پذیرایی رفتیم

 وشم گفتمهیاد موق ی که داشت از کنارم رد میشد آروم تو گ

 ت ریدی

 با اخم بهش نگاه کردم که سری به تاسف تکون داد و بیرون رفت

ستم با رفتارم نوژا رو ناراحت کردم ویی وقتی جواب ابراز عالقم رو اون جور  میدون
 داد از دستش حرصی شده بودم

روی مبل دو نفره نشتتستتتم که رزایین کنارم نشتتستتت خبری از نوژا نبود ویی اگه 
 !چه واکنشی نشون میدهرمیدید ! ی نی 

 امتحانش  رر نداره

 ریلکس به مبل تکیه دادم و پای راستم رو روی پای چپم انداختم
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 که مهیاد با حرص بهم نگاه کرد این بدبختم دق دادم رفت

 موبایلم رو برداشتم و مثل همیشه مشغول ور رفتن باهاش شدم

شتم ب شوره دا ه فرض که از دیدن این به خاطر خنده و یوس بازیای رزایین کمی دی
 صحنه ناراحت شد ب د چه طور میخوای جم ش کنی به چه بهانه ایر

سرم رو بلند کردم که با  شمع  ستم بلند  شت خوا شد ارزشش رو ندا صمیم عوض  ت
ساده و دیخور نگام میکنه خودم رو ی نت کردم و اجباری  دیدن نوژا که روبروم وای

 تصمیمم برای بلند شدن یغو شد

اد ناراحتیش رو ببینم و سریع نگاش رو گرفت و به طرف در اتاق حرکت نذاشت زی
 کرد تازه متوجه یباس تنش شدم

 ی نتی چقدر نفس گیر شده بود

 یه راست به سمت در رفت که ارنست گفت

 ت نوژا خانم کنار ما نمیشینید شما این طور مهمان نوازی میکنید

 گذاشتنوژا با خجایت یب گزید و کفشش رو کنار دیوار  

 تنها مبل خایی کنار ارنست بود که یه مبل سه نفره بود

 ارنست وسط و مهیاد طرف راست ی نی اونجا میشینه!ر

 از شدت حسادت داشتم پس می افتادم

 به طرف ارنست رفت و روی مبل نشست و گفت

ت ببخشید فکر کردم وقتی بقیه هستن به حضور من نیازی نیست به خاطر همین 
 ون قدم بزنمخواستم کمی بیر 

نگاه خیره ی ارنست به نوژا اعصابم رو به هم ریخت راسته که میگن از هر دستی 
 .بزنی از همون دست میخوری
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ارنستتت خنده ای کرد و گفت راستتتش میخواستتتم باهاتون صتتحبت کنم از وقتی 
 .دیدمتون تو دیم نشستین واق ا زیبا و برازنده این

 ن آوردن فک ارنست رو پیدا کرددستام مشت شدن و تمایل عجیبی به پایی

 نوژا یبخند به زور زد و گفت ت یطف دارین

 مهیاد نگاه خصمانه ای بهم کرد با نگاش چند تا فوشم داد و گفت نصف حقته

 خودمم به شدت موافق بودم

 ت میتونم ازتون درخواست دوستی کنم

ز با این حرف ارنستتت ستترم رو به ستترعت به ستتمتش چرخوندم تقریبا همه به ج
 روزایی شکه شده بودن و فقط به واکنش نوژا چشم دوخته بودن

نوژا هم شتتکه شتتده نگاش میکرد کم کم از حایت شتتکه در اومد و اخماش رفت تو 
 هم

 ت اقای محترم من با دوستی و این حرفها موافق نیستنم

 ابروهای ارنست باال پرید

 ت ی نی تا حاال هیچ دوستی نداشتید

 ت نه خیر جناب

 می فکر کرد وگفتارنست ک

 ....ت پس میتونم ازتون درخواست ازدواج کنم!ر

 پارت پنجاه

دهن نوژا یه متر باز موند خوستتتم بلند شتتم فک ارنستتت رو پایین بیارم که مهیاد 
 چش غره ای رفت و اشاره کرد آروم باشم

 ی نی چی زنم رو جلوی چشمم خاستگاری کردن اون وقت من آروم باشم!ر
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 ! پرید ت فکر نمیکنید برای این پیشنهاد شناخت زیادی الزم باشهرابروهای نوژا باال

ازنست یبخندی زد و گفت تتتت ویی من هر چی میباید میدونستم رو فهمیدم سوایم 
 رو تکرار میکنم میتونم از شما خاستگاری کنمر

 !نوژا یبخند بدجنسی زد و. گفت ت آره میتونی

 داغ کردم این االن چی گفتر

 ین دختری باشه ی نی منو شوهرش حساب نمیکنهرفکرنمیکردم همچ

چهره ی مهیاد و سیامک هم دست کمی از من نداشت چرا همچین کرد منظورش 
 چی بود که میتونهر

 !به خاطر کاری که کرده بودم به غلط کردن افتادم چرا اینقدر از من بدش میادر

 ارنست ت خنده ای کرد و گفت

 رو قبول میکنیدر ت بانو آیا شما پیشنهاد ازدواج من

 نوژا ابرویی باال انداخت و گفت

 .ت ایبته ویی قبلش باید اجازه بگیرم

 دیگه مخم داشت میترکید قبول کردر به همین سادگیر

 ویی مگه من سر خرمر

 بزنم سیاه و کبودش کنمر

 .احتمال میدونسته که قرار سیاه و کبود شه که برای مامانش خایی میبست

 ازه بگیره!رویی از کی میخواد اج

صتتبر منم حدی داره دیگه نمیتونستتتم ستتاکت بشتتینم نگاهی به مهیاد و ستتیامک 
 کردم احساس کردم چشای سیامک درخشید
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صبر  صمیم گرفتم چند دقیقه دیگه  شد و ت شمم کم  نمی دونم چرا ویی کمی از خ
 .کنم

 چشمای ارنست از خوشی درخشید و گفت

 ت از کیر پدرتونر

هاشتتون صتتحبت میکنم و را تتیشتتون میکنم من یکی از اگه اجاز بدین خودم با
 .کارخونه دارای موفق هستم

 نوژا سری تکون داد و گفت

 ت نه اجازه ی من دست پدرم نیست

 ارنست گیج نگاش کرد

 ت پس دست کیهر

نوژا بی خیال گوشتتیش رو در آورد و گفت االن شتتمارش رو میگیرم باهاش حرف 
 !بزن

 ارنست گیج گفت

 ار با کی صحبت کنمرت میشه بدونم قر 

 نوژا سرش رو تکون داد و گفت

 ت آره

 ارنست باکمی حرص گفت

 ت با کیر

 نوژا یبخندی زد و گفت

 ت خوب م لومه شوهرم

 .اگه اون موافق باشه و ناراحت نشه پیشنهادت رو قبول میکنم
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 دهن ارنست یه متر باز مونده بود خودمم داشتم شاخ در میآوردم

شتن از شدت ن ساعته ما رو بچه ها دا خندیدن میترکیدن دختره ی چش سفید یه 
 سر کار گذاشته!ر

 نمیدونستم بهش بخندم یا به خاطر حرص دادنم یه چک مهمونش کنم

 ارنست باالخره از شک بیرون اومد

 ت شوهرتونر شما ازداج کردینر

 نوژا سرش رو تکون داد و با نیش باز گفت

 ت آره اسمش ارسالنه

 اره کار داشت نتونست بیاد باهامونب د غمگین گفت ت بیچ

 خیلی دوسم دار و روم غیرتیه

 یه بار گردن یه نفر رو به خاطر اینکه بهم نگاه کرده بود شکوند

 !مکثی کرد و ادامه داد ت ویی درکت میکنه بزار بهش زنگ بزنم

ست کرد و  شد که نوژا نگاهی به ارن سته  ست چند بار بدون حرف باز و ب دهن ارن
 گفت

سوراخ  تتتت ویی سی ممکنه گردنت رو بزنه یا با تفنگش  تو حا ری تا آخرش وای
 سوراخت کنه این قد دوسم داری که این مسائل برات بی اهمیت باشهر

 منم قول میدم تا آخرش باهات باشم اگه کشتت هم تشیه جنازت میام قول قول

 ارنست آب دهنش رو قورت داد و به چهره ی جدی نوژا نگاهی کرد و گفت

خوب میدونی چیه! اگه اینقدر دوستتتت داره گناه داره تو رو ازش بگیرم من تتتتتت 
 .حاظرم از خود گذشتگی کنم و کنار بکشم

 .خندم گرفت اگه ارنست می فهمید سر کاره داغ میکرد
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 آخه دختر من چیکار کنم از دست تو

 نوژا یبخندی زد و گفت

شا شما مهربونید ویی یه مجرد داریم تو جمع ا سویماز کرد تتتت وای چقدر  ره ای به 
ستتویماز با اخم نگاش کرد که خیلی نامحستتوس چشتتمکی بهش زد میدونم که یه 

 !چیزی تو سرشه

 ارنست یبخندی زد و گفت ت بله همه ی بانوهای ایرانی زیبا هستن

 این وسط اخمای تو هم مهیاد برام سوال شد چرا ناراحت شد

 نوژا خنده ای کرد و گفت

شه چ ستگاری کردی این عادت ما ایرانیاس تتتت ویی دیگه زنت نمی ون اول منو خا
پس سویمازم از دست دادی ویی من رو حرفم هستم مطم نی نمیخوای با ارسالن 

 حرف بزنمر

 ارنست سریع سرش رو باال پایین کرد و گفت ت آره گناه داره

 *آیناز*

صبانیتش میداد باید تلنگری بهش میزدم وگر نه  شون از ع سرخ م یاد ن چهره ی 
 پخمه تر از اونیه که منتظر بشینم آقا عاشق بشه

سویماز  شت یه کم زود بود ویی  شون میگذ شنای شت تازه دو روز از آ ایبته حقم دا
 بدبخت همون یحظه اول دیش رو باخت آهی کشیدم

شتم ی نی چی کنار  ست ندا شا رو دو شتم دیم رو میباختم ویی رفتار پا تتتت منم دا
نمیدونه وگرنه گردنش رو میزدم پسره ی نقطه  دختره یم داده شانس آورد چیزی

 چین

 دیگه دیم نمیخواست کنار دختره ببینمش از جام بلند شدم

 .ت ببخشید من برم به ارسالنم یه زنگ بزنم میدونم دیش تنگ شده برام
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 ارنست سری تکون داد و گفت

 ت بله بفرمایید مزاحمتون نمیشم ما هم دیگه باید بریم

اهرت از همون اول مزاحم بودین ویی یبخند کجماوجی زدم خواستتتم بگم تو و خو
 و گفتم

 !ت خواهش میکنم قدم شما رو تخم چشای پاشا خان جا داره این حرفا چیهر

 سوایی نگام کرد که فهمیدم جملم رو به فارسی

 این بارگفتم

شنایی تون نگاهی به رزایین کردم و گفتم ت  شدم از آ شحال  شما مراحمید خو تتتت 
 .خانم همچین شما

 رزایین یبخندی زد وگفت ت منم همینطور

 به طرف در حرکت کردم و کفشم رو پوشیدم و از ویال خارج شدم

 .....هنوز چند قدم نرفته بودم که پاشا خودش رو بهم رسوند

 پارت پنجا و یک

شدن  ست قبل از تاریک  بدون اینکه بهش نگاه کنم به راهم ادامه دادم دیم میخوا
 دور بزنمهوا تو جنگل یه 

پاشا هم بدون حرف زدن کنارم راه میرفت به نظرم بهترین کار ممکن همین بستن 
 زیپ دهنش بود چون دیم میخواس یه مشت محکم هدیه ی فکش کنم

نیم ساعتی هر دو بدون حرف تو جنگل قدم میزدیم که پاشا دیگه نتونست ساکت 
 بمونه و گفت

 ت چرا به شوهر جونت زنگ نمیزنیر

گردوندم و به چشتتایی که از شتتیطنت برق میزد چش غره ای رفتم و ستترم رو بر 
 بدون حرف به راهم ادامه دادم
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 اونم پسر خوبی شد و بدون حرف دنبایم میومد ویی نگاش روم سنگینی میکرد

سرسبزی و هوای پاک جنگل  اما من بدون توجه به نگاهش مشغول یذت بردن از 
 بودم

شت شده بودیم برگ سرم نگاه کردم جز درخت چیز خیلی از خونه دور  شت  م و به پ
 دیگه ای نبود

شتم و به  شم به خاطر همین به عقب برگ صحبت ب ست باهاش هم  دیم نمیخوا
 سمت خونه حرکت کردم که یک باره دستم رو کشید و تو بغلش اسیرم کرد

 اخمام رو تو هم کردم که گفت

 ت چرا نگام نمیکنیر

 چرا باهام حرف نمیرنیر

 و عقب کشیدم که یبخندی زد و گفتبا حرص سرم ر 

 ت چرا شوهر راستکیت رو بهش م رفی نکردیر

 با چشای گرد نگاش کردم و گفتم

 !ت شوهر راستکیم دیگه کدوم خریهر

 یب گزید و با خنده چش غره ای بهم رفت

 !ت خو منم دیگه پس کیهر

 خشک شدم چی گفت االنر

 مگه فهمیدهر

کی بهش گفته فقط بفهمم کار کیه ساالد مثل یه شیر زخمی نفس میکشیدم ی نی  
 .شیرازی باهاش درست میکردم

 به زور یب باز کردم و گفتم
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 ت کی گفته تو شوهر منیر

 یبخندش کش اومد و گفت ت نیستم ویی به زودی میشم

 نفس راحتی کشیدم

 نگاه عجیبی بهم کرد و گفت

راخ سوراخ بشه ت به ارسالن جونت زنگ بزن بگو پاشا حا ر به خاطرم با تفنگ سو
 حتی جونشم میده

پوزخندی زدم و تقال کردم از بغلش بیام بیرون ویی اون هر دقیقه فشتتار دستتتاش 
 رو بیشتر میکرد

ت تو زمانی که فکر میکردی ارسالن دوست پسرمه میخواستی سر به تنم نباشه اگه 
 .شوهر داشتم عمرا این کار رو میکردی

 اخمی کرد و گفت

 اشتی نگات هم نمیکردمت م لومه اگه شوهر د

 ابرهاش رو باال داد و با حال خاصی گفت

 ت ویی حاال که نداری حا رم برات بمیرم

 دیم از یحن کالمش زیر و رو شد و دست از تقال برداشتم

 گیج و سر در گم نگاش میکردم 

 ت منو با ناتاشا و رزایین اشتباه نگیر هیچ عالقه ای به تیک زدن باهات ندارم

 شد کم کم حرفم رو درک کردچشاش گرد 

 دندوناش رو روی هم سایید عصبی غرید

تتتت من کی باهاشون تیک زدم رفتارم با ناتاشا و رزایین فقط به خاطر یجبازی با تو 
 .بود وگر نه هیچ عالقه ای به هیچ کدومشون ندارم
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 پوزخند حرص دراری زدم و گفتم

 !تیک میزنی مگه نهرت این طور که م لومه هر وقت رو یج میفتی با دخترا 

 بدون حرف عصبی خیره ی چشام شد

 !پوزخند دیگه ای حوایش کردم م لومه جوابی نداره دقیقا همین کار رو میکنه

 هلش دادم که کمی فاصله گرفت و با ناراحتی گفت

 .ت دیگه این کار رو نمیکنم

 مدیحن پشیمونش کمی نرمم کرد و باعت شد اخمام باز بشه که دوباره به حرف او

 ....ت قول مردونه میدم باشه آیتت

 !مکثی کرد و و تو چشای گرد و ترسیدم نگاه کرد میخواست بگه آینازر

 یهود دستش رو روی کمرش گذاشت

 ت آی آی چقدرکمرم درد گرفت

 چش شد یهو ی نی میخواست بگه آیر

 چرا هی قلبم رو میندازه تو پاچمر

 گش هم کمرش روگرفته بودخم شد و دستش رو رو زانوش گذاشتع با دست دی

 ت کمرت چی شد یهور

 صاف وایساد ویی دستش رو از کمرش برنداشت

 !ت کمکم میکنی برگردیم خیلی کمرم درد میکنه

 با ت جت گفتم ت چراراز کی درد می کردر

 چشاش رو روی هم فشار داد و دستش رو انداخت رو شونه هام

شید نمیدونم چش  وزن یه نتیش رو روم انداخت و گفت تتتت اویین باره یهو تیر ک
 !شد
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بازی  یدونم چرا ویی حس میکنم داره برام نقش  گاه مشتتتکوکی بهش کردم نم ن
 میکنه

 ....باشه ای گفتم که نیشاش باز شد و گفت ت بریم

 پنچاه و دو

 *ایناز*

 زیر وزن سنگینش داشتم یه میشدم ناچار سر جام وایسادم اونم ایستاد و نگام کرد

 ته شدم کمرت هنوز درد میکنهرت یه کم بشینیم خس

 ت دیگه درد نمیکنه بیا بریم کنار اون درخت

 به درحتی تنومندکه قطرش به نیم متر میرسید اشاره کرد

 به طرف درخت رفتیم و روی برگهای خشک نشستیم و به درخت تکیه دادیم

تو فکر رفتم رفتار پاشتتا خیلی مشتتکوک بود احستتاس میکردم همه چیز رو میدونه 
 صا وقتی ارنست ازم خاستگاری کرد داشت منفجر میشدمخصو

ی نی همشتتون تصتتادفیهر باید ازمهیاد بپرستتم شتتاید اشتتتباه کنم ویی این حس 
 مایکیتی که به من داره علتش چیهر

 ت نوژار

ت ببین نوژا میخوام مال من  ت با صدای پاشا سرم رو به طرفش چرخوندم که گفت 
 باشی قبول میکنیر

 م و گفتم ت نمیدونمنگام رو ازش گرفت

 ت ی نی چی از من بدت میادر

 دوباره بهش نگاه کردم و نگران و منتظر جواب بود

 ت نه چرا باید بدم بیادر
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 یبخندی رو یباش نشست و گفت ت عاشقتم به خدا

 سر به زیر انداختم و حرفی نزدم که خودش رو جلو کشید و گفت

 در حرصم میدی آخهرت دیم میخواست فک ارنست رو خورد کنم چرا اینق

 اخمام تو هم رفت ت کی حرصت دادمر

 چش غره ای رفت و گفت

تتتت همین که داشتی سر کارش میذاشتی در واقع ما هم سر کار بودیم خیلی خودم 
 .رو کنترل کردم که سیاه و کبودت نکنم

 .تیز سرم رو بلند کردم که نگاش رو گرفت و یباش رو به هم فشار داد نخنده

 ون یه چیزایی میدونه ویی تا مطم ن نشدم باید نقش بازی کنمحدسم درسته ا

سرش  شت  صورتم چکید و پ سمون رو  شدم همزمان قطره ی آبی از ا از جام بلند 
 قطره ای دیگه وتبدیل شد به بارون

 !پاشا هم از جاش بلند شد و یه باره شروع به دویدن کرد بیش ور ویم کرد رفت

 ش رفتممنم مجبوری پا تند کردم و دنبای

 ویی بارون شدید تر شد قدم های منم تند تر

 ت بدو دیگه دختر

 جلوتر از من منتظر ایستاده بود دویدم و خودم رو بهش رسوندم

 دستم رو گرفت و با هم شروع به دویدن کردیم

 از سر و رومون آب میچکید و از سرما به خودمون میلرزیدیم

 وای باز تب نکنم

ستتتیدیم یه راستتتت به حموم رفتم و زیر دوش آب گرم ب د از ده دقیقه به خونه ر 
 ایستادم
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سرماخوردگی  سه تا قرص  سریع از کیفم  حایم که جا اومد حویه ای دورم کردم و 
 انداختم باال به این میگن پیشگیریه مخصوص آیناز خانم

 در اتاق رو قفل کردم و مش ول پوشیدن یباس شدم

 !رت مشکییه یباس بافت قرمِز ناناس و یه شلوار اسپ

حویم رو دور موهام پیچیدم و از اتاق بیرون زدم همه دور شومینه جمع شده بودن 
 فقط گل خوشگلشون کم بود که منم رسیدم

 به محض رسیدنم سیا از جاش بلند شد و به طرفم اومد

 !یا خدا این چشه نخوره منو

از خشم  یه قدم عقب گذاشتم که قدمش رو تند تر کرد بالجبار پریدم پشت مبل تا
 سیا در امون بمونم

 ویی اخماش تو هم رفت و بدتر دنبایم کرد

تتت صبر کن ببینم دختره ی چش سفید که که پیشنهاد ارنست خان رو قبول میکنی 
 هار مگه دستم بهت نرسعر

همه نیششون باز بود مخصوصا پاشا مثل اینکه از کتک خوردن من همچین بدشم 
 !نمی اومد

ر جام ایستتادم که بهم رستید و گوشتم رو پیچوند که اخمای منم تو هم شتد و ست
 دردم گرفت

 ت آخ سیا ول کن گوشم رو

 ویی یبخند خبیثی زد و بیشتر پیچوند

 اما من خبیث تر از این حرفام با انگشت اشاره بهش فهموندم جلوتر بیاد

 سرش رو کشید جلو که تو گوشش گفتم

 .ات رو به ساناز میدمت یا همین االن دست رو میکشی یا آمار دوست دختر 
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 و یه چشمک بهش زدم

چش غره ای رفت و گوشام رو ول کرد و حویم که از سرم افتاده بود رو برداشت و 
 به طرفم پرت کرد که تو بغلم افتاد

 برداشتمش و دور سرم پیچوندم و با نیش باز براش ابرو باال انداختم

فازی داشتتت دیم به طرف مبل تکیه کنار شتتومینه رفتم و روش نشتتستتتم عجب 
 میخواست همون جا بخوابم چشام دیشون خواب میخواست

 صدای مهیاد تو گوشم پیچید

ت سیامک این مارمویک چی بهت گفت ویش کردیر تازه میخواستم بگم جای منم 
 .بزنیش

شم اژدهای کومودو  شید با خ شم مارمویک نه.. نه..ببخ شام رو باز کردم و باخ چ
 نگاش کردم

 م تو هم چی هستیرت اگه من مارمویک

 با بد جنسی ادامه دادم

تتتت تو چرا ناراحتی تنها کسی که اجازه داره ناراحت باشه سویمازه که اونم ناراحت 
 نیست مگه نه سویماز!ر

 نگاهی به سویماز کردم زبل خان منظورم رو گرفت و گفت

 ت نه چرا باید ناراحت باشم پسره همچین بدم نبودنباید ردش میکردیر

شل شام  شم خر مگس آره همین  نی شم چیز چی بودر! خ شا با خ شد مهیاد و پا
 خوبه

 داشتم میگفتم مهیاد و پاشا با خشم خر مگس نگاش کردن

نه ای زد که فکر کنم روح وروان  گاه به اونا به من دیبخند دیبرا ماز بدون ن ستتتوی
 م یاد رو نابود کرد
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 بکش داداش من

 !وزتتا تو باشی تاقچه باال نذاری با دایی چلغ

اوه گفتم دایی باید با مهیاد حرف بزنم نگاهی به مهیاد که هنوز بااخم به ستتتویماز 
 نگاه میکرد کردم و گفتن

 ت مهیادیر

 چش غره ای بهم رفت که نیشام باز تر شد و گفتم ت از چی ناراحتی دیبندمر

 با چشاش بهم فهموند خفه بمیرم ویی نه من اگه بمیرمم خفه نمیمیرم

 رو آویزون کردم و گفتمت یب و یوچم 

 ت مهیاد جونم چرا احساس میکنم داری منفجر میشیر

 !ت بسه دختر اذیتشون نکن

 نگاهی به سیا که این نطق زیبا رو کرده بود کردم و گفتم

 تت ِا عمو جونم حق ندارم با دوست داداشم بحرفمر

 مهیاد اخمی کرد و بلند شد و به اتاقش رفت

 ق یت بود باید میرفتم و ازش میپرسیدمیبخند خبیثی زدم بهترین مو

 .از جام بلند شدم و به طرف اتاق مهیاد رفتم

 ت کجار

 پشت چشمی برای شوهر جان نازک کردم

 !تت میرم از دیش در بیارم فکر کنم زیاده روی کردم

 ت اخماش رو تو هم کرد و گفت تت نیاز نیست

 ....دم داخل اتاق مهیادبدون توجه به حرفش بدون در زدن در رو باز کردم و پری

 پارت پنجاه و سه
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 *ایناز*

وارد اتاق شتتتدم و در رو به هم کوبیدم مهیاد که داشتتتت از پنجره بیرون رو نگاه 
 میکرد با چهره ای ترش و ترسناک به طرفم برگشت که باعث شد نیشام باز شه

این عکس ای ملش نشتتونه ی خوبی بود به طرفش رفتم و روبروش ایستتتادم که 
 اک گفتغضبن

 .ت دختر یه کم بزرگ شی بد نیست

 نیشام کش اومد

 ت اینقدر بزرگ شدم که بفهمم داداش خلم غیرتی شده اونم برای کیرر

 چشاش رو برام سفید کرد و گفت

 !ت کتیر

 چشمکی زدم و گفتم

 !ت اعتراف کن یه حسایی به سویماز پیدا کردی

 یخونک به بازوش زدمبدون حرف به بیرون پنجره نگاه کرد که با ناخن یه س

 !با اخم به طرفم برگشت و گفت ت نکن کتک میخویا

 !ت باشه اعتراف کن تا منم دیگه اذیت نکنم

 .ت همش تقصیر تو شد نباید فکرش رو تو ذهنم مینداختی

 یبام تا بنا گوشم رسید موفق شده بودم دیگه بحث رو کش ندادم و گفتم

 !ت میگم مهیادیر

 !چشام رو ریز کردم و گفتم ت پاشا چیزی فهمیدهرسوایی ب م نگاه مرد که 

 اخساس کردم کمی ترسید ت نه از کجا باید میفهمیدر

 چونم رو خاروندم و گفتم ت پس چرا این قد مشکوکه راستش رو میگی دیگهر
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 !ت باور کن به جون مادر جون من چیزی بهش نگفتم

 ی نی نمیدونهر

 پس این حرکاتش برای چیهر

اینکه نفهمیده دیم گرفت با یبخندی زوری ستتترم رو تکون دادم و نمیدونم چرا از 
 مو وع رو عوض کردم

ت ببین مهیاد سویماز دختره خوبیه اگه هم اون حرف رو به ارنست زدم میخواستم 
 تو رو تلنگر بزنم خوب فکرش رو بکن اگه مال کس دیگه بشه ناراحت نمیشیر

 و یبام بیاددرباره اخماش تو هم رفت که باعت شد یبخندی ر 

 واق ا دایی و خواهر زاده به هم میرن چون جفتشون مثل هم دیونن

شدم نگاه همه روم چرخید تو چهره ی همشون  شت کردم و از اتاق خارج  بهش پ
 ت جب موج میزد

با این همه شتتیطنت و انرژی وارد اتاق شتتدم و این طور آشتتفته و ناراحت بیرون 
 اومدم م لومه ت جب میکنن

 کردن بهشون به طرف اتاقم رفتم حوصله ی او جمع بودن رو نداشتمبدون نگاه  

 نمیدونه و میخواد مال اون بشم پس ایناز چی اون باید چیکار کنهر

 .چرا یه بار هم نخواست ببینتم

شده بودویی درخت جلوی پنجره  شدید  به طرف پنجره رفتم و بازش کردم بارون 
 اجازه نمیداد آب وارد اتاق بشه

 های ریزی به صورتم میخورد کع خیلی برام یذت بخش بودفقط قطره 

 در اتاق زده شد و کله ی ساناز اومد تو پشت سرش هم کله ی سویماز خندم گرفت

 ت بیایین تو بابا

 نیشاشون کش اومد و وارد اتاق شدن
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 خودشون رو روی تخت انداختن کنارشون رفتم و نشستیم

 سویماز با دودیی گفت

 و اتاق سکته مکته ای زدی!رت نوژا یهو چی شد ت

 یبخند تلخی رو یبام نشست

 !ت نع راستش پاشا بهم ابراز عالقه کرده

 ساناز هینی کشید و گفت ت جون من راست میگیر

 با پوزخندی سرم رو تکون دادم ت آره ویی چه فایده وقتی نمیدونه آینازم

 این بار سویماز گفت

طم نم خوشحال میشه اگه بفهمه ت سخت نگیر بابا به نظر من خودت بهش بگو م
 !آینازی

 تو فکر رفتم اگه میفهمید و پسم میزد چیر

 .مطم نا دووم نمیاوردم دل ی نتیم رفته بود

سویماز اگه بفهمه اذیتم میکنه بزار یه مدت بگذره اگه بخوام بهش بگم هم  تتتت نه 
 .اینطوری نمیگم

 ت پس چه طور میگیر

 !بهتون میگم ویی صبر کنید وقتش برسه

با فرود اومدن بایشی توسرم از حایت غم بیرون اومدم و شکه و منگ به ساناز نگاه 
 .مردم که پقی زد زیر خنده

 ت بابا اینقد فاز غم نگیر بیا یه کم بازی کنیم

 .نگاهی شیطانی بهش کردم و اون یکی بایش رو برداشتم و کوبیدم تو سر سویماز

 ی کاره بیدمریب و یوچه سویماز آویزون شد و گفت ت من چ
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 یبخند عمیقی بهش زدم که یه چک پشت گردنم خوابودند

 .ت نخند مسواک گرون شده

بایش رو انداختم اون طرف و با ستتر شتتیرجه رفتم تو شتتکمش که با هم از تخت 
 .پایین افتادیم

 نیشام شل شد و به ساناز گفتم

 تت گلم یه کم چشات رو ببند

 جون دوتامون افتاد دندوناش رو روی هم سایید و با بایش به

 ت خاک تو سرتون حایم رو به هم زدین گمشین بینم

منو ستتویماز از خنده جونی تو بدنمون نمونده بود و هر و کر میخندیدیم ستتاناز هم 
 جن زده شد بود و هی بایش رو تو سرمون میکوبید

 ب د از ده دقیقه ی طاقت فرسا باالخره دست از سر کچلمون برداشت

سخ ص یت خیلی م سیته تو هوا و شتیم موهامون به خاطر جریان ایکتری ره ای دا
 ساکن مونده بود و پخش زمین بودیم

 ساناز که این و  یتمون رو دید با خنده ویمون کرد

 ...با سویماز نگاهی به هم کردیم و به طرف ساناز خیز برداشتیم

 پارت پنجاه و چهار

ه بودیم بد زبون شده بود و حسابی از خجایت ساناز در اومدیم از بس قلقلکش داد
 فوش میداد خاک تو سر بی جنبش کنن

 چه خوب شد این دوتا خل و چل اومدنا وگر نه االن داشتم یه گوشه زار میزدم

شیدیم و با هم از اتاق زدیم بیرون واق ا دیم  شونه ای به موهامون ک شدیم و  بلند 
 شام باشن برا مامانا سوخت هنوز نهار رو نخوردیم اونا باید به فکر 

 !ندای درون ت یه آبگوشت درست کردیا چه قدر شناس شدی
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 خخخی ما اینیم دیگه ویی این بار باید پسرا غذا درست کنن به ما چهر

 کنارشون تو پذیرایی نشستیم که سیا گفت

 تت چرا صورتتون سرخهر

 .نگاهی به همدیگه کردیم راست میگفت از هیجان زیاد گرجه شده بودیم

 ساناز گفت

 این دو تا شیطونی کردن من یه کم ادبشون کردم ت

 سویماز پشت چشمی براش نازک کرد

 . ت تو همیشه به من و عشقم حسادت میکنی

 یبخندی زدم ت از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است

 !نگاهی به پسرا کردم و گفتم ت شام چی داریم گشنمهر

 نگاهی به هم کردن

 .ونده باشهسیاگفت ت فکر کنم از غذای ظهر م

 ت ایول من که گشنمه رفتم بخورم

 دخترا هم دنبایم راه افتادن

 غذا رو دیدم کم بود پسراهم گناه داشتن

 ت بچه ها به نظرتون چی درست کنیمر

 !ساناز کمی فکر کرد و گفت ت بی خیال یه تخم مرغ ربی میزنیم

 ت باشه بیا درست کنیم

 با همدیگه مشغول شدیم و و سفره رو چیدیم

 اناز پسرا رو صدا زد همه مشغول شدنس
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 !مهیاد نگاهی به تخم مرغ کرد و گفت این چیهر

 نیشم رو باز کردم ت تخم مرغ ربی

 !قهقه ی پاشا باال رفت ت واق ا ویی من فکر میکردم رب تخم مرغیه

 !ت ها چی میگیر مگه فرقی هم میکنه

 م مرغیاین بار مهیاد جواب داد ت آره چون ربش بیشتره میشه رب تخ

 !شونه ای باال انداختم ت خوب من رب تخم مرغی دوست دارم مگه چیهر

 !کسی دیگه حرفی نزد و مشغول یمبوندن شدن تشکر هم بلد نیستن نکبتا

 سیا آخرین یقمه رو تو تابه چرخوند و گفت ت دیگه نبود!!ر

 !ت وای چقد خوردی سیا چاق میشیا

 ت اوال کوفت و سیا

 .م زیادهدوما چاق نمیشم ف اییت

 چشام گرد شد ت دقیقا ف اییتت چیهر

 .ت اه گیر دادیا بزار دو یقمه کوفت کنم

 .ت یه یقمه چون آخریشه

صدای رعد وبرق  شدید تر و  شدت بارون  شدیم  شومینه جمع  شام باز دور  ب د ار 
 هیجان انگیز شده بود

 ساناز سود جو هم خودش رو انداخته بود تو بغل سیا

 از جام بلند شدم و به اتاقم رفتمخمیازه ای کشیدم و 

 پنجره هنوز باز بود داخل اتاق یی بسته بود

 سریع پنجره رو بستم و یه پتو دیگه از کمد بیرون کشیدم و رو تخت انداختم

 یباسم رو با یه یباس عروسکی گشاد عوض کردم
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 چراغ رو خاموش کردمو خزیدم زیر پتو

 یشده ر یحضه صدای بارون و رعد و برق بیشتر م

 پتو رو دور خودم پیچیدم و روی تخت نشستم

همیشه صدای بارون رو دوست داشتم و بر خالف خیلیا که از رعد و برق میترسن 
 .با صداش هیجان زده میشم

 تازه یادم اومد که تو بارون دعا مستجاب میشه

 دست به دعا شدم

رم نرمال اول برای پدرو مادرم طلب عافیت کردم و اینکه زودتر و تتت یت قلب پد
 بشه

به یاد خودم و پاشا افتادم دیم نمیخواست عشقش رو از خدا بخوام دوست داشتم 
 خودش جذبم بشه پس فقط براش سالمتی از خدا خواستم

 چند تقه به در خورد سرم رو به طرف در برگردوندم

 ت بفرمایید

 در آروم باز شد و پاشا در حایی که پتو دورش پیچیده بود وارد اتاق شد

 دیدن حایتش خندم گرفت ویی خودم رو نگه داشتم از 

به طرف تخت اومد و مثل من رو به پنجره روی تخت نشتتتستتتت و پتو رو دور 
 خودش پیچید

 چرا نخوابیده اومده اینجا چیکارر

 صبر کردم تاخودش حرف بزنه وقتی دید بیخیال نگاه کردن بهش نمیشم

 سرش رو به طرفم چرخوند و با یبخندی گفت

 شاید از رعد و برق بترسی اومدم پیشت تت گفتم
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 از توجهش خوشم اومد و سرم رو تکون دادم

 ت ممنون

 ساکت به بیرون نگاه کرد منم نگام رو ازش گرفتم و به پنجره دوختم

ساس  سناکی خونه رو یرزوند اون قدر محکم بود که اح همون یحظه رعد و برق تر
سیدم ویی نه به قدر شد کمی تر شون بدم چون کردم بمبی منفجر  ی که واکنش ن

 مطم ن بودم که جام امنه

 پاشا دوباره بهم نگاه کرد و با رگه هایی از شیطنت گفت

 ت نمیخوای بپری بغلمر

 اخمام رو به طور نمایشی تو هم گره زدم تا فکر نکنه خیلی بامزه س

 ت نه از رعد و برق نمیترسم

 ابروهاش باال پرید

 ت دقیق ازچی میترسیر

 ت هیچی

 ش برقی زد و کمی به سمتم خم شد ت حتی از منرچشا

 پف کالفه ای کشیدم آخه کجای تو ترسناکه جیگرر

 !هیتتتتتن این من بودم

 !ندای درون ت خاک تو سرت از دست رفتی نه پس ننه ی من بود

 وا مگه تو ننه هم داریر

 !ندی جون ت آره ننه ماغی ننه ی منه

 !وا به حق چیزای نشنیده
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شدم اونم با یه یبخند کجکی نگام میکنه تازه یادم او شا خان  ساعته زوم پا مد یک 
 نگام رو گرفتم و گلوم رو صاف کردم و گفتم

 ت پاشا اذیت نکن پاشو برو میخوام بخوابم

 خودش رو جلو کشید و یبه ی تخت نشست

 .ت بخواب وقتی خواب رفتی میرم

 !چقدر پرو ها ت ِا پاشو برو دیگه

بلند شد فکر کردم میخواد بره ویی هلم داد و مجبورم کرد  اخماش رو تو هم کرد و
 بخوابم پتو رو تا زیر گردنم کشید و گفت

 .ت بخواب دایی جون قصه هم خواستی برات میگم

 !یبخند خبیثی زدم چه طوره از فرصت استفاده کنمر

 ت باشه بگو

 خندش رو خورد و گفت ت چقدر تو پر رو نیستی

 !بگو یا برو اخمام تو هم رفت ت با قصه

 .....پفی کشید و

 پارت پنجاه و پنج

پفی کشید و گفت تتتت ویی من قصه بلد نیستم اما نه صبر کن بزی زنگویه پا بلدم 
 بگمر

 چش غره ای بهش رفتم

 ت الزم نکرده برو میخوام بخوابم این طور باالی سرم نشستی خوابم نمیبره

 .میاد برمدستی نوازش گونه به صورتم کشید و گفت ت آخه دیم ن

 !اخمام تو هم رفت و دستش رو پس زدم ت تا صبح که نمی تونی اینجا بشینی
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سختیه ویی  شام گفت تتتت با اینکه کار  سید وخیره ی چ شونیم رو بو شد و پی خم 
 !باشه

به سختی دل کند و بلند شد و از اتاق بیرون رفت ویی خواب رو بهم حروم کرد هر 
 .کاری میکردم خوابم نمیبرد

شا افتادم مگه میشه چیزی ندونه چرا احساس میکنم دارن بازیم تو فکر  رفتارای پا
 میدن حتی به مهیاد هم شک دارم

ست مطم نم مهیاد بهم دروغ گفت چون هر وقت بهم  ش یبخند پیروزی رو یبهام ن
 دروغ گفته بود یا میخواست چیزی رو پنهون کنه ترِس پنهوِن چشاش یوش میداد

شده بود شیدم و پایتوم رو  صدای بارون قطع  شدم و یباس قبلیم رو پو از جا بلند 
 روش تنم کردم که برم بیرون

 حاال یکی نیست بگه دختر نصف شب کدوم گوری میخوای بری

 ویی جلوی خوی سر کش فضویی درونم رو نمیتونستم بگیرم

جوراب بافتی با کفش ستتاق بلندی که پاشتتنه خیلی کوتاهی داشتتت پوشتتیدم و از 
 رفتماتاق بیرون 

سی رو بیدار نکنه نرده رو  شم ک شنه ی کف صدای پا آروم رو نوک پا راه میرفتم تا 
 برای سقوط احتمایی گرفتم و آهسته آهسته با نوک پا از پله پایین رفتم

 چون چراغ حال روشن بود جلوی پام رو به درستی میدیدم ویی پام درد گرفته بود

 با کفش این طور راه رفتن سخت بود

 دم چراغ پشت سرم روشن شداحساس کر 

 برگشتم و به عقب نگاه کردم همزمان هم پام رو جلو بردم که رو پله ب د بزارم

 ویی پام چیزی رو یمس نکرد و ت ادیم رو از دست دادم و از پله سقوط کردم

 چشام رو بستم و آماده ی تبدیل شدن به خاکشیر شدم
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ستم به چیزی محکم بهش چنگ زدم ک ه از افتادنم جلو گیری کنم ویی با برخورد د
 ویی مثل اینکه کار رو بد تر کردم چون باعث شدم بین او چیز و زمین پرس بشم

شتم و چشام رو باز کردم و چهری  شدت درد میکرد ویی خودم رو نگه دا بازوم به 
 شکه شده ی مهیاد رو برو شدم

 به زور آهسته یب زدم

 ت پاشو مهیاد یهم کردی

 اومد باالخره از شک بیرون

 خواست از روم بلند شه که صدای عربده ای هر دو مون رو از جا پروند

 ت اینجا چتتتتتتتتتتتتته خبرهر

مهیاد ستتریع بلند شتتد با اینکه بازوم درد میکرد ویی به زور بلند شتتدم هنوز کمر 
راستتت نکرده بودم که  تتربع ای به صتتورتم خورد و باعث شتتد دوباره به زمین 

 بخورم

 یبام کشیدم و نگاه کردم خونی شده بودمنگ دستی به 

 کی منو زد برای چیر

ستترم رو بلند کردم پاشتتا غضتتبناک نگام میکرد خواستتت دوباره به طرفم بیاد که 
 مهیاد گرفتش

 ویی این کارش باعث شد خودش هم یه تو دهنی بخوره

 یقه مهیاد رو گرفت و به نرده کوبید و رو به من کرد و با تنفر گفت

 .باید میدونستم که کی رو راه دادم تو خونهت همون اول 

هیچ کدوم از اتفاقات و حرفاش برام قابل باور نبود مهیاد داشتتتت با داد براش 
 تو یح میداد ویی من دیگه حرفی نمیشنیدم
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نگاهی به اون دو تا که در حال زدن هم بودم کردم و آهستتتته از جا بلند شتتتدم 
 ف در رفتمبازوی دردناکم رو تو دست گرفتم و به طر 

 !اون منو زد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 *پاشا*

خون جلوی چشام روگرفته بود دیم میخواست سر مهیاد رو بکنم چه طور تونست 
 !کنه  نامردیبه من 

 ......به من اجاز ه ی موندن تو اتاقش رو نمیده ویی مهیاد

 خدا دارم دیونه میشم چرا این کار رو باهام کردن

 د رو زدم ایبته اونم بی دفاع نموند و منو به باد کتک گرفتتا تونستم مهیا

شون بیرون  شدن و از اتاق سیامک و دخترا هم بیدار  صدامون بلند بود که  اینقدر 
 اومدن

 سیامک با عجله به سمتون اومد و ما رو از هم جدا کرد

 ت چی شده چرا دارین همدیگه رو میکشینر

ت چون مار تو آستینم پروروندمع اگه بفهمی با چه  نگاه بدی به مهیاد کردم و گفتم 
 .و  ی با نوژا دیدمشون بهم حق میدیکه جفتشون رو بکشم

 .سیامک شکه شده گفت ت امکان نداره نوژا همچین دختری نیست

 سرش رو به سمت مهیاد برگردوند و گفت ت پاشا چی میگه ماجرا چیهر

 گفتمهیاد غمگین نگام کرد و نم اشک رو از چشاش گرفت و  

 .ت برای خودم متاسفم که داییمم بهم اعتماد نداره

نگاش رو قفل چشام کرد و گفت ت من چند بار دنبال دخترا بودم که حاال دست رو 
 دختری بزارم که تو انتخابش کردیر
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 نگاش رو با دیگیری ازم گرفت که با خشم گفتم

تار خوب بلدی خودت ر  ت ت ت ت ت و مظلوم ت اوه پس تو بغل هم چی کار میکردین ه
 نشون بدیر

این بار خشتتمگین به طرفم حمله کرد خواستتتم منم بهش حمله کنم که ستتیامک 
 وسطمون وایساد و گفت

 ت مهیاد جوابش رو بدهر

 مهیاد نگاهی به سیامک کرد و گفت

سم  شد که یبا شنم بود اومدم آب بخورم نزدیک پله که رسیدم نفهمیدم چی  تتتت ت
 فتادمکشیده شد و احساس کردم روی چیزی ا

اینقدر سریع اتفاق افتاد که شکه شده بودم و تا به خودم بیام صدای عربده ی پاشا 
 بلند شد

بیچاره نوژا برای اینکه ستتتقوط نکنه منو گرفته بود ویی چون من هواستتتم نبود 
 نتونستم بگیرمش خودمم افتادم از حایش م لوم بود دستاش درد گرفته

 اگه باور نمیکنی از خودش بپرس

به من کرد و گفت تتتت دایی جان فکر نمیکنی جلوی پله ها وسط هال جای نگاهی 
 بغل کردن نیستر

 !چه طور تونستی بزنیش ی نتی

 !انگار تازه داشتم مغزم کار میکرد مهیاد درست میگفت من چی کار کرده بودمر

 صدای عصبی سیامک بلند شد

 .باشی ت پاشا تو زدیشر نا امیدم کردی فکر نمیکردم اینطور آدمی شده

 نگاش رو ازم گرفت و رو به مهیاد گفت حاال کجاستر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

236 

 

نگاه هر دو مون به ستتمتی که نوژا روی زمین افتاده بود کشتتیده شتتد ویی با جای 
 .خاییش و در نیمه باز روبرو شدیم

 وحشت زده به طرف در دویدم

 !خدایا نکنه رفته باشه جنگل

 من چیکار کردمر

رو دیدم ایقدر حستتتادت کردم که به چیز  چرا کمی فکر نکردمع وقتی اون صتتتحنه
 .دیگه ای فکر نکردم

 دور و اطراف خونه رو نگاه کردم ویی نبود که نبود

 .....دهنم خشک شد وبا زانو به زمین افتادم

 پارت پنجاه و شش

 *آیناز*

تمام صورتم خیس اشک بود به طوری که جلوم رو نمیدیدم ویی این چشمه خیال 
 خشک شدن نداشت

 ی موقع راه رفتن زمین خوردم کف دستم زخمی شده بود و میسوختچند بار

 بازوم خیلی درد میکرد نمیدونستم از درد بازوم گریه کنم یا از درد قلبم

 نگاه متنفرش

 سیلی زدنش

 به قلبم چنگ میزد

دیم به حال مهیاد بیچاره هم سوخت اینقدر حایم خراب شده بود که حتی نتونستم 
 یاد دفاع کنموایسم و از خودم و مه

 بیچاره چقدر کتک خورد
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ویی دیم به حال خودم بیشتر سوخت چقدر بد بخت و بیچاره شده بودم دیم کمی 
 مردن میخواست

 تا به حال کسی این طور باهام حرف نزده بود

ستم  سرد و خیس بود حتی نمیتون ستادم جنگل  بازوم تیری کشید که از حرکت ای
 یه جا بشینم

 پاهام درد میکرد از بس راه رفته بودم

 به دور و ورم نگاه کردم جز سیاهی و سکوت چیزی نبود

 !من کی این همه از خونه دور شده بودمع اصال االن کجامر

 ترس تو دیم خونه کرد همیشه از جن و این چیزا میترسیدم

 !نکنه اینجا هم داشته باشه

 نمی دونستم برای کدوم دردم گریه کنم

ست ریخت پاشا رو ببینم ویی از اینکه از خونه بیرون زدم با اینکه دیگه دیم نمیخوا
 پشیمون شدم

شک رفته بودم چون انتظار این  سر جاش نبود تو  سم  ویی اون موقع هوش و هوا
 کار رو از پاشا نداشتم بد جور دیم شکست

 یه دور دور خودم چرخیدم

 حتی نمیدونستم از کدوم طرف باید برگردم

 دن دردی رو درمون نمیکردباید یه طرفی میرفتم ایستا

 صدای عجیب و غریب پرنده ها به ترسم دامن میزد

شمم خورد که امیدوارم کرد حتما مهیاد اومده دنبایم  سوی نوری به چ سو  از دور 
 پاشا که اصال آدم نیست فکر نکنم هرگز این کارش رو بتونم فراموش کنم

 به طرف نور پا تند کردم و خودم رو رسوندم
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سیدم چرا زود  به چند قدمی ستن یهو تر ساس کردم چندین نفر ه سیدم اح نور ر
 خودم رو نشون دادمر

 اصال اینا کین و این وقت شب اینجا چیکار میکننر

قدمی عقب گذاشتم که نور چراغی قوی تو چشمم افتاد دستام رو جلو چشم گرفتم 
 ودوباره قدمی عقب تر رفتم

 هیچ صدایی از هیچ کدومشون خارج نمیشد

 چراغ هم نمیزاشتن که دستم رو از چشمام بردارمنور 

 تو بد مخمصه ای افتاده بودم خدایا خودت کمکم کن که اذیتم نکنن

 صدای پایی به گوشم رسید که به طرف من قدم برمیداشت

 آب دهانم رو قورت دادم و خواستم دستم رو از چشمم بردارم که باز نور اذیتم کرد

یک حس ک هاش رو حضتتتور مردی رو خیلی نزد ردم طوری که صتتتدای نفس 
 میشنیدم

دستم رو کنار کشیدم این بار نور اذیتم نکرد چون مرد درست روبروم ایستاده بود 
 و جلوی عبور نور رو گرفته بود

شدم هر چه که  شحال  سی که روبروم بود ابروهام پرید باال و کمی خو با دیدن ک
 بود از غریبه بهتر بود

 !نیرت نوژا تو اینجا چیکار میک

 یبخندی زدم و گفتم

تتتتتت آقای ویلیام از خونه جنگلی زدم بیرون که تو جنگل کم شتتتدم کمکم میکنید 
 برگردم راستی شما اینجا چه میکنیدر

ویلیام بر خالف دف ه ی قبل که یبخند به یب داشتتتت خیلی جدی و با اخم نگام 
 میکرد یه یحظه ازش ترسیدم
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  د حرف بزنیمسری تکون داد و گفت تو ماشین بشین تا ب

 پام خیلی درد میکرد و این بهترین پیشنهاد بود

 منو به طرف ماشینی برد و در جلو رو برام باز کرد

 سوار شدم در رو بست و من تو یه اتاق تاریک گیر افتادم

 !کمی دیشوره داشتم این وقت شب این همه آدم اینحا چه میکننر

 !چرا نگاه ویلیام اصال دوستانه نبودر

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 *پاشا*

شتم  سترس و عذاب وجدان دا جنگل رو زیر و رو کردیم ویی خبری از نوژا نبود از ا
ستن وقتی  سرسنگین بودن ویی اونا نمیدون سیامک هر دو باهام  میمردم مهیاد و 

 نوژا رو تو اون و ع دیدم چی به سرم اومد

ستم که به موقع به جنگل بانی زنگ زدیم و نیروی کمکی  برای پیدا کردن نوژا خوا
 رسیدن ویی هیچ ردی از نوژا پیدا نکردیم

 اون شب تا صبح همه توی جنگل بودیم ویی نبود که نبود

 با روشن شدن هوا بیشتر گشتیم ویی بیشتر نبود

 ی نی چه بالیی سرش اومده چرا نیست

ضتتی وقتا جای تایر جنگل بانها میگفتن ممکن گیر قاچاغچیا افتاده باشتته چون ب 
 ماشیناشون و صدای شلیکشون بلند میشه

 !بیشتر دیم آشوب شد ی نی االن کجاست و داره چیکار میکنهر

 پارت پنجاه و هفت

 کشو قوصی به بدنم دادم و چشام رو باز کردم کمی فکر کردم من کجامر
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 !با یاد آوری دیشب دوباره دیم گرفت پاشای خر چقدر بدی

 تنگ شدهرویی چرا دیم برات 

 !االن که دیم باید بخواد تیکه تیکت کنه چرا ساز مخایف میزنهر

 دوباره اشکم رون شد ویی سریع پسشون زدم

شهر آورد به بهونه ی اینکه االن نمیتونه راه خونه  شب ویلیام منو با خودش به  دی
 رو پیدا کنه

 ویی م لوم بود دروغ میگه

 دحضورشون اونوقت شب تو جنگل اصال عادی نبو

 منم یه شاهد بودم م لومه ویم نمیکنه ویی تا کیر

 رو نشون میداد درد بازم بهتر شده بود9به ساعت نگاه کردم 

 به شدت گشنم بود از تخت پایین اومدم و آروم در رو باز کردم

شاهی  صر پاد صب خونه نبود که ق شت الم سی جلوی در نبود چه خونه ای دا ک
 ملکه چین چان چون بود

 رو پایین اومدم هیچ کس نبود آروم پله ها

 نیشم داشت کش میاومد که دو تا گوریل انگوری پریدن جلوم

 ترسیده پریدم عقب که گوریل شماره ی یک گفت

 !ت برو تو اتاقت

 یب و یوچم آویزون شد و مظلوم نگاشون کردم

شون از حدقه زد  شمای جفت شت ناکی کرد که چ شکمم یه غرش وح همون موقع 
 .بیرون

 باز تر کردم و دستام رو روی شکمم گذاشتم و نازی نازی نوازشش کردم نیشام رو
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 ت آخی عزیزم گشنت شدهر

 ب د نگاهی به انگوریا کردم و اخمام رو تو هم گره زدم

 !ت مگه نمیبینین بچم گشنشه زود غذا بدین

 گوریل شماره ی دو با حایت هنگی گفت ت بچهرر

س شد منظورم رو کج گرفتن ویی اح شام گرد  شد به چ شون نرم تر  اس کردم نگا
 خاطر همین تو نقشم فرو رفتم و کمی خودم رو یوس کردم

 !ت آره از دیشب تا حاال چیزی نخوردم بچم   ف کرد

 یکیش سرش رو تکون داد و گفت

 ت بیا بریم یه چیزی بهت بدم بخوری

 یبخندی به خاطر گول خوردنشون رو یبم نشست و دنبایشون به آشپز خونه رفتم

یی نکشید که میز پر از خوراکی های رنگارنگ شد منم حسابی از خجایتشون در طو
 اومدم

 م لوم نبود دوباره کی همچین میز رنگارنگی گیرم بیاد

رو تخم مرغ عستتل ریختم و با چنگال همچین باکالس از نوع خارجیش تخم مرغا 
 رو چپوندم تو حلقم

شد شون زدم وقتی تخم مرغ تموم  ظرف رو کنار زدم و کیک  و نیمچه یبخندی به
 رو کشیدم جلوم و همچین عاشقونه نگاش کردم

 به دو دقیقه نکشید که کیک هم تموم شد

 در حایی که داشتم میترکیدم اب پرتقایم رو برداشتم و یه نفس سر کشیدم

 نفسم رو بیرون دادم و با پشت دست دهنم رو پاک کردم

زل زده بودن کردم و یبخند پهنی  نگاهی به گوریل مهربونا که مثل ستتتکته ایا بهم
 بهشون زدم
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 .ت از طرف خودم و پسرم ازتون تشکر میکنم

 از پشت میز بلند شدم و گفتم ت کی میتونم با ویلیام حرف بزنمر

 یکیشون گفت ت ف ال برو تو اتاقت صدات میکنم

 سرم رو تکون دادم و مثل یه بچه خوب به طرف اتاق حرکت کردم

 شدم و به سمتشون برگشتمویی وسط راه پشیمون 

 با حایت مظلومی گفتم ت بچم دیش یواشک میخواد میخرینر

 یکی از اونا که مهربون تر بود سرش رو تکون داد ویی اون یکی اخمی کرد و گفت

 .ت می ترسم بچت منفجر بشه! بزار برای ب د

 .دوباره اون مهربونه گفت ت خودم برات تهیه میکنم برو اتاقت

گوریل بداخالقه نازک کردم و به اتاقم رفتم عجب دیم باز   پشتتتت چشتتتمی برای
 .خوابیدن میخواست

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 *پاشا*

سرفه  شتم با اویین مک به  شه یبم گذا شن کردم و گو سیگاری رو برای اویین بار 
 افتادم ویی برام مهم نبود مهم آینازم بود که آب شده بود و هیچ اثری ازش نبود

 طور تونستم این رفتار رو باهاشر چه

 انگار کسی قلبم رو تو مشت گرفته بود و میفشرد

 خیلی از اویین هام رو با بودن ایناز تجربه کردم

 :مثل

 اویین حسادت

 اویین بوسه
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 اویین سیلی

 اواین حسرت

 اویین عشق

 اویین حماقت

 وخیلی هاش رو با نبود ش

 :مثل

 اویین اشک

 اویین دیتنگی

 نیاویین پشیمو

 اویین ترسع ترس از برنگشتنش

 و اویین نماز

برای اویین بار توی عمرم پای ستتتجاده نشتتتستتتتم و دعا کردم زار زدم و از خدا 
 سالمتیش رو خواستم

ناراحت بودن ویی حال خرابم رو که میدیدن دیگه  مهیاد و ستتتیامک خیلی ازم 
 حرفی نمیزدن چون میدونستن به اندازه ی کافی داغون هستم

 غذا نداشتم یه روزه داغون شده بودم میلی به

 ....آیناز انتقام همه ی دیشکستنات رو ازم گرفتی نابودم کردی ی نتی برگرد

 پارت پنجاه و هشت

 *آیناز*

از پشت پنجره به ساختمون ها نگاه میکردم خونه ی ویلیام توی یه آپارتمان خیلی 
 بلند و برج مانند بود
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شیک بود تا وقتی از پنجره بیرون رو نگاه  با اینکه اپارتمانی بود ویی خیلی بزرگ و 
 نکرده بودم متوجه نشدم که خونه ویالیی نیست

سر رفته بود ی نی میتونن منو پیدا  صلم  ساعتی بود تو اتاق زندانی بودم حو چند 
 کننر

 احساس میکردم به این زودیا پاشا رو نمیبینم

 ا اینکه قلبم رو شکونده بودعجیبه ویی بشتراز همه دیم برای اون تنگ شده بود ب

 با اینکه بهم تهمت زده بود و با تنفر نگام کرده بود

 .ی نی تا االن فهمیده بیگناهم یا حرفای مهیاد رو باور نکرده

در اتاق زده زد و پشتتت ستترش خانم خدمت کاری وارد اتاق شتتد که مقدار زیادی 
 یباس تو دستش بود

 کرد  به طرف کمد رفت وشروع به چیدن یباس ها

اه از نهادم برخواستتتت م لومه ویلیام نمیخواد آزادم کنه خوب م لومه میترستتته 
 یوش بدم

 !ویی چیکار کنم که بتونم اعتمادش رو جلب کنمر

خانمه ب د از چیدن یباستتتا گفت یه یباس تمیز بپوش و بیا پایین آقا باهاتون کار 
 .داره

 باشه ای گفتم که از اتاق خارج شد

به یباستتها نگاه کردم خیلیاشتتون یختی بودن ویی از توشتتون  به طرف کمد رفتم و
 میشد چند یباس مناسب پیدا کرد

 یه شلوار یی و تیشرت آستین بلند انتخاب کردم و پوشیدم

به خاطر نبودن روسری عصبی شدم هر چند دیشب که از خونه زدم بیرون روسری 
 سرم نبود
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 !تیآیناز خاک بر سر تو هم به جمع کشف حجاب ها پیوس

 ویی نه االن مجبورم دوباره دختر خوبی میشم

 جلوی آینه ایستادم گوشه یبم باد کرده بود و کمی به کبودی میزد

 پاشا خان یه حایی ازت بگیرم که به غلط کردن بیفتی

 .اگه انتقام کار دیشبت رو چند باره ازت نگیرم آیناز نیستم برگ چغندرم

ردم دست نخورده بود خوشحال باهاش شونه ای از کشو برداشتم و دقیق نگاش ک
 موهام رو شونه زدم

 واال حوصله ی شپش گرفتن از زردک رو نداشتم

 حاال پیش به سوی پذیرایی ببینم این زردک خالفکارمون چی میخواد از جونم

 از اتاق خارج شدم و با کمی دیشوره از پله ها پایین رفتم

سته بو ش سیر راه پله نگاه میکرد ویلیام به حایت قلدر مانندی روی مبل ن د و به م
 به محض دیدنم چشاش برقی زد و یبخندی رو یباش ظاهر شد

 از حایت نگاش ترسیدم و آب دهانم رو به سختی قورت دادم

 وقتی واق یت درون یه آدم رو میفهمی زمین تا آسمون برات فرق میکنه

با بلبل زبونی جوابش رو میدادم ویی االن  این مرد همون مردیه که تو شتتترکت 
 واق ا ازش ترسیده بودم

 چند قدمیش ایستادم که به مبل اشاره کرد

روی مبل روبروش نشتتستتتم و بهش چشتتم دوختم مطم نم ترس رو از نگام خوند 
 چون یبخندش کش اومد و گفت

 ت از من نترس آسیبی بهت نمیرسونم

 با گوشه ی یباسم بازی کردم و بدون حرف نگاش کردم
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 ه طرفم اومداز جاش بلند شد و ب

واق ا خودم رو درک نمیکردم از او دوتا قلدر نمیترستتتیدم ویی از ویلیام مثل چیز 
 میترسیدم

 .شاید دییلش رئیس بودنشه شایدم از برق نگاش

 کنارم روی مبل نشست و گفت ت گفتم که نترس

 دستش دراز کرد و دستم رو تو دستش گرفت و فشرد

 هایی در بیارییبخندی زد و گفت ت قرار تو منو از تن

 چشام گرد شد و به تته پته افتادم ت اقای ویلیام ویی من باید برم پیش خانوادم

 .دستم روفشاری داد و گفت ت از این به ب د همه کست منم

 چشام به آب نشست و دستم رو عقب کشیدم

 ت ویی من شوهر دارم باید برگردم پدر و مادرم نگرانمن

دت بهتر میدونی که نمیتونم بزارم بری پس اخماش رو تو هم کرد و گفت تتتتت خو
 .دست و پا نزن از شوهرت هم طالق میگیری

 چشام دیگه گرد تر از این نمیشد

 ت نه نه امکان نداره پس بچم رو چیکار کنمر

 !زرشک حاال بچه از کجا بیارم

 اخماش تو هم رفت و گفت مگه بچه داریر

 روزشهدستام رو روی شکمم گذاشتم و گفتم تت تازه چهل 

 چش غزه ای به شکمم رفت و گفت ت خوب بندازش

 به خاطر بچه ی نداشتم عصبی شدم و چیغی کشیدم

 ت چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی در مورد بچه من درست حرف بزنر
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 چشاش گرد شد و گفت ت سر من داد کشیدیر

 .خودم رو مظلوم کردم و گفتم ت ویی من بچم رو دوست دارم

 پفی کشید و گفت

 .نگرش دار ویی فکر شوهرت رو از سرت بیرون کنت باشه 

 خاک تو سر شوهرم کنن چطور فکرش رو بیرون کنم حاال که شده همه ی زندگیم

 وقتی دید دستم رو شکمم گفت ت حاالچرا چسبیدیشر

 ت ها هیچی آقای ویلیام بزارین من برم قول میدم به کسی چیزی نگم باشهر

 پارت پنجاه و نه

 .میشه باید طالق بگیریبا اخم گفت ت نه ن

 یهو فکری تو ذهنم جرقه زد

 .ت ویی تا وقتی بچه دنیا نیومده نمی تونم طالق بگیرم

 .ت اخماش به طور وحشتناکی تو هم شد و داد زد ت من که میگم بندازش

شروع به باریدن کرد آخه این  شکام یکی یکی  از این همه بیچارگیم دیم گرفت و ا
 کردم همش تقصیر پاشاس اصال نمی بخشمشچه بد بختی بود توش گیر  

 ویلیام فکر کرد دارم برای بچم گریه میکنم چون آرومتر گفت

 ت گریه نکن مشکی نیست ب د که بچت به دنیا اومد ازدواج میکنیم

آخ من قربون بچم برم که نجاتم داد یا نه باید فدای دروغای قشتتتنگم بشتتتم که 
 همیشه به دردم میخورن

 زنگ بزنمرت میشه به مهیاد 

چش غره ای رفت و یه گوشی از چهار گوشی روی میز رو برداشت ودقیق زیر نظرم 
 گرفت و گفت
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 ت شوهرت کیهر

 چشام پر از غم شد ت ایرانیه اسمش ارسالنه

 ت دروغ که نمیگیر

 ت نمیگم باور کن منو بفرست ایران هیچ خطری برات ندارم

 مهیاد بگم زندم نگرانمن بدون حرف نگام کرد که گفتم ت گوشیت رو بده به

ت هیچ اسمی از من نمیاری اگه کوچیکترین اشاره ای  گوشی رو سمتم گرفتو گفت 
 .بکنی همشون رو میفرستم به درک

 گوشی رو به طرفم گرفت با صورتی خیس اشک گوشی رو ازش گرفتم

 ت حواست باشه تو اینجا اسیری

شی شماره ی مهیاد رو یمس کردم طویی نک شی با دست یرزون  صداش تو گو د که 
 پیچید

 ت ایو

 مکثی کرد و گفت تت نتت... وژا تویی

 ت اهوم منم حایم خوبه نگران نباش

صف عمر کردی کجایی چرا  شکرت تو که ما رو ن ست میگی وای خدای من  تتتت را
 نمیایی خونهر

 هق هقم بلند شد که نگران گفت ت نوژاچرا گریه میکنیر

 زده بودکردم و گفتمنگاهی به ویلیام که با اخم بهم زل 

 .ت مهیاد من خوبم ویی هیچ وقت نمیتونم برگردم خونه

 ت ی نی چی چرار

 ت چون اسیر یه قاچاغچیم
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 ت چتتتتتتتتتتتتتتیر

 !اخمای ویلیام تو هم رفت خوب قاچاغچی هستی دیگه

 ت مهیاد صدمه ای بهم نمیزنه نترس ویی ف ال باید اینجا بمونم

 ...ت گوشی رو بدش باهاش حرف

 .هنوز حرف مهیاد تموم نشده بود که گوشی رو ازم گرفت و قطع کرد

 با یب یوچه آویزون نگاش کردم که دستاش رو دراز کرد و اشکام رو پاک کرد

 دوست نداشتم داستاش بهم بخوره خودم رو عقب کشیدم که دندون سایید

 .تت مثل اینکه یادت رفته مال منی

ستم تا وقتی که بچم  به دنیا بیاد اون وقت طالق میگیرم و با تو تتتتت نه مال تو نی
 عقد میکنم اون موقع مال تو میشم فهمیدیر

پس تا اون موقع اجازه ی دستتتت زدن به من رو نداری چون نمیخوام یه خائن 
 .باشم

 حرصی نگام کرد که چشام رو مظلوم کردم

 .ندی جون ت دست بهروز خایی بند رو از پشت بستی

 پس چی من رئیس دروغگوهام

 سری تکون داد و بد جنس گفت

 !ت این روزا ها هم به پایان میرسه ببینم اوم وقت چه بهونه ای میاری

یه زن  ماه نقش  چه طور این چند  کار میکردم  ید چی با گاه کردم  با ترس بهش ن
 حامله رو بازی میکردم

 باید میرفتم و یه شتتکم بند گیر میاوردم چون تا چند ماه دیگه باید شتتکمم بیاد باال
 وگر نه یو میرم پس باید باهاش مهربون باشم تا بهم اعتماد کنه
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نفس عمیقی کشیدم تا ریلکس بشم یبخندی زدم و گفتم ت هیچ فکر کردی چرا من 
 اینجام شوهرم ایرانر

 تو فکر رفت و گفت ت واق ا چرار

 یبخندی زدم و آهی پشت سرش کشیدم و شروع به گفتن دروغ جدیدم کردم

منو به زور داد به ارسالن اوایل زندگیمون بد نبود ویی ب د ها خیلی ت میدونی بابا 
 کرده  نامردیغیرتای کاذب و اعصاب خورد کن برام میومد بغد هم فهمیدم بهم 

دیم گرفت و از ایران فرارکردم و اینجا اومدم مهیاد از دوستتتتام بود پس پیشتتتش 
 موندم

 نگاهی بهش کردم و یبخند دیگع ای رو یبام نشوندم

ت از اینکع از دست ارسالن خالص بشن ناراحت نیستم ویی از این میترسم گیر یه  ت
 .ارسالن دیگه بیفتم

 یبخندی رو یباش نشست انگار حرفام رو باور کرده بود

تتتت نگران نباش نوژا من وقت اینکه دنبال زنا برم رو ندارم بهت وفادار میمونم این 
ی دیگع دارم که خیلی بزرگ و ستتتود کار هم میخوام بزارم کنار فقط یه م امله 

آروه اونو که انجام بدم این کار رو کنار میزارم و با هم زندگی آرومی رو شتتتروع 
 میکنیم

 کنجکاوی امونم رو برید تت چه م امله ایر اصال تو چی قاچاغ میکنیر

 .ت من تو کار ایماسم ویی ایم م امله آخری اسلحه اس که توش پر از پویه

 اسلحه رو برای کشتن میخوان دیگهر ترسیده گفتم تت

 !خنده ی بلندی کرد و گفت ت نه پس میخوان برای دکور خونه بزارنش

از جام بلند شتتتدم این مرد چه راحت از کشتتتتن حرف میزد ی نی جون آدما اینقد 
 براش بی ارزشهر
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 نگاه مت حبی بهم کرد ت کجار

 .ت راستش یه کم حایم تو همه میرم استراحت کنم

تکون داد و با یبخند گفت تتتت برو عزیزم راحت باش اینجا دیگه خونه ی سرش رو 
 .خودته

یبخند پهنی زدم اگه خونه ی خودمه پس اجازه ی ترکوندنش رو دارم ویی حیف 
 .که باید نقش حامله ها رو بازی کنم

 ت ممنون ف ال

 .به طرف اتاقم حرکت کردم باید به فکر نقشه ای برای خالص شدن از اینجا باشم

 پارت شصت

 *پاشا*

از نگرانی نمیتونستم تو خونه بیکار بشینم همش تو جنگل دنبایش میگشتم تا ردی 
ازش پیدا کنم ب د از چند ستتاعت پرستته زدن تو جنگل خستتته و نا امید به خونه 

 جنگلی برگشتم

شغول فهش دادن به  صبی یگد به در و دیوار میزد و م شدم مهیاد ع وارد خونه که 
 بودگوشی تو دستش 

 مت جب گفتم ت مهیاد چی شدهر

ست گرفت و  سمتم اومد و یقم رو تو د صبی به  ست خودش رو کنترل کنه ع نتون
 به دیوار کوبید و تو صورتم فریاد زد

 ت همش تصقیر توهه که االن نوژا تو دست قاچاقچیا اسیره

همش تقصیر توهه ویی نه تقصیر منه که همون روز نذاشتم برگرده اگه برمیگشت 
 چین بالیی سرمون نمی اومدهم
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ویم کرد و خودش رو روی مبل انداخت سیامک چیزی نمیگفت ویی اصال بهم نگاه 
 نمیکرد و این بدتر از صد تا فهش بود

 .دخترا مثل ابر بهار گریه میردن

ت مهیاد که این حرفا رو بهت گفتهر من مطمنم اتفاقی براش میفتاده ی نی نمیتونه 
 بیفته امکان نداره

 رم نمیشد مهیاد داشت گریه میکردباو

 ت خودش زنگ زد گفت اذیتم نمیکنن ویی نمیزارن بیام

پاهام شل شد و همون جا روی زمین سر خوردم ی نی چی نمیزارن بیاد بدون اون 
 .من چیکار کنمر میمیرم اگه نباشه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سیامک و دخترا به شته بود  شدن نوژا گذ شتن ویی گفتن  یک ماه از گم  ایران برگ
 چیزی به پدر و مادرش نگیم چون قلب پدرش مریضه و طاقت نمیاره

شد و گفت تتتت اگه برگرده هم طالقش رو  بابا که ماجرا رو فهمید از دستم عصبی 
 .ازت میگیرم و میفرستمش ایران تو ییاقتش رو نداری

شتم ذره ذره نابود  شون حال منو درک نمی کردن دا شدم هیچ ویی هیچ کدوم می
 چیزی خوشحایم نمیکرد

 کار شب و روزم شده بود نگاه کردن به عکس نوژا و گریه و سیگار

 شده بودم یه سیگاری که روزی یه پاکت خایی میکرد

 .یه افسرده که حوصله ی هیچ کس رو نداشت

 *آیناز*

با داروین وارد مغازه ی ب دی  در حایی که همه ی خریدام دو دوش فرانک بود 
 شدیم
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ا دیدن ییاس بچه ذوقی کردم وبه یه یباس پستترونه ی خوشتتگل اشتتاره مردم و ب
 گفتم

 ت داروین نظرت در مورد اون چیهر

 دیدم داروین با نیش شل به یباسی دخترونه نگاه میکنه

 یگدی به پاش زدم که سمتم برگشت تت بچه من پسره باید اونا نگاه نکن

 !تازه دو ماهشه کهداروین کلش رو خاروند و گفت از کجا م لوم 

 .پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم ت حس مادرانم میگه بچم پسره

 ب د به فرشنده یبخندی زدم و گفتم

 تت یه سری یباس پسرونه خوشگل برام بیاره

 ب د از خرید یه خروار یباس نگام به پمپرزها افتاد

 ت میگم داروین به نظرت بچه چقدر پمپرز نیاز دارهر

 .و گفت ت خیلی زیادکمی فگر کرد 

 سرم رو تکون دادم و گفتم تت پس دویست تا از اون بسته هارو سفارش بده

 داروین باشه ای گفت و مشغول حرف زدن با فروشنده شد

 نگاهم به مغازه ی روبرو افتاد باید از اونجا شکم بند میخریدم

 شرو به فرانک گفتم ت یه سری وسایل آرایشی میخوام در مغازه منتظر با

وارد مغازه شدم و شکم بند بازیگری از کوچیک به بزرگ سفارش دادم و برای اینکه 
 شک نکنن یه سری یباس و وسایل آرایشی هم گرفتم

 دیگه خسته شده بودم کارام هم تموم شده بود

 ت رو به بچه ها گفتم ت بریم خونه

 اونا هم از خدا خواسته قبول کردن
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بود دنبال کارای آخرین م املش بود تو این چند وارد خونه شدیم خبری از ویلیام ن
مدت فهمیدم آدم کشتتن براش مثل آب خوردنه و پشتت تلفنی به راحتی دستتور 

 قتل میده

 دعام شده بود خالصی از دستش ویی فایده ای نداشت

صیتاش منو وارث  شد و حتی تو و ست آوردنم می صمم تر از قبل برای بد هر روز م
 همه ی اموایش کرده بود

برام پویش مهم نبود اون یه قاتل بود و کستتی که میخواستتت یه زن رو به زور از 
 !شوهرش جدا کنه

 همه وسایل رو به اتاقم آوردن و بیرون رفتن

 یباسام رو گشاد میپوشیدم تا نگاشون به شکمم افتاد شک نکنن

اول از هخه به ستتراغ شتتکم بند رفتم و اونی که مخصتتوص ستته ماهگی بود رو 
 روی شکمم بستم برداشتم و

 خیلی طبی ی جلوه میکرد

یباسم رو عوض کردم و شایم رو روی سرم مرتب کردمو اتاق خارج شدم که ویلیام 
 وارد خونه شد حسابی سر حال بود مثل اینکه کاراش خوب پیش رفته بود

 به طرفش رفتم و با خوشرویی بهش سالم کردم

یشتتقدم نشتتد و فقط با میدونستتت که اجازه ی بغل کردن رو بهش نمیدم پس پ
 یبخند جواب سالمم رو داد و گفت

 ت تا دو هفته ی دیگه برای ماموریت از این جا میره

 خوشحال شدم شاید ب د رفتنش راهی برای فرار پیدا میکردم

 خودش رو رو مبل پذیرایی انداخت و ازم خواست کنارش بشینم

 با فاصله ازش نشستم نارا ی بود ویی اعترا ی نکرد
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 م پمپرزها رو کجا بزاریمرت خان

 .نگاهی به فرانک کردم ت خوب م لومه تو اتاق بچه

 سرش رو تکون داد و گفت

 تت بیارینشون داخل

 دو نفر در حایی که پمپرز رو کویشون بود وارد خونه شدن و جلو در گذاشتنش

 داروین رو به مرده گفت ت هنوز هم هستر

 .نهت آره آقا ده تا دیگه از این بسته ها پایی

 چشای ویلیام گرد شد

 ت اینقدر پمپرز میخواستی چیکارر

 اخمام رو او هم کردم

 .ت خوب م لومه برای پسرم گرفتم

 نفس کالفه ای کشید و گفت ت این همهر

 ت نگاهی به مردها که پمپرز رو از پله باال میبردن کردم و گفتم

 !ت زیادهر خوب من نمیدونستم

 سری تکون داد و گفت

 ت حاال چرا اینقدر دور نشستیرتت مهم نیس

 آب دهنم رو قورت دادم و نگاهی بهش کردم که یبخندی زد و گفت

 !ت مثل اینکه کوچویومون داره بزرگ میشه

 ....نفس راحتی کشیدم و یبخندی بهش زدم

 پارت شصت و یک
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 که گفت

 ت اسمش رو چی میخوای بزاریر

 ها اسمش رو چی بزارمر

انشمند رو برای پسرم انتخاب کنم که هم ایرانی باشه کمی فکر کردم باید اسم یه د
 هم خارجکی

 هم قشنگ باشه هم با کالس

 دهن ویلیام هم سرویس بشه

عصبی از دستاش که هنوز رو شکمم بود کمی تو جام جابه جا شدم ویی اون خیال 
 پس کشیدن نداشت

ست با حایت  شنگی تو ذهنم نقش ب سم ق ذوق نگاه کالفه ای بهش کردم که یهو ا
 دستام رو به هم کوبیدم که ویلیام قبض روح شد

 ت اها فهمیدم

 چشای گردش به حایت اول برگشت و نفس عمیقی کشید و با کمی حرص گفت

 ت خوب چه اسمیه که اینقدر ذوق کردیر

 یبخند خوشملی زدم و گفتم ت آرش میدس

 چند تاپلک زد و گفت

 ت منظورت همون َارشمیدِس 

چون پسرم ایرانیه باید نیمی از اسمشم ایرانی باشه پس اخمام تو هم رفت تتتت نه 
 اسمش میشه آرش میدس

شارم  شد و محکم تر به خودش ف شش باز  ب د یه زبونی هم براش در آوردم که نی
 داد

 !خاک تو سرت آیناز تو باز جلو این بیجنبه خود شیرینی کردیر
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 ویی این بار خیال کوتا اومدن نداشت

ه عمد عوقی زدمو دستتتام رو جلو دهنم گرفتم که ویلی با فکری به که ستترم زد ب
 جون ویم کرد و سرش روکشید عقب

آخ جان نقشم گرفت برای اینکه بیشتر اذیتش کنم دستام رو از جلو دهنم برداشتم 
 و یبخندی بهش زدم خودم رو بهش نزدیک کردم و بو کشیدم

 میدیرت ویلیام این چه بوییه که میدی اه اه کجا بودیر بو توایت 

 .ابرو های ویلی باال پرید و گفت ت باور کن من کاری نکردم

خنده ای که میخواست به قهقه تبدیل بشه رو خوردم و یه عوق دیگه زدمو دستام 
 رو جلو دهنم گرفتم که ویلی صاف سر جاش ایستاد

ستام رو از جلو دهنم بردارم به دو خودم رو  شم بگیره بدون اینکه د برای اینکه نق
 .دیک ترین دسشویی رسوندم و پریدم داخلبه نز 

 به محض ورودم نیشام کش اومد و ایویی به خودم

 روبروی آینه ی سر تا پای روی دیوار ایستادم و بوسی برای خودم فرستادم

به این نتیجه رستتیدم که باید برم یه تستتت بازیگری بدم چون ویلیام با این همه 
 تیزیش داشت گول میخورد

شه م  ده دقیقه ای توی صورتم زدم تا برم و ادامه ی نق شویی موندم و آبی به  د
 رو اجرا کنم باید به مامان هم یه زنگ میزدم

 ! احتماال به خاطر و  یت بابا چیزی بهشون نگفتن

 تو نقشم فرو رفتم و ادای یه آدم حال خراب رو در آوردم

شونه های افتاده و چ ستام باد میزدم با  شمای خمار از در حایی که خودم رو با د
 دسشویی بیرون اومدم

 ویلیام با نگرانی خودش رو بهم رسوند
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 ت خوبی عزیزم چی شدی یهور

کمی خودم رو یوس کردم و گفتم به خاطر ویار بارداریه نگران نباش ویی ت جب 
میکنم زنا تو این دوران از بوی شتتوهرشتتون بدشتتون میاد چرا من از بوی تو بدم 

 !میادر

 مک کرد روی مبل بشینمنیشاش کش اومد و ک

خواست کنارم بشینه که دستام رو جلوی دهنم گرفتم کی پشیمون شد و با فاصله 
 ازم نشست

نگاهی به فرانک که با اخم گوشه ای ایستاده بود کردم و رو به ویلیام باکمی یوس 
 بازی گفتم

 ت ویلی جون به اون گوریل بداخالقه میگی بره برام یواشک بخرهر

 شت از خوشی پرپر میزد سرش رو تکون داد و محکم گفت ت فرانکویلی دیگه دا

 فرانگ سریع خودش رو به ویلی رسوند ت بله قربان

 .ت برو برای خانمم یواشک بخر

 فرانک چش غره ای به نیشای تا بنا گوش باز من رفت و گفت ت چشم قربان

 و از خونع خارج شد

 یبخند دیربای یگه ای زدم و گفتم

ه مامان زنگ بزنم االن نگرانمه چون قلب بابام مریضتته چیزی تتتتت ویلی میشتته ب
 بهشون نگفتن پس نگران نباش

 با دو دیی گوشی رو بهم داد

 گوشی رو برداشتم و شماره ی خونمون رو گرفتم

با اینکه خودشش رو مشغول موبایلش نشون میداد ویی م لوم بود حسابی گوش 
 .تیز کرده
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 شی پیچیدطویی نکشید که صدای مامان تو گو

 ت ایو

 ت سالم مامان

 .ت سالم و کوفت خجایت نکشیدی ب د یه ماه م لومه خیلی بهت خوش میگذره

 نیشام کش اومد همچین هم بد نگذشته بود

ت ِا مامان گوشیم خراب بودچرا خودت رو ناراحت میکنی فدات شم قول میدم دیگه 
 .اینکار رو تکرار نکنم

 نازک کردنهسکوتش م لوم بود در حال پشت چشم 

تتتتت خوب حاال تو هم یه گوشتتی خراب شتتدن این همه م طلی داشتتتر میدادی 
 شوهرت برات درست کنه! راستی زن نگرفته کهر

 خندم گرفت ت نه بچم خیلی پسر خوبیه اصال اذیتم نمیکنه

شتم تا فکر کنه با بچه ی  شکمم گذا ستم رو روی  شت نگام نیکرد د چون ویلیام دا
 .دروغیمم

کارم یبخندی زد بد بخت عاشتتق بچه ی نداشتتتم شتتده بود و میگفت   با دیدن این
 خودم بزرگش میکنم

 .....ت واه واه چه یوس بچم بچم نکنا مرد گنده

 پارت شصت و دو

 ...خندم رو خوردم و گفتم مامان دیت میاد پسر به این نازی خوشگلی

 تو دیم ا افه کردم

 خری االغی احمقی بیش وری

 ات رو که کنار گذاشتی هتتتتتتتتتارتت خوِب خوِب شیطنت ه
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 ت اره مامان من دختر خوبیم

 شکمم رو نوازش کردمو گفتم ت پسرمم که دیگه خودت میدونی ماه

 تلفن ویلیام زنگ خورد با دو دیی برداشتش و کمی ازم فاصله گرفت

شون بیاری تاجات رو قرص  مامان با حرص گفت تتتت االن دیگه وقتشه یه بچه برا
 روت زن نگیرهکنی یه وقت 

 چشام گرد شد مامان هنوز تحت تاثیر خایی بندیام بود

 ت وای مامان من که عاشق بچم

 .ت عزیزم انشاهلل خدا بهت یه کاکل زری میده

 ویلیام مشغول صحبت باگوشی شد صدام رو آروم مردم و گفتم

 .ت چه فایده مامان پاشا میگه میخوام اسمش رو بزارم زردک ذوقم رو کور کرده

 وا زردک هم شد اسم ت

سم خوبی انتخاب نکرده چون میدونم ازت حرف  تتتتت آره واال بهش زنگ بزن بگو ا
 .شنوی داره آخه هر وقت اسمت میاد میترسه

 .ت باشه مامان خودم میشورمش میزارمش سر جاش

 ویلیام سریع قطع کرد و برگشت رو مبل نشست

تو رو نداشتم چی کار تتت قربونت بشم که میشوریش و میزاریش سر جاش من اگه 
 !میکردم با این بچه

 مامان خنده ای کرد و گفت ت حاال یوس نشو قطع کن تا بهش زنگ بزنم

 ت اوکی خدا حافظ

 ت خدا حافظت مادر
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شا همه چیز رو میفهمه ویی تنها راهم بود حد اقل آقای  ستم با این تماس پا میدون
 پارسا و مهیاد میفهمیدن و کمکم میکردن

شه با ویی از عکس  شتر ازم متنفر می شا ترسیدم حتما اگه بفهمه آینازم بی ای مل پا
 .اینکه از دستش خیلی ناراحت بودم ویی دیم نمیخواست راجبم بد فکر کنه

 ت نوژا

 با صدا زدن های ویلیام از فکر بیرون اومدم

 ت بله

 ت چی شده چرا ناراحتیر

 چیکار باید بکنیمرت آخه مادرم گفت بچه که دنیا اومد میخواد بیاد پیشم 

کمی فکر کرد و گفت تتتتتت خوب بیاد آخرش که باید بفهمه میخوای با من ازدواج 
 !کنی

 سرم رو تکون دادم و با ذوق گفتم ت وای ممنونم ویلی جونم

 یبخند ویلیام کش اومد که فرانک و رادوین وارد خونه شدن

 فرانک با اخم یواشک ها رو بهم داد که دهنم آب افتاد

 سی فرانکت وای مر 

 اخمای فرانک بیشتر شد ویی داروین با خنده نگام میکرد

 ت چیه داروین جون تو هم یواشک میخوایر

 سرش رو تکون داد و گفت ت نه ممنون

 یواشکام رو برداشتم و از جا بلند شدم ت ویلیام جان من میرم استراحت کنم

 یبخندی زد و گفت ت برو عزیزم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 *پاشا*

 بابا عصبانی کتش رو روی مبل انداخت و گفت

 ت فایده نداره مگه اینحا یه قاچاقچی هست که پلیس ردش رو بزنه کار سختیه

 با حال زار به مبل تکیه داد و گفت

تتت چی جواب پدر و مادرش رو بدم چند روز پیش باباش زنگ زد و گفت چرا آیناز 
 .ب تلفن هاش رو نمیدهجوا

 نگاهی بهم کرد وقتی حال خراب و زارم رو دید گفت

شن  شدی دیم رو شده نمیخواد این کار رو با خودت بکنی مثل میت  تتتت کاریه که 
 .پیدا میشه نگران نباش

کاش همینی که میگفت میشتتد بدون حرف از جام بلند شتتدم و به اتاقم رفتم و از 
 ه این یک ماه شده بود عادتمپنجره به باغ نگاه کردم کاری ک

 !چقدر دیم براش تنگ شده بود ی نی اونم االن به من فکر میکنهر

 اصال حایش خوبهر

 !یه وقت بهش دست درازی نکننر

سر انگشت کسی بهش میخورد میکشتمش زنده به گور میکردم  عصبی شدم اگه 
 کسی که اینازم رو اذیت کنه

شده بودم چیزی بد تر از این نبو ست کالفه  ست و تو د شقت کجا د که ندونی ع
 کی اسیره

یا  خدا ته  گه داره از کار میف یارم قلبم دی یاد دووم نم گه همین طور پیش بره ز ا
 .خودت کمکم کن

 !با صدای زنگ گوشی به طرفش پرواز کردم شاید خبری از آینازم داشته باشه

  نی کیهربا دیدن شماره ی ایران ابروهام باال پرید و مردد بهش نگاه کردم ی
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 .چی جوابشون رو بدم

 با دو دیی گوشی رو وصل کردم و در گوشم گذاشتم

 .ت بله بفرمایی

 ت سالم مادر خوبیر

 ت سالم.ببخشید شما

خنده ای کرد تتتتت حق هم داری نشتتناستتی مادر زنت رو تا به حال با هم صتتحبت 
 نکردیم

م خطاب کرد آب دهنم رو به سختی قورت دادم و س ی کردم از این که آیناز رو زن
 بغضم نگیره

 ت بله مادر جان خوبین پدر خوبهر

 ت آره مادر راستش یه گالیه داشتم ازت

 با صدای یرزون گفتم

 ت چیزی شده مادرر

 عجیب این زن رو دوست داشتم آهنگ صداش خیلی شبیه آیناز بود

 ت مادر این چه اسمیه برای بچت انتخاب کردی آخه زردک هم شد اسمر

 احت بود گفت بهت بگم یه اسم دیگه براش انتخاب کنیرآیناز خیلی نار 

 !ت قلبم برای چند ثانیه ایست کرد. زردکر

 آیناز یه اسم رمز برام فرستاده بود. خدایا کجا این اسم رو شنیدم

 ت پاشا جان مادر هستیر

 ت آره مادر چشم هر اسمی ایناز بخواد رو بچمون میذاریم قول میدم

 مهربون خندید
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 کنه پسرم میدونم دخترم یه کم شیطونه ویی دوسش داشته باش  ت خدا حفظت

 .ت این چه حرفیه مادر من براش میمیرم

 دوباره خندید و گفت

 ت پس خودت بهش بگو که اسم بچه رو زردک نمیزاری

 ت باشه مادر شما نگران نباشید

 ت ممنون پسرم خداحافظت

 ت خدا نگهدار

 ... باید با مهیاد حرف میزدم

 و سهپارت شصت 

 سریع خودم رو از اتاق بیرون انداختم و به طرف اتاق مهیاد پرواز کردم

 با شتاب در رو باز کردم که مهیاد مت جب سر جاش نشست

 ت چی شده پاشار

روی تخت کنارش نشستم ت مهیاد مامان آیناز زنگ زد گفت نوژا گفته اسم بچمون 
 رو زردک نزارر

 بهمون بگهر مهیاد گیج فت ت ی نی چیر چی میخواسته

 .ت نمیدونم ویی این کلمه برام آشناست

 دهن مهیاد از ت جب باز موند ت خدای من آیناز به ویلیام گفت زردک یادتهر

 نفسم بند اومد راست میگفت ت ی نی... ی نی کار ویلیامهر

 !ت حتما وگر نه چرا باید اینو بهمون بگه

 خوشحال شدم باالخره یه سر نی ازش پیدا کردم

 اد باید چیکار کنیمرت مهی
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 !ویلیام آدم خطرناکیه بالیی سرش نیاره

 مهیاد تو فکر فرو رفت

 .ت پاشا ویلیام از نوژا خوشش اومده بود یادته

آب دهنم خشک شد نگاه از مهیاد گرفتم و غمزده به زمین چشم دوختم باید چیکار 
 میکردم ویی هر طور شده نجاتش میدم نمیزارم اذیت بشه

 .د به پلیس خبر بدیمتت مهیاد بای

شه و  شته با سته ویی ویلیام مرد با نفوذیه اگه تو نیروی پلیس نفوذی دا تتتتت در
باید محتاط عمل  ناز هم نمیبینیم پس  ناز بهمون خط داده دیگه رنگ آی بفهمه آی

 کنیم

 ت ی نی باید چی کار کنیمر

 .ت نمیدونم

 از جا بلند شدم و شروع به قدم زدن کردم رو به مهیاد گفتم

 ت تو خونه ی ویلیام رو بلدیر

 ت نه

تتتتت پس باید کاری کنیم بیاد شتترکت و ب د ت قیبش کنیم و خونش رو پیدا کنیم 
 نظرت چیهر

 یبخندی رو یبای مهیاد نشست

 .ت قرار فردا برای تسویه حساب بیاد

 .چشمام از خوشی درخشید ت ایول پسر عاییه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شرکت بیاد بیرون فردای اون  ستم تا ویلیام از  ش شرکت ن شین جلوی  روز تو ما
 طویی نکشید که به خواسته م رسیدم
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صله ی دور ازش حرکت میکردم تا  شین رو عوض کرده بودم و با فا برای امنیت ما
 شک نکنه که همین طور هم شد و وارد یه برج بلند و یوکس شد

بهش امکان نداشت اصال م لوم نبود  تتتت با حال زار به برج روبروم نگاه کرده نفوذ
 کدوم طبقه س

شاید  شام رو به در ورودی دوختم تا  شه ی خیابون پارک کردم و چ شین رو گو ما
 نشونه ای از آیناز پیدا کنم

 که گوشیم زنگ خورد

 گوشی رو از روی داشبود برداشتم مهیاد بود

 ت.ایو

 ت ایو پاشا چی شدر

 !ار کنمت رفت توی یه برج نمیدونم باید چیک

 ت برگرد خونه تا فکری کنیم این طور فایده نداره

 .ت نه مهیاد نمیتونم اینجا رو رها کنم

اینو گفتم و گوشتتی رو قطع کردم به هیچ وجه حا تتر نبودم نگاه از این در بگیرم 
 !آخرش که از اینجا میومد بیرون

ه و کار هر روزم شده بود کشیک دادن جلوی برج فقط نصف شب بر میگشتم خون
صتتبح زود دوباره میرفتم در برج تا شتتاید خبری ازش بگیرم یا ببینمش و مطم ن 

 بشم کار ویلیام بوده

ایبته میدونستتتم کار خودشتته فقط باید میفهمیدم آیناز رو کجا بره تو برج یا جایی 
 دیگه

 ...چند روز گذشت و خبری از آیناز نشد تا اینکه باالخره یک روز

 *آیناز *
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شغول  شوق م سته با  سری چونه و یوس بازی تون شدم ب د از یه  شیدن یباس  پو
 بودم از ویلیام اجازه بگیرم با گوریل های خوشگلم برم شهر بازی

 اویش قبول نمی کرد و میگفت برات خطر ناکه برای بچه خوب نیست

 میفتی جاییت درد میگیره

 و از این حرف ها

با شتتترطی که از فرانک و  ویی ب د از می خوری شتتتایدم می زنی های آیناز خانم
 داروین دور نشم ر ایت داد

صال اهل گردش و خرید وکارای تفریحی نبود  منم با کمال میل قبول کردم ویلیام ا
 مردی کامال کسل کننده و جدی که اصال با روحیه ی من جور نبود

ویی من ناراحت نبودم چون می تونستتتتم برای چند ستتتاعتی ازش دور باشتتتم و 
 مریختش رو نبین

 با پسر ها از برج زدیم بیرون

از ترس ویلیام کامال با ادب و مثل یه ملکه باهام رفتار میکردن ایبته اگه از چش 
 غره ها و دندون ساییدنای فرانک چشم پوشی کنیم

شایدم کاًل ازم  شناخته بود  شاید روح خبیثم رو  نمیدونم چه مشکلی باهام داشت 
 بدش میومد

 دن رو حرفم رو نداشتویی هر چه بود جرات حرف ز 

 به طرف شهر بازی حرکت کردیم با دیدن شهر بازی همه بدبختیام رو یادم رفت

شا  سابی انرژی خایی کردم داروین همپای من بازی میکرد و فرانک با غر غر تما ح
 میکرد

سابی از خجایتش  سید و من و داروین ح شکم مبارک ر شهر بازی نوبت به  ب د از 
 در اومدیم
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اخمو هم همپامون خورد چون نمی تونستتت از شتتکمش بگذره ویی باز اون گوریل 
 هم به شیوه ی خودشو دور از ما

 دیگه هوا داشت تاریک میشد و وقت برگشتن بود

 ت من برم دسشویی بیام

 داروین در حایی که داشت میلمبوند گفت ت برو

 ویی فرانک تشری زد و گفت

 .ت پاشو باهاش برو

دنبایم راه افتاد کاش فرانک هم مثل داروین بود اون  داروین بی میل بلند شتتتد و
 وقت به راحتی میتونستم از دستشون فرار کنم

وارد دسشویی زنونه شدم و ب د از انجام عملیات قصد خارج شدن از دسشویی رو 
 ......کردم که

 پارت شصت و چهار

خوام قبل از خارج شدنم یه نفر خودش رو انداخت تو دسشویی و در رو بست تا ب
 جیب بکشم دستش جلوی دهنم رو گرفت و با دست دیگش در رو قفل کرد

هاج و واج بهش نگاه میکردم که پارچه ی سیاهی که رو صورتش زده بود رو کنار 
 ...زد

 با دیدن صورتش دست از تقال برداشتم و با چشای گرد نگاش کردم

 ت تو.... اینت

 .م کردقبل از اینکه بخوام حرفی بزنم با آغوشش ساکت

 با فشار دستام بالخره دل کند و با شوق نگاش رو تو صورتم چرخوند

 ..با صدایی که به زور شنیده میشد یب زد ت آینازم

 نفسم تند شد و خیره ی یبایی که اسمم رو صدا زد به دیوار پشت سرم تکیه دادم
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 فهمیده بود پس چرا ازم بدش نیومد چرا مسخرم نمیکنهر

سینه کوبید.. نگاه ازش نگام رو به چشمای خی سش کشوندم ... قلبم محکم تر به 
 دزدیدم که دوباره خودش رو بهم چسبوند و دستش رو دور کمرم حلقه کرد

 کنار گوشم آروم گفت ت دوست دارم آینازم

صله گرفت و دیتنگ  شتم و به عقب هلش دادم کمی فا سینش گذا ستم رو روی  د
 د و در آغوشش حل شدمبهم نگاه کرد و دوباره خودش رو جلو کشی

 .مخایفتی نکردم گیج بودم هم دیتنگ و هم دیگیر

 نگام کرد دستی تو موهاش کشید و گفت

 ت باید بریم

 پشت حرفش چاقویی از جیبش بیرون کشید و گفت

 ت همین جا بمون تا بیام

 ترسیده جلوش رو گرفتم ت چیکار می کنی میخوای آدم بکشیر

 بزارم دوباره ببرتر حرصی نگام کرد ت پس چیکار کنمر

 اخمام رو تو هم کشیدم

ت اجازه نمیدم این کار رو کنیر تازه یکی نیستن که فرانک هم بیرون نشسته این  ت
 .راهش نیست

 درمونده نگام کرد و دوبار بهم نزدیک شد ت اذییت که نکردهر

با دیدن توایت فرنگی  نمیتونستتتتم تو چشتتتاش نگاه کنم روم رو برگردوندم که 
 ندم بگیره که خوردمشخواست خ

 چونم رو گرفت و روم رو به طرفش برگردوند

 !ت جواب بده
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 بد جنس تو چشاش نگاه کردم و گفتم

 .تت گفت باید ازشوهرت طالق بگیری و با من ازداج کنی

 چشاش وحشی و فکش قفل شد...میون دندونایی که به هم میفشرد گفت

 که نکردهرت غلط کرده مرتیکه بی ناموس... بهت دست درازی  

با این که جلز و ویز کردنش روانم رو شتتتاد کرده بود چش غره ای بهش رفتم و 
 گفتم

 !ت بهش گفتم تا وقتی بچم دنیا نیومده اجازه نداره بهم دست بزنه

 با چشای گرد به تته پته افتاد ت کت... د.... وم بچهر

 بدجنس یبخندی زدم و گفتم

 ی به همین زودی فراموشت شدهرتت زردک دیگه خودت اسمش رو انتخاب کرد

 درمونده نگام کرد ویی اصال دیم براش نسوخت

 تت آیناز درست حرف بزن تو که ُکشتی منور

 پفی کشیدم و گفتم

تتتت به دروغ بهش گفتم باردارم و تا بچه دنیا نیومده نمیتونم طالق بگیرم به خاطر 
 .ال میشههمین تا حاال بهم دست نزده ویی تا چند ماه دیگه دروغم بر م

رد یبخندی رو یباش نشست صورتش رو جلو کشید که اینبار به عقب هلش دادم 
 و گفتم

 ت فکر نکن کارات رو فراموش کردم پس اینقدر خودت رو بهم نچسبون

 محکم بغلم کرد و گفت

 !ت بزار از دست ویلیام بیرونت بیارم اون وقت هر طور خواستی جبران کن

 شمش اون به من خیلی حرفا گفته بودنمی تونستم به این راحتی ببخ
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 دیخور پسش زدم و گفتم

ت ویلیام دو هفته دیگه میخواد بره ماموریت ویی فکر نکنم تنهام بزاره احتماال یکی 
از بادیگارداش رو برای مراقبت ازم میزاره به یه بهونه میکمش بیرون و از دستتتش 

 .گیرهفرار میکنم فقط خدا کنه فرانک رو نزاره چون خیلی سخت

 ت ی نی باید تادو هفته دیگه صبر کنمر

 سرم رو تکون دادم که پریشون گفت

 ت نمیتونم

 اخمی کردم دستم رو روی دستگیره گذاشتم

 ت بهتره برم تا صدای فرانک در نیومده

پسش زدم و از دسشویی پریدم بیرون واق ا اویین دیدار آیناز وپاشا جای رمانتیکی 
 بود

 ت دسشویی

 ...نش برام سوال شد ت انگار خیلی وقت بود میدونست آینازمطرز نگاه کرد

 پارت شصت و پنج

 داروین جلوی در ایستاده بود با دیدنم اخماش رو تو هم کرد و گفت

 ت یه کم دیگه طویش میدادیر

 یبخندی زدم و گفتم نمیشد آخه داشتم تو دسشویی عاشقانه در میکردیم

 که االن فرانک میخوردمونگنگ نگام کرد که گفتم ت زود باش بریم  

 خندید و دنبایم راه افتاد فرانک به هر دوتامون چش غره رفت و از جاش بلندشد

دو تا گوریل گنده دو طرفم راه میرفتن هر کی میدید با ت جب نگامون میکرد حقم 
 داشتن چنان چسبیدن به من انگار اگه یه کم فاصله بگیرن من جیم میزنم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

272 

 

 ی اگه فرار میکردم ویلیام مهیاد و پاشا رو اذیت نمیکرد!رایبته ب ید هم نیستا وی

 به خاطر اینکه پاشا پیدام کرده بود خیلی ذوق زده بودم و انرژیم دو برابر شده پود

ویلیام هم فهمیده بود چقدر پر انرژیم ویی فکر میکرد چون رفتم شهر بازی این طور 
 شدم

 روز ها میگذشت و من منتظر سفر ویلیام بودم

چشتتتای ویلیام یه نوع ترس و نگرانی بود ویی نمیدونم علتش چی بود شتتتاید  تو
 استرس این م امله ی بزرگش رو داشت

 بر خالف انتظارم قرار شد فرانک رو برای مراقبت ازم بذاره

 هم من ناراحت بودم هم فرانک

دندون میستتتایید و به من نگاه میکرد مثل اینکه خیلی دیم میخواستتتت ریخت 
 مل کنمنحسش رو تح

سفر بره دیم برای داروین بیچاره  ست با ویلیام به این  صال دیش نمیخوا داروین ا
ستتوخت احستتاس میکردم قلب اون مثل ویلیام ستتیاه نشتتده و میتونه آدم خوبی 

 باشه

یام زرنگ تر از این حرفا بود  با وجود فرانک فرار برام غیر ممکن میشتتتد ویی ویل
 خوب افرادش رو میشناخت

 لیام رسید چند بادیگارد گنده ی دیگه هم همراه ویلیام بودنروز رفتن وی

 ویلیام به سمتم اومد و گفت

 ت مواظب خودت باش سر به سر فرانک هم نزار یه کم بی اعصابه

 چش غره ای بهش رفتم

 ت خیلی بد جنسی ویلیام آخه من چطور با این گوریل چند روز بگذرونم

 خنده ای کرد و گفت
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ر از داروینه پیشت گذاشتمش میترسم یه وقت بالیی سرت تتتت چون فرانگ زرنگ ت
 .بیاد

 گیج نگاش کردم که گفت

 !ت نگران نباش چیزی نمیشه

ستتترم رو تکون دادم عجیب استتتترس گرفته بودم م نی حرفش چی بود من چه 
 ربطی به اون داشتمرر

ویلیام ازم دور شتتتد و داروین خودش رو بهم نزدیک کرد ستتتوایی نگاش کردم یه 
ستا شکا نگاه کردم که خندید و د سمتم گرفت با نیش باز به یوا شکش رو  ی پر یوا
 گفت

 ت میدونم فرانک برات یواشک نمیخره برای این چند روز اینا رو داشته باش

 نگاه عاشقونم رو از یواشکا گرفتم و به داروین چشم دوختم

 .ت ممنون داروینی مواظب خودت باش نمیدونم چرا دیم شورمیزنه

 تکون داد و آروم گفت سرش رو

 ت دیم نمیخواست برم ویی مجبورم

 یبخندی بهش زدم هیچ چیز بدی از داروین تو این مدت ندیده بودم

 ت بریم

صدای بلند و جدیه ویلیام باعت شد همه بادیگاردا به صف دنبایش از خونه خارج 
 شن

ن من موندم و این فرانک احمق ترجیح دادم ف ال از جلو چشتتشتتاش خفه شتتم چو
 احساس کردم دیش میخواد با چشاش خفم کنه

به طرف اتاقم رفتمو شتتکم بند رواز دور شتتکمم باز کردم نفس راحتی کشتتیدم و با 
 یکی از یواشکام مشغول شدم
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 چند ساعتی خودم رو تو اتاق مشغول کردم

با احستتاس گرستتنگی از اتاق خارج شتتدم و به آشتتپزخونه رفتم طبق م مول آشتتپز 
نه برا جداگو غذای ایرانی غذای  یه هم از  جایی که بق م درستتتت کرده بود از اون

 خوششون اومده بود آشپز غذای بیشتری درست میکرد

بی خیال برای خودم غذا کشیدم و خوردم ویی نه زیاد استرس داشتم وقتم داشت 
 تموم میشه ویی من هیچ شکری نخورده بودم

ا تو خونه باشم برام ناخوشایند غذا رو پس زدم و به اتاق رفتم از اینکه با فرانک تنه
 بود ویی نمیدونستم این حس بد به خاطر اینه یا چیز دیگه ای

 در اتاق رو قفل کردم نگام به شکم بند افتاد حسی میگفت ببندش

شکم بند رو بستم و وادرد دسشویی شدم مسواکم و زدم و با همون یباس زیر پتو 
 عوض کردن یباس رو نداشتم خزیدم دیشوره امونم رو بریده بود و حوصله ی

 چراغ خواب رو خاموش کردم و س ی کردم بخوابم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شام رو باز کردم و مثل جت به طرف در  شلیک های پی در پی گلویه چ صدای  با 
 اتاق پریدم و بازش کردم

گذاشتتتم و به   که دوباره صتتدای چند تا گلویه ی دیگه اومد ترستتیده قدمی عقب
 طرف جای مخفی توی کمد که ویلیام بهم نشون داده بود رفتم

 در کمد رو باز کردم و داخل شدم در رو بستم و یباسا رو کنار زدم

در مخفی پشتتت یباس ها روکنار زدم و یباستتها رو به حایت اول برگردوندم با دو 
س کردم تو دیی وارد اتاق کوچیک مخفی شدم و در رو پشت سرم بستم که احسا

 اتاقم صدا میاد
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شدن در کمد  صدای باز  شستم و زانوهام رو تو بغل گرفتم که  ترسیده گوشه ای ن
بلند شتتد نفس تو ستتینم حبس شتتد صتتدا ی تاالش تلوش قلبم اینقدر بلند بود که 

 .ترسیدم به گوششون برسه

 .دستام رو جلو صورتم گرفتنم تا مانع از عبور صدای بلند نفس هام شه

 ل اینکه دقیقا دنبال من اومده بودن چون داشتن اتاق رو زیر و رو میکردنویی مث

سوراخم میکنن  سوراخ  شدم رفت االن پیدام میکنن و  شد جون مرگ  دیدی چی 
 بیش ورا نزاشتن قبل مردن یواشکای خوشگلم رو بخورم

 احساس کردم یه نفر وارد کمد شد به قلبم دیداری دادم که ایست نکنه

میق و آروم مانع از بیرون زدن قلبم از دهنم شتتتدم خدایا چه بالیی با نفس های ع
 قرار سرم بیادر

 چرا این بازی تموم نمیشهر

 !ت قربان تو کمد نیست

 با صدای بلند یارو از جا پریدم

 ....صدای رئیس نزدیکتر شد ت ی نی کجا رفته بهم خبر دادن از خونه خارج نشده

 پارت شصت و شش

 .مخفی داشته و فرار کرده ت نمیدونم شاید راه

 صدای ترسناک مرد دوباره به گوشم رسید

ت جسد یارو رو قبل از روشن شدن هوا از این جا ببرید میمونیم تا برگرده فکر نکنم 
 .جایی داشته باشه بره

با زاری نگام رو تو اتاقکی که توش حبس شتتده بودم چرخوندم یه ج به ی تاریک 
 بود که هیچ جاش رو نمیدیدم
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یی چون در کمد رو دوباره بستتتن احستتاس امنیت کردمو در مخفی رو کمی باز و
سیژن کم دارم از تو کمد چند تا پایتو و  شدت اک ساس کردم به  شتم چون اح گذا
یباس گرم برداشتتتم و برای خودم رخت خوابی درستتت کردم در رو به اندازه ی یه 

شتم و همون جا تو جایی کع درست کرده بودم تو خودم جمع  بند انگشت باز گذا
 شدم

 منظورشون از جسد کی بود ی نی فرانک رو کشتنر

ترستتیده یبام رو گاز گرفتم و ستت ی کردم بخوابم به امید اینکه فردا صتتبح از اینجا 
 .رفته باشن

 خوب شد غذا خوردما وگرنه از گشنگی هالک میشدم

ستتتم چشتتام رو رو هم فشتتار دادم و ستت ی کردم بخوابم ویی مگه میشتتد نمیتون
 ....ریسک کنم و از کمد برم بیرون

 *پاشا*

دیشتتب ویلیام و افرادش از برج خارج شتتدن خوشتتحال شتتدم باالخره ایناز میومد 
 بیرون و یه بادیگارد رو میتونستم یه کاریش کنم

ست برم و  شتم دیم میخوا شد دیگع طاقت ندا شون ن شده بود ویی خبری از  ظهر 
و نجات بدم ویی با دیدن ویلیام و افرادش که با واحد ویلیام رو پیدا کنم و آیناز ر 

 دو با داخل برج حرکت کردن بند دیم پاره شد

 !خدایا بالیی سرش نیومده باشه

شت همه ی وجودم رو گرفت  شد و وح صدای تیر اندازی بلند  شید که  طویی نک
 صدای تیر انداختن خیال قطع شدن نداشت

شین پریدم پایین و به طرف برج دویدم  شتن از ما صورتی بود که همه دا این در 
 فرار میکردن

 ویی در اصلی ورود به برج بسته وقفل بود



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

277 

 

 با یگد به جون برج افتادم و ن ره میزدم

 .ت باز کنید این در رو ی نتیا باز کنید

 صدای آژیر پلیس بلند شد و دور برج رو محاصره کردن

 ت برید کنار آقا اینجا خطر ناکه

 .رو بشکونید یه کاری کنید زنم اون تو اسیرهت خواهش میکنم این در 

 مامورا منو کنار کشیدن و مشغول ور رفتن با قفل در شدن

 *آیناز*

نمیدونستم چند ساعته این تو زندانیم ویی دیگه حوصلم سر رفته بود صبح دوباره 
شتن یا خودش  شون میداد یا افراد ویلیام برگ شد و این ن صدای تیر اندازی بلند 

 !ا فهمیده بود که زود برگشترویی از کج

 ب د از نیم ساعت صدای تیر اندازی قطع شد

 با باز شدن در کمد ترسیده به دیوار چسبیدم

 ت نوژا

 ویلیام با صدای تحلیل رفته و بی جون اسمم رو صدا زد

 نفس راحتی کشیدم و در مخفی رو باز کردم و یباسها رو کنار زدم

 .دبا دیدنش هینی کشیدم تیر خورده بو

 ت ویلیام خوبیر

 تیر توی کتفش خورد بود و همه یباسش خونی بود و نایی نداشت

 دیم به حایش سوخت و خودم رو بهش رسوندم

 !ت ویلیام باید بریم بیمارستان وگر نه از خونریزی میمیری

 قبل از اینکه ویلیام حرفی بزنه در باز شد و نیروهای پلیس ریختن تو اتاق
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یر خورده بودن رو بردن بیمارستتتان ویی کستتی کاری به من ویلیام و افرادی که ت
 نداشت

 شاید من رئیسشون باشم واق ا چرا کاری باهام ندارنر

چشتتم دنبال داروین میگشتتت دیم نمیخواستتت بالیی ستترش اومده باشتته ویی 
 ندیدمش

 ی نی کجاسر

با خودش بیرون از خونه کشتتتوند هنوز نفهمیدم این جنگ و  یکی از مامورا منو 
 .گیری برای چی بود ویی دیم برای داروین شور میزددر 

 رو به پلیسه گفتم

تتتت یکی از بادیگارا که موهاش رو پشتش بسته بود و پوست سبزه و چشای آبی 
 داشت رو ندیدینر

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت

ضی ها هم مردن نمیدونم اینی که  شدن ب  تتتت همه اینایی که اینجا بودن زخمی 
 تو رو ندزدیده بودنرمیگی کیه ویی مگه 

تتتت چرا ویی اون بادیگاره پسر خوبی بود و اذیتم نمیکرد دیم نمیخواد براش اتفاقی 
 .افتاده باشه

ت تا چند ساعت دیگع م لوم میشه باید با ما بیای اداره و همه ی ماجرا رو برامون 
 ت ریف کنی

 .سری تکون دادم و سوار ماشین پلیس شدم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 مه ماجرا از دزدیده شدنم تا تیر اندازی امروز رو بهشون گفتمه

 مرد پلیس ازم تشکر کرد و گفت که میتونم به خونم برگردم
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 ت پس داروین چی می خوام بفهمم حایش چهطورهر

 سری تکون داد و گفت

 .ت بیا جلو و عکس ها رو ببین اینا مردن

 ترسیده جلو رفتم ویی چهره ی داروین جزءشون نبود

 .خوشحال گفتم ت ممنون تو اینا نیست

 سری تکون داد و ت ویی حال دو تاشون وخیمه که یکیش ویلیامه

شکری کردم و از اتاق  سوخت ت با اینکه در حقم بدی کرده بود ویی دیم به حایش 
سمتم اومد و تو بغل  ستاده بود به محض دیدنم به  شا جلوی در ای بیرون اومدم پا

 گرفتم

 آروم از بغلش بیرون اومدم خسته بودمچیزی بهش نگفتم و 

این اتفاقها برام ستتنگین بود با اینکه منو به زور نگه داشتتته بودن ویی چون اذیتم 
 نمیکردن براشون ناراحت بودم

 ت آیناز

 نگاهی به پاشا کردم که گفت ت چرا خوشحال نیستیر

 .ت نگران داروینم

 اخماش تو هم رفت ت داروین دیگه کیهر

 رفتم و گفتمت نگام رو نگ

 ت یکی از بادیگارداس

 بدون حرف دستم رو کشید و به سمت بیرون برد و سوار ماشین کرد

 قبل از اینکه پاشا بچرخه و سوار شه شکم بند رو از دور کمرم باز کردم

 پاشا سوار شد و به شکم بند نگاه کرد
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 .ت این دیگه چیه

 انداختمش صندیی عقب و نفس راحتی کشیدم

 آرش میدس جونه ت خوب م لومه

 چشاش گرد شد و گفت ت هار

 حرصی موهام رو چنگ زدم اگه من خنگم این رئیس خنگاس

 ت خوب شکم بند بود دیگه برای طبی ی جلوه دادن دروغم

شا خان فکر نکن به  سری تکون داد و یبخندی زد روم رو ازش گرفتم برات دارم پا
 .....همین راحتی همه چیز تموم شد

 پارت شصت و هفت

 ماشین رو روشن کرد و به حرکت در آورد

 نگاهی بهش کردم و گفتم

 .ت پاشا برو بیمارستان

 اخماش تو هم رفت

 ت بیمارستان برای چیر

 ت هیچی فقط میخوام ببینم حال داروین چه طورهر

 فرمون رو محکم تر گرفت و گفت

بودنت تتتتتت اون وقت داروین چه ربطی به تو دارهر احیانا یادت نرفته که دزدیده 
 هار

 چه طور تو کله پوکش حرفام رو کنم وقتی نمیخواد بفهمه

ت ببین پاشا داروین خیلی هوام رو داشت و باهام مهربون بود فقط میخوام بفهمم 
 .حایش خوبه یا نه
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خه اینم  مه داد م لوم بود داره حرص میخوره آ ندگیش ادا به ران بدون حرف 
 حسودی دارهر

شم تا به حرفام گوش بگیره ویی با یه یحظه به مخم خطور کرد یه   کم نازش رو بک
 .به یاد آوردن اینکه وقتی رسیدیم با ماشین خودم میرم بیمارستان پشیمون شدم

از بی توجهیش حرصتتتی شتتتدم حتی جوابم رو هم نداد حستتتود بد بخت فقط 
 !میخواستم بدونم سایمه یا نه

 .باشه پاشا خان اذیت کن منم بلدم اذیت کنم

 .گرفتم و به بیرون نگاه کردم یه چیز ازش خواستماروم رو ازش  

ب د از نیم ساعت رسیدیم بدون توجه بهش از ماشین پریدم بیرون و به طرف ویال 
رفتم از کوبیدم در ماشتتتین فهمیدم چقدر عصتتتبیه ویی به من چه وقتی یه کار 

 .کوچیک حا ر نیست برام کنه چرا باید بهش احترام بزارم

شا در ویال رو باز کرد شد انگار رفت تو شک مگه پا م که مهرنوش جون جلوم ظاهر 
 ...بهش نگفته بود منو داره میارهر از دست این پسر

 خودم رو بهش رسوندم

 ت خوبی مهر نوش جونر

چند تاپلک زد و دستتتاش رو به طرف صتتورتم دراز کرد نکنه فکر کرده روحی جنی 
 چیزیمر

صدای آرومی گفت تتتت متتتت...ادر  وقتی دستش به صورتم برخورد کرد با یکنت و
 ...آیناز...خودتیر

 نه پس روح خبیثمه

 !ت آره مهرنوش جون بیابشین مثل اینکه شکه شدی

 کمکش کردم روی مبل بشینه
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ست یه کم نازمون  سی نی واالمن گروگان بودم حال مهنوش جون بده ای روزگار ک
 .هم بکشه

 ت نوژژژژا

 گشتم و چش غره ای بهش رفتمبا صدای داد مهیاد قلبم پکید به طرفش بر 

شد مگه چی کارش کردم این طور  سا هم با اخمای در همش وارد  همون یحظه پا
 !اخم کرده جامون عوض شده ها

 فکر میکردم من باید ناز کنم ویی این برام ناز میکنه

 اما من اهل ناز کشیدن نیستم اینقدم بدم میاد از این یوس مامانیا اه اه

هوا داشتم میچرخیدم چی شد من کی رفتم شهر بازی کی سوار  تا به خودم ببام تو
 چرخ و فلک شدمررررر

 ِا اینکه مهیاد دادم هوا رفت

 ت بزارم زمین پسره ی دیونه اصال ابراز احساسات تو حلق داییت بززززارم زمیییین

 خنده ای کرد و گذاشتم زمین و با نیش باز نگام کرد

رخه یهو نمیدونم چی شد پهن زمین شدم که احساس کردم زمین داره زیر پام میچ
 صدای کر وکر خندیدنش بلند شد

کمی سرم رو تکون دادم و بهشون نگاه کردم هر سه با نیش باز باالی سرم ایستاده 
 بودن

 پاشا که اخماش تو هو بود با افتادنم روانش شاد شد آیار

 نگاهی به اطرافم کردم و گفتم ت پس کو سیا ودخترار

 ت رفتن

 به مهیاد که این حرف رو زده بود اخمی کردمرو 

 ت رفتنررررررر
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ت از برگشتنم چیزی بهش نگین باید یه کم ادبش  ت حرصی از جا بلند شدم و.گفتم 
 کنم

 چشای مهیاد برقی زد تت ایول پایم

 نیشم باز شد کاشکی پاشا هم پایه ی دیونه بازی هام بود

 کلم رو خاروندم و گفتم

 م و میام...از دیشب تا حاال تو کمد کپک زدمت پس من یه دوش میگیر 

 ت.کمد برای چیر

 این حرف رو پاشا زد...پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !ت ماجراش طوالنیه

 !مهیاد پرید وسط تت بدو که باید از اول ماجرا برامون ت ریف کنی

 سری تکون دادم و ازشون دور شدم.. وارد اتاقم شدم

 .م براش تنگ شده بودبا ذوق بهش نگاه کردم... دی

 گوشیم رو از رو میز توایت برداشتم..بچم شارژخایی کرده بود

 زدمش شارژ و حویم رو برداشتم و پریدم تو حموم

 ب د از شست و شوی اساسی که حسابی بهم چسبید

حویه ای پبچیدم و اومدم بیرون برای جوگیری از ورود غافلگیرانه ی کسی در اتاق 
 ل راحت جلوی میز ارایش نشستمرو قفل کردم و با خیا

 آب موهام رو گرفتم و سشوارکشیدم و با اتو فر درشت زدم

کرم مرطوب کننده و رژ صتتتورتی کمرنگ به یبام ماییدم و به طرف کمد رفتم چون 
شلوار یی با یه پیرهن طرح مردونه چارخونه با  ستان یه  ستم ب دا برم بیمار میخوا

 شیدمترکیب رنگای قرمز و سیاه و سبز پو
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شال مشکی حریرم رو روی موهام انداختم و مثل همیشه از پشت چرخوندمش و 
 گوشه هاش رو جلو آویزون کردم

 گوشی رو از شارژ کشیدم و کلید ماشین رو تو جیبم گذاشتم

 تازه یادم اومد از دیشب تا حاال به جز یواشک چیزی نخوردم

تظر بودن رو تنها گذاشتتتم و از اتاق بیرون زدم و اهایی محترم خونه که تو حال من
 .به آشپز خونه رفتم

کارونی درستتتت  ما قد  مه وا رفتم آخه چرا مهرنوش خانم این قابل باز کردن در  با 
 میکنهر

نمیدونم چرا وقتی ماکارونی میبینم یاد کرم میفقم و نمیتونم بخورم وگرنه مزش 
 بد نیست

صدای خنده ی چند نفر  ستم که  شد پفی کشیدم و در قابلمه رو ب شنیده  شتم  از پ
 چرا همشون اینجا جمع شدنر

 مهرنوش جون به طرفم اومد و پشت میز نشوندم

 .ت بشین از غذای دیروز مونده االن برات گرم میکنم

 .....نیشم باز شد و براش سری تکون دادم

 پارت شصت و هشت

 پاشا و مهیاد هم نشستن

 رو به مهرنوش جون گفتم ت آقای پارسا نیستنر

 !در شرکتهت چرا ما

 از جام بلند شدم و و کمکش شروع به چیدن میز کردم

ب د از چیده شدن میز همه پشت میز نشستیم س ی کردم چشام به ماکارونی ها 
 نیفته کمی برنج و قرمه سبزی کشیدمو مشغول شدم
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پاشتتتا هم از اویی که وارد آشتتتپز خونه شتتتده بود نگاه ازم نمیگرفت بابا میدونم 
 دمخوشگلم بسه ذوب ش

 ت چرا ماکارونی دوست نداریر

 نگاهی به مهیاد که این سوال رو پرسیده بود کردم و گفتم

 .ت ب دا..... اگه االن بگم از چشم شما هم میفته

 . مهیاد شونه ای باال انداخت ت هیچی نمیتونه ماکارونی رو از چشم من بندازه

 ت باشه ویی ب دا میگم

 این بار صدای پاشا بلند شد

 .کلی نیستت بگو مش

 نگاهی به مهرنوش جون کردم... با یبخند ر ایتش رو اعالم کرد

نفستتم رو دادم بیرون و به پاشتتا و مهیاد که ماکارونی دور چنگایشتتون پیچونده 
 بودن و به طرف دهنشون میبردن نگاهی کردم و خبیثانه گفتم

 ت راستش وقتی ماکارونی میبینم یاد کرم خاکی میفتم

 ون تو هوا تو دل قهقه ای زدم و ادامه دادمبا متوقف شدن دستش

 ت وای ببخشید حایتون بد شدر

با حایی زار به ماکارونی دور چنگایشتتتون نگاه کردن که ریز خندیدم و نگاهی به 
مهرنوش جون کردم بی خیال ماکارونیش رو میخورد.... دوباره نگاهی به اون دو 

 برنج میکشنتا انداختم که دیدم ماکارونی رو پس زدن و دارن 

غذامون رو خوردیم زود تر از همه بلند شتتدم... خواستتتم جیم بزنم که پاشتتا دنبایم 
 اومد

 .ت بیا همه چیز رو ت ریف کن

 صداد داد مهیاد از تو آشپز خونه اومد ت صبر کنید منم بیام
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 پفی کشیدم تا براشون ت ریف نمیکردم ویم نمیکردن

ن زنگی به ستتیا بزنم یبخند خبیثی رو تصتتمیم گرفتم تا مهیاد و مهرنوش جون میا
یبام نشتتستتت... خودم رو روی مبل انداختم و بایش رو مبل رو روی پام گذاشتتتم 

 پاشا هم کنارم نشست

 .ت چی کار میخوای کنیر برق چشات ندای بدی میده

 سرم رو به طرف پاشا که کامل به طرفم برگشته بود چرخوندم و گفتم

 .متت میخوام سیا رو سر کار بزار 

 مهیاد مثل جت خودش رو انداخت رو مبل و سمت راستم نشست

 اخمای پاشا تو هم رفت ویی مهیاد توجهی نکرد و گفت

 .تت گوشی رو بزار بلند گو ما هم فیض ببریم

 ذوق زده سری تکون دادم و تو نقشم فرو رفتم

 شماره ی سیا رو گرفتم که صداش تو گوشی پیچید

 ت ایو مهیاد توییر

 گین کردم و گفتم تت نه سیا منمصدام رو غم

 چند یحظه مکث کرد و گفت تت نوژا عزیزم توییر

 ت نه پس عممه

 نگران گفت ت عزیز دیم کجاییر االن پیشت نیستن که زنگ زدیر

 !با حایت گریه گفتم ت سیا جونم

 ت جونم عزیزم

 ت اینا میخوان دل و رودم رو بفروشن چیکار کنمر
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ست بزنه زیرخنده صداش   مهیاد میخوا صورتش تا  ستم رو زدم تو  که بایش تو د
 .خفه شه که نیش پاشا باز شد

 ت چی دل و رودت برای چیشونهر

 .ت سیا خیلی خنگیا منظورم همون قلب و کلیه بود

 ت غلط کردن میدونی کجایی تا به مهیاد بگم به پلیس خبر بدهر

 ت دیگه دیره سیا آیناز اسیر سیا

 فی کنمحالیم کن راستی خواستم اعترا

 ت چه اعترافی االن وقت این حرفاسر

 .ت سیا بزار اعتراف کنم روحم تو عذاب نباشه

 دیگه داشت گریش میگرفت

 !ت عزیزم هر کاری کردی فدای سرت تو فقط آدرست رو بگو

 ت یادته یه بار رفتیم رستوران سه چهار تا دختر ریختن سرت تا میخوردی زدنتر

 صداش مت جب شد ت اره برای چیر

شون به جای تو توی رستوران قرار  شون زنگ زده بودم و باها تتتت آخه من به هم
 .گذاشتم اونا هم که منو کنارت دیدن به جونت افتادن

 صداش تحلیل رفت

 ت آیناز شوخی میکنیر با چهار نفر با هم قرار گذاشتیر

 مهیاد و پاشا داشتن مبل رو گاز میگرفتن که سیا عربده کشید

 تو آبروم رو بردی وای خدا چه کنم از دست تورت دختتتتتتتتتتتر 

 فین فینی کردم و گفتم

 .ت میدونستم حالیم نمیکنی باشه خدا حافظ جهنم میبینمت
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تتتت این چه حرفیه عزیزم شوخی کردم فدای سرت فقط بگو کجایی کسی پیشته یا 
 نهر

 نرآره دو تا دیونه کنارم نشستن... دارن به دسته مبل دندوناشون رو تیز میکن

 اینو که گفتم شدت خندشون بیشتر شد

 ت ها..... نوژا میتونی آدرس جایی که هستی رو بدیر

 ت آره عمو جون

 .ت خوب بگو دیگه

 ت خونه ی آقای پارسا رو بلدیر

 .ت خوب م لومه که بلدم

 ت آفرین من دقیقا همون جام

 صداش قطع شد باالخره فهمید سر کاره

 تتازت آیتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت جونم عمو خوبی قشنگمر

 ت مگه دستم بهت نرسه خون جگرم کردی این چه کاری بودر

 ت حقت بود چون اومدم ندیدمت عصبانی شدم

 پفی کرد و گفتت

 ت اشکال نداره خدا رو شکر به خیر گذشت

 بارتون رو ببندین دسته جم ی بیاین ایران

 دنیشم باشنیدن اسم ایران کش اومد ت به روی چشم مهیا

 سیا خندید ت آفرین منتظرم خدا حافظ

 ت بای
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 گوشی رو قطع کردم که با دو تا گرجه فرنگی رو برو شدم

 ت ببخشید گوجه فرنگی های عزیز شما مهیاد و پاشا رو ندیدینر

 به چهره دوتاشون نگاهی گذرا کردم.... از طرز نگاهشون احساس خطر کردم

م و پشتتتت مهرنوش جون که تازه قبل از فرود اومدن بایش تو ستتترم از جا پرید
 رسیده بود سنگر گرفتم

مهرنوش جون خندید و گفت تتتتتت بیا بشتتینیم دخترم..بگو ببینم ماجرا از چه قرار 
 ...بوده

 پارت شصت و نه

شدن و منتظر  شا هم جدی  شستم مهیاد و پا کنار مهرنوش جون رو مبل دو نفره ن
 بهم چشم دوختن

 ردممنتظرشون نذاشتم و شروع به ت ریف ک

تتتت اون شب تو جنگل گم شدم ویی با دیدن نور چراغی فکر نکرده به طرفش رفتم 
 وقتی به خودم اومدم دیدم بین چند نفر ایستادم

 تازه فهمیدم او اع خرابه و بد موق ی رسیدم درست سر م امله ی دو قاچاغچی

 مهر نوش جون دستش رو جلوی دهنش گذاشت هیییییینی کشید ادامه دادم

شون ویلیام اومد سمتم و گفت تو ماشین بشینم تا بیاد حرف بزنیم منم که ت از بین
 پاهام خیلی درد میکرد قبول کردم

وقتی اومد بهش گفتم برگردنم ویال ویی اون گفت نمیتونه ویال رو پیدا کنه و به 
 خونش بردم

 از یاد آوری ماجرای بچه خندم گرفت ویی حذفش کردم و ادامه دادم

 ینکه یه شاهد بودم نذاشت برگردم و گفت باید زنم شیرت خالصه برای ا

 با دومین هیینی که مهرنوش جون کشید نیشم شل شد
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تتتتت تا اینکه تو این ماموریت که رفت ت دادی به خونه حمله کردن منم تو مخفی 
 گاهی که تو کمد دیواری بود پناه گرفتم تا او اع آروم شد

 م نبود چی میشداینکه اینجام فقط یطف خداست وگرنه م لو

 مهرنوش جون دستام رو گرفت و مهربون گفت

 ت عزیزم چون دل پاکی داری خدا هم کمکت کرده

 متقابال یبخندی زدم و از جام بلند شدم

 ت با اجازه میرم تو حیاط

 ت راحت باش دخترم

از ویال بیرون رفتم و کمی تو حیاط قدم زدم ذهنم درگیر و گیج بود نمیدونستتتتم 
 کنم  باید چی کار 

 کسی دنبایم بیرون نیومده بود یبخندی رو یبام نشست وقتش بود

سی بفهمه از ویال جیم  شدم و قبل از اینکه ک سوار  سریع  شینم رفتم و  به طرف ما
 زدم

 مسیر بیمارستانی که ویلیام و داروین رو برده بودن رو پیش گرفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 داروین اینجا دارینرت خانم یه مریض تیر خورده به نام 

 نگاهی به برگه های توی دستش کرد و گفت

 ت آره تازه بردنش بخش اتاق صد و دو

 یبخندی رو یبام نشست پس حایش زیادی هم بد نبود

 ت ممنون

 به طرف اتاق پا تند کردم که با دیدن مامور جلوی در وا رفتم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

291 

 

 به طرف مامور رفتم و گفتم ت میتونم ببینمشر

 وع ایمالقاتهت نه خانم ممن

 !ت خواهش میکنم فقط پنج دقیقه

 اخمی کرد و گفت ت گفتم که نمیشه

 !نا امید نگاش کردم این همه راه اومدم که اجازه ندن ببینمش

 برگشتم برم که سینه یه سینه ی همون ماموری که بازجوییم کرد شدم

 ابرویی باال انداخت و گفت ت شما اینجا چکار میکنیدر

 فتم فقط پنج دقیقه بزار ببینمشبا یحن مظلومی گ

 با اخم نگام کرد و گفت ت دنبایم بیا

 نیشم باز شد و دنبایش وارد اتاق شدم

شده بود کمی نگاش  ستاش باند پیچی  شکم و یکی از د برهنه خوابیده بود... دور 
 کردم و رو به مامور گفتم ت داروین جرمش سنگینهر

 شرکت کرده میره زندانچیزی علیش نداریم ویی چون تو تیر اندازی 

 سری تکون دادم و گفتم ت ویلیام چی شدر

 ت ویلیام تموم کرد

چشام گرد و پر از اشک شد...فکر کنم دیونم چون دارم برای کسی که دزدیم گریه 
 میکنم

 ت ممنون با اجازتون میرم

 مت جب نگام کرد و گفت ت میتونی بری

 اسمم رو صدا زدبه طرف در حرکت کردم که داروین با صدای   یفی 

 خوشحال با قدم های سریع خودم رو بهش رسوندم
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 به چشمای نیمه بازش نگاه کردم و گفتم

 ت خوبی پسرر

 یبخند کم جونی زد و گفت

 ت دیدی سرنوشت نحسم رو

 اخمی کردم و گفتم

شی خواهش میکنم ب د این ماجرا دنبال کار خالف  تتتتت داروین تو میتونی خوب با
 .نرو

 یبخندی زد و گفت

 ت منظورت ب د از زندانه دیگه

 غمگین نگاش کردم

 ت کاش میتونستم کاری برات بکنم

 خندید

 ت نگران من نباش قول میدم از زندان اومدم بیرون پسر خوبی بشم

 یبخند پهنی رو یبام نشست

 .ت بسه دیگه بهتره تمومش کنین

ایم از بابتش از مامور تشکری کردم و با خداحافظی ار داروین از اتاق خارج شدم خی
 راحت شده بود و حاال میتونستم با خیال راحت به فکر چزوندن پاشا باشم

احتماال از اینکه زدم بیرون دوباره ستتتیم میماش قاطی میکنه باید منتظر یه جنگ 
 دیگه باشم

 ت داروین جونت رو دیدیر
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شکه زده به طرف پاشا برگشنم اینم که اینجاست ویی صبر کن ببینم گفت داروین 
 !جونمر

نیشام رو شل کردم و سرم رو تکون دادم که خودش روبهم رسوند و مچ دستم رو 
 محکم فشردو میون دندونای چفت شده گفت

 ت چرا باید یه بادیگارد برات مهم باشهرر

 دوباره میخواست شخصیتم رو زیر سوال ببره اخمام رو تو هم کردم

شیدمت با تهم شا هنوز به خاطر ماجرای قبل نبخ ت جدید از خودت ناامیدم تتتت پا
 !نکن

 فشار دستاش کمتر شد ویی از عصبانیتش نه

ید دیم برای حرص  یب میگز گه چون هی عصتتتبی  ته بود چرت ن خودش رو گرف
 .خوردنش غنج رفت ویی ف ال وقتش نیست باید یه کم عاقل شه و قدرم رو بدونه

 دستام رو از دستاش آزاد کردم و به طرف ماشین حرکت کردم

 .....وار ماشین خودش شد و زود تر از من گاز داد و رفتاونم س

 پارت هفتاد

بر خالف پاشتتا خیلی ریلکس و آروم رانندگی کردم ی نی چی پاشتتون رو تا آخر رو 
 !گاز فشار میدن

وقتی رستتیدم پاشتتا کالفه او تو حیاط قدم میزد... پفففف االن باز میخواد گیر بده 
 .همون دایی میبود بهتر بود

شدم پا تند کردو خودش رو بهم رسوند و با موبایل شین پیاده  شتم و از ما م رو بردا
 حرص گفت

 ت چرا اینقدر آروم رانندگی میکنیر

 دیگه داشت عصبیم میکرد
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تتتتت به رانندگی کردن آدمم گیر میدیر ای خدا عجب شتتکری خوردم خودم رو یو 
 !دادما

 !یبخندی رو یباش نشست ت خودم قبلش میدونستم

 تم شبیه آ کال دار باال رفت... خودم رو بهش نزدیک کردم و گفتمابروی راس

 ت مهیاد بهت گفتر

 سرش رو جلو کشید و انگشتش رو زد به دماغم

 ت نه وحشی کوچویویه حرف گوش نگیِر من

از این که منو به خودش نسبت داد قند تو دیم آب شد ویی از اونجایی که سیستم 
 واکنشی من همیشه برعکس عمل میکنه

 اخمام تو هم کردم و گفتم

 تت پس کی بهت گفتر

 ابرویی باال انداخت و با یذت جلز و ویز کردنم رو تماشا کردحرصی شدم و گفتم

 .ت نمیخوای بگیر اصال به درک

به طرف ویال حرکت کردم که صتتدای پارس رکستتی متوقفم کرد... یه آن همه ی 
 تمعصبانیتم از بین رفت و با نیش باز به طرف رکسی رف

شده بود به دو خودش رو بهم رسوند و با کله رفت تو  رکسی هم انگار دیش تنگ 
 شکمم... کال ابزاز احساسات این خانواده اوه نه اشتباه شد این مجموعه خرکیه

 سِگ االغ شکمم رو سوراخ کرد

سر مبارکش رو ناز کردم اونم خودش رو یوس کرد و  از خودم جداش کردم و کمی 
 بیرون زبونش رو انداخت
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ستم یه یباس راحتی که  ش ستام رو  کمی که باهاش بازی کردم به اتاقم رفتم و د
شتتامل یه تیشتترت آستتتین کوتاه ویی بدن نما و شتتلوار نخی خوش دوخت بود 

 پوشیدم و از اتاق زدم بیرون

 !که با شوهر جان فیس تو فیس شدم.. این چرادست از سر کچلم برنمیدارهر

 .. اشاره ای به یباسم کرد و گفتهلم داد و به داخل اتاق.

 ت با این میخوای بیای جلو مهیادر

 دیگه داشت گریم میگرفت چرا همچین میکنهر

 حوصله چونه زدن باهاش رو نداشتم

 .ت اوکی برو بیرون عو ش میکنم

 ژست پیروزی به خودش گرفت و از اتاق خارج شد

 بودمش رو تنم کردمسراغ یباسام رفتم و یباس یاسی حریری که یه بار پوشیده 

 با اینکه بدن نما نبود ویی از اون خوشگل تر تو تنم ننشست

 خواستم از اتاق خارج شم که گوشیم زنگ خورد

 برگشتم و گوشیم رو برداشتم

 تایو

 ت ایو نوژی جونم

 ت ساناز تویر خوبیر

 ت آدم قحط بود تو رو دزدیدنر

 ش شر و ور گفتن میخوادچشام گرد شد امروز از اون روزاست که ساناز خانم دی

 !ت ساناز حوصله ندارم زر نزن

 .جیغی کشید ت بیش ور با زن عموت درست حرف بزن
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 یبخند خبیثی زدم

 ت بیحیا شما که هنوز عروسی نگرفتین به همین زودی زنش شدیر

 جیغی پر حرصی کشید ت نوژااااااا ببنتتتتتتتتتتتتتتتد

 سالم برسونت آخی عزیزم خجایت کشیدی به خربزه ی عمه 

 اومدم ایران با آرش میدس آشناش میکنم

 صداش مت جب شد ت آرش میدس دیگه کیهر

 حاال ب د با هم آشناتون میکنمع از عشق من چه خبرر

 ت نامرد من دوستتم به سویماز میگی عشقمر

 ت تو عشق عمویی دیگه همین بسته

 سر خوش خندید

راستی سیامک میگفت دل و  تتت آره راست میگی عشق چپکیه تو رو میخوام چکارر
 رودت رو فروختنر

ت خخخی چقدر این سیای دهن یق نخود تو دهنش خیس نمیخوره.... پس قضیه 
 !ی رستوران هم بهت گفته

تتت قهقهه ش به هوا رفت تتت نوژا فکر نکن ساده میگذره گفت بزار بیاد ایران ادبش 
 !میکنم

 .ت اون یه چیزی گفت تو باور نکن

 .ت زودی بیایین

 من برم می زنیت 

 ت موفق باشی بای

 ت هستم بای
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 گوشی رو قطع کردم و از اتاق بیرون زدم خبری از پاشا نبود

 نفس راحتی کشیدم و از پله ها پایین رفتم

 پدر جون کنار بچه ها تو پذیرایی نشسته بود

 ت سالم

به طرفم برگشتتت حس کردم تو شتتک رفت نگاهی به بقیه کردم داشتتتن ریز ریز 
 !به این بدبختم نگفتنر میخندیدن

 نگاهی به مهرنوش جون کردم و گفتم ت مهرنوش جون شما همر

 دوباره به پدر جون نگاه کردم و به طرفش رفتم

 ت دخترم برگشتیر

سری تکون دادم و گفتم تتت باید همشون رو جریمه کنیر چون بهت نگفتن و شکه 
 .شدی

 سری تکون داد و با یبخند گفت دارم براشون

 شد و کنارش روی مبل نشستمنیشم شل 

 ت دخترم اذیت نشدیر

 ت نه سر کار گذاشتنشونکاری نداشت... چند تا خایی براشون بستم حل شد

 خندید تت بله در جریان خایی بندیات هستم

 نیشم شل شد

 .ت من از استاد گرانقدرم مهیاد خان یاد گرفتم

 پدر جون قهقه ای زد و گفت

 .از شادِی... خوشحایم که هستی ت دخترم با وجودت این خونه پر 

 !ت آخی شرمنده این شادی خانم میخواد بره ایران
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رنگ از رخ همشتتون پرید... مگه چی گفتمر نکنه فکر کردن منظورم برای همیشتته 
 !س

 .نگاهی به پاشا کردم... آخه من چه طور بدون تو برمر چشاشو داره گریش میگیره

 عذاب رو خاتمه بدم تو دیم قهقه ای زدم و تصمیم گرفتم این

 .ت ایبته شما هم اگه دوست دارین میتونین بیان! بابا مامان خوشحال میشن

 همگی نفس راحتی بیرون دادن

 پدر جون گفت

 ....ت شما جونا برین نمیشه کار رو ول کرد من باید بمونم

 پارت هفتاد و یک

 رو به مهیاد و پاشا گفتم

 ش کنید من تنها میرم چه طورهرت پدر جون راست میگه شما هم بمونید کمک

 اخمای پاشا تو هم رفت و گفت

 ت من میام

 نگاهی به مهیاد کردم یبخندی زد و گفت

 .ت اصال بدون من سفر رفتن م نی نداره

 باشه پس سریع بلیط ها رو بگیرین منم برم به مامانم زنگ بزنم

 پدر جون خندید ت برو دخترم

 ره ی مامان رو گرفتمگوشیم تو اتاقم به اتاقم رفتم و شما

 ت او سالم مامان جونم

 ت سالم دخترم خوبیر

 ت ممنون مامانی میخواستم بهت خبر بدم داریم میایم ایران
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 ت راست میگی مادرربا کی میایر

 ت آره مامان با پاشا و مهیاد

 .ت باشه عزیزم دیم برات یه ذره شده

 ت منم همین طور مامان جون ف ال کاری نداریر

 برو به سالمت ت نه مادر 

 ت خدا فظ

گوشتتتی رو قطع کردم و خودم رو روی تخت انداختم تنم خستتتته بود دیم خواب 
 میخواست کم کم چشام گرم شد و پلکام روی هم افتاد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شنم  ست ویی ت شده بود بازم دیم خواب میخوا شام رو که باز کردم هوا تاریک  چ
 بود

 مرم دادم و با یه خمیازه ی گندهکش و قوصی به ک

 (المصب خمیازه رو کع نوشتم چند تا خمیازه پشت سر هم رفتم)

 از جا بلند شدم و به آشپز خونه رفتم بطری آب رو از یخچال بیرون کشیدم

خواستم سر بکشم که یاد پس گردنیای مامان افتادم و مثل یه دختر خوب تو ییوان 
 آب ریختم و خوردم

 رچرا کسی نیست

 ی نی خوابیدنر

 تو همین فکرا بودم که سر و کله ی مهیاد پیدا شد

 ت به زن دایی جان وقت خواب

 چش غره ای بهش رفتم ت مهیاد روز اول چی بهت گفتمر
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 صورتش رو خاروند و ژست فکر کردن به خودش گرفت

 ت اها یادم اومد وقتی بهت گفتم زن دایی مثل االن بهم چش غزه رفتی و گفتی

 ه رسید صداش رو نازک کرد و گفتاینجاک

 ت فکر کنم چند سال ازم بزرگتر باشی این طور صدام نزن

 ب دش هم نیشش رو باز کرد که اخمی بهش کردم

 !ت مهیاد خیلی پر رویی اگه عشقم رو بهت دادم

 چشاش گرد شد

 !ت عشقت کیهر فکر نکنم به درد من بخوره

 چشمکی زدم

 .بهش میگم به خاستگاری جواب مثبت بده ت ی نی سویماز رو نمیخوایر! باشه

 کمی نگام کرد و گفت

 ت نوژا خایی بستی دیگه درستهر

 !ت وای خدا تبدیل شدم به چوپان دروغگو دیگه کسی حرفم رو باور نمیکنه

نه خیر اقا مهیاد یه خاستگار داره که یک سایه ویش نمیکنه هیچ دروغی هم در کار 
 نیست سرش رو زیر انداخت و گفت

 حاال کی هست خاستگارش آدم خوبیهر ت

 مت جب از رفتارش گفتم

تت چته مهیادر میدونم ازش خوشت اومده اینو به خاطر ماجرای ارنست میگم ویی 
 چرا اینقد شل و وییر

 ت صندیی کناریم رو کشید و نشست

 .ت میترسم نتونم دوسش داشته باشمع میترسم با من خوشبخت نشه
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 دیم به حال غم صداش سوخت

ت مهیادی بهتره دیگه به مینا فکر نکنی زندگی کن سویماز دختری پر انرژیه ع بهش 
 .اعتماد کن

 از جاش بلند شد

 ت بهش فکر میکنم

اخمام تو هم رفت بچه پر رو یک ستتتاعت براش رو تتته خوندم تازه میگه بهش 
 .فکرمیکنم

دم با اتاقم به اتاقش رفت منم بلند شدم و برای احتیاط یه ییوان اب ریختم و با خو
شاد و بلوز  شلوار گ شامل یه  شه یباس خوابم که  سواکی زدم و مثل همی بردم م
آستین بلند و گشادی بود رو پوشیدم و چراغ رو خاموش کردم و رو تخت نشستم 

 که در زده شد ت بفرمایید

 پاشا بود اومد تو در رو بست

 ت کاری داریر

 گفتبدون توجه به سوایم خودش رو انداخت رو تخت و  

 ت چراغ خواب رو خاموش کن خوابم میاد

 همین طور با دهن باز نگاش میکردم که چشاش رو باز کرد وگفت

 ت چرا خاموش نمیکنیر

 حرصم گرفت حتی ازم اجازه هم نگرفت

 .ت پاشا یطفا برو اتاقت بخواب

 ساعدش رو رو پیشونیش گذاشت و چشاش رو بست

 ت االن هم تو اتاق خودمم

 تتتتتتتتتات پاشتتتتتتتتتت
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 با صدای جیغم صاف نشست و گفت

 ت چته نکنه فکر کردی با این یباسای گل گشادت وا میدم هار

 دندونام رو رو هم فشردم و گفتم

 ت یباسای من هیچ َدخلی به تو نداره حاال هم برو اتاقت میخوام بخوابم

 بدون توجه به حرفام دستش رو گذاشت زیر سرش و یه وری خوابید و گفت

 گه از اون یباس خوابا نداریرت م

 گیچ پرسیدم تت کدوم یباس خوابار

 شیطون خندید و گفت

 ت همون توری قرمزا.. اونا قشنگ تره

 چشام رو زیز کردم و گفتم ت دقیقا کجا دیدی که میگی قشنگ ترهر

 .ابرویی باال انداخت وگفت ت یه جای خوب

 جیب کشیدم ت کجتتتتتتتتتتتتتار

 !ار شدن خوب پشت ویترین دیدم میخواستی کجا ببینمت چته بابا همه بید

 صاف خوابید و گفت ت خاموش کن دیگهر

 دیدم قصد رفتن نداره چراغ رو خاموش کردم و با فاصله ازش خوابیدم

 .دیگه چونه نزدم و کنارش خوابیدم و با آرامشی واق ی به خواب رفتم

 پارت هفتاد و دو

ستم کش و ق شد خوا شام به آرومی باز  صی به بدنم بدم که دیدم یه جا گیر چ و
 کردم

 کمی گیج بودم و نمی دونستم کیم و کجامر

 فکر کنم وینوزم قدیمی شده که این قد دیر میاد باال
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سرم رو بلند کردم و به شخصی که محکم گرفته بودم نگاه کردم... احساس کردم 
 یه جا دیدمش

 .پاشاسحاال چرا منو چسبیدهر... کمی نگاش کردم ِا این که 

گدام حستتتابی  با ی نان خواب بود... فکر کنم  نار ویی همچ یدم ک خودم رو کشتتت
 .مستفیضش کردم که اینطور سفت گرفته بودم

 !شونه ای باال انداختم... میخواست اتاق خودش بخوابه به من چه

 نگاهی به ساعت کردم ده صبح بود.. نمیخواد بره سر کارر

ص سرویس رفتمو آبی به  شدم و به  شتم وتو بلند  سی بردا ورتم زدم... از کمد یبا
 حموم تنم کردم و اومدم بیرون... همچنین خواب بود... چرا بیدار نمبشهر

 کنارش یبه ی تخت نشستم و اسمش رو صدا زدم

 ت پاشا نمیخوای بلند شیر

 بازم بدون حرکت خوابیده بود...دستم به طور غیر ارادی به سمت صورتش رفت

موهاش فرو بردم از صورتش کنار زدم...خواستم دستام رو  به آرومی دستام رو تو
ستام رو به یبش نزدیک کرد و عمیق  شد و کف د ستاش  سیر د ستم ا شم که د بک

 بوسید

 خجایت زده یب گزیدم و دستام رو عقب کشیدم

 چشاش رو باز کردو نگام کرد

 ت بلندشو دیگه مگه نمیری سر کارر

 بدون حرف نگام کرد.. کمی ب د گفت

 .ه من یه ماهه سر کار نمیرم امروزم روشت ن

 همین طور ه به طرف دسشویی میرفت گفت

 ت میای ب د صبحونه بریم بلیط بگیریمر
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 ذوق زده بهش نگاه کردم که برگشت و منتظر نگام کرد

 ت سرم رو تند تند تکتون دادم که خندید و وارد دسشویی شد

 از اتاق پریدم بیرون و به آشپز خونه رفتم

 برقی رو پر از آب کردم و برق زدم... میز رو چیدم و چایی رو دم کردمکتری 

 .تت خیر باشه اول صبح

 نگاهی به مهیاد کردم

 مگه تو هم کار نرفتیر

 ت نه حال نداشتم

 با چشای گرد نگاش کردم ت خوبه ورشکست نشدین

 شونه ای باال انداخت و پشت میز نشست و گفت

 ت هری و بابا هستن

 ...برای همه چایی ریختم و جلو شون گذاشتمپاشا هم اومد

 مهیاد با چشایی برق شیطنت توش بود گفت

 .ت زن دایی بی زحمت شکر رو بده

 به دست دراز شدش نگاه کردم و حرصی شکرریز رو تو دستش کوبیدم

 یقمه ای گرفتم و تو دهنم گذاشتم که دوباره گفت

 .ت زن دایی قاشق یادت رفت بدی

 نیشش باز بود کردم و یگد محکمی به پای مهیاد کوبیدمنگاهی به پاشا که 

 ت آآآاآآآآخ

 شروع کرد به ماییدن پاهاش
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 ت چه عجب یه بار درست کوبیدی

 پشت چشمی برای پاشا که این حرف رو زده بود نازک کردم و رو به مهیاد گفتم

 !تت مهیاد خان یه حرفی رو به ادم یه بار میزنن

 میگفتم نگو نگو نگو چرا نمیفه

 یب و یوچش رو آویزون کرد و گفت

 ت من چه گناهی کردم که مادرم با داییم فاصله سنیشون زیاد بوده هتتتتتار

 منم ارزو دارم دیم میخواد بگم دایی زن دایی چرا درکم نمیکنید

 با چشای گرد نگاش کردم این االن جدی گفت یا داره شوخی میکنهر

کردم در حایی که ستت ی میکرد نخنده به   از چهرش چیزی نفهمیدم... به پاشتتا نگاه
 شونه های مهیاد زد و گفت

 .ت دایی جان من مشکلی ندارم بهم بگو دایی

 ب د سرش رو به طرف من برگردوند و اشاره کرد یه چیزی بگم

 !اخمام تو هم رفت یه زن دایی گفتن اینقد مهمهر

 .ت خوب باشه ویی تو جمع اجازه نداری اینطور صدام کنی

 هر دو شون باز شد که گفتمنیشای 

 !ت چرا صبحونه کوفت نمیکنینر

 نیشای بازشون بسته شد و شروع به خوردن کردن

ب د صبحونه به اتاقم رفتم و کت و شلواری مشکی پوشیدم و روسری کوتاه قرمزی 
 رو وری سرم انداختمو پشت گردنم گره زدم

هام تنظیم کردم و رژ قرمزی خیلی تابیم رو روی مو نک آف بام   عی نگ رو ی کم ر
 کشیدم
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شد جش  شا بدون در زدن وارد  شتم که پا شتم و موبایلم روتوش گذا کیفم رو بردا
 غره ای بهش رفتم و به سمت در حرکت کردم ویی اون حرکتی نکرد

 !ت چرا وایسادی بریم دیگه

 این طور میخوای بیایر

 میرسید نگاهی به یباسام کردم کامال پوشیده بود حتی کتم هم تا زیر باسنم

 ت مگه چشه یباسمر

 قدمی برداشت و روبروم ایستاد ت همه جاش مشکلهر

 نفسم رو دادم بیرون

شه این طور اذیت کنی آبمون تو یه جوب نمیره  شا اگه میخوای همی تتتتت ببین پا
 یباسم پوشیده و کامله

ستاش رو دور کمرم حلقه کرد  ستن. د شیده نی حتی تو ایران هم خیلیا این طور پو
 نگام کرد و گفتو خیره 

 .ت این طور ببرمت بیرون که دوباره میدزدنت

 چشام گرد شد...با خنده مشتی به سینش زدم و

 گفتم ت دیونه

 خندید و دستام رو گرفت

 ت برای یه یحظه هم دستات رو از دستم جدا نمیکنی فهمیدیر

 .ت چشم حسود خان

 خندش رو خورد و دستام و کشید.. سر جام تکون نخوردم

 و سوایی نگام کرد برگشت
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دستام رو کشیدم بیرون وروبروش ایستادم و دکمه یقه یباسش که تا آخر باز بود 
 رو بستم

 نگاهی بهش کردم

 ت نه این طور شدی برادر بسیجی یکش باز باشه خوبه

 گفت ت من حسودم یا تو

 !یبخندی زدم و گفتم ت خوب م لومه تو

 پارت هفتاد و سه

 ایین رفتیم مهیاد با دیدنمون ابرویی باال انداخت و گفتدستام رو گرفت و از پله پ

 !ت شماره بدم خانم

 خندم گرفت که پاشا یه پس گردنی حوایش کرد

 !تت تو غلط مبکنی به زن من شماره بدی

 مهیاد کمی پشت گردنش رو مایوند و گفت

 !تت خوب شماره نده

 ب د چشمکی زد تت خودم شمارش رو دادم خخخی

 فت و گفت ت برو بچه پر روپاشا هم خندش گر 

 سوار ماشین شدیم... یه راست رفتیم وسه بلیط گرفتیم

سرش رو  ست بره خونه بدون اینکه  شهر چرخید مثل اینکه دیش نمیخوا کمی تو 
 بچرخونه گفت

 .ت بریم یه چیزی بزنیم

 ت مثال چیر

 !چشاش برقی زد و گفت ت مثال حشیشی کراکی چیزی
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 روز حرفام رو شنیدیرچشام گرد شد ت.پاشا تو اون 

 با خنده سری تکون داد

 !!ت پس اون روز یو رفتم

 نچ نچی کرد و گفت ت یادته یه شب از آشپزخونه سیی برداشتم

 گیج گفتم ت آره ویی چه ربطی داره.ر

تتت اون روز بهت شک کرده بودم به خاطر همین میخواستم عکست که شوت شده 
 .بود زیر کمد رو با سیی بکشم بیرون

 چسبوندم آمپر 

 ت پاشا تو عکس منو پرت کردیر

 .ِمن ِمنی کرد و گفت ت خوب چیِز اون روز عصبی بودم

 دیخور روم رو گرفتمع خیلی راحت بخشیده بودمش

 همع حرفای روز اویش تو سرم چرخید

 عشق فرنگ

 دیم گرفت و قطره اشکی از چشام چکید

 چرا ب ضی حرفا رو نمیشه از دیت بیرون کردر

 گرفت و ازش بدم اومدر  چرا یهو دیم

 سریع اشکام رو پاک کردم که ماشین رو گوشه ای پارک کرد

 این که میخواست چیزی بزنه چرا اومد پارکر

 ت آیناز

 صدای اروم و نگرانش باعث شد اشکام رو پس بزنه

 بدون اینکه نگاش کنم گفتم ت چرا اینجا پارک کردیر
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 چرخوند بازوم دو به طرف خودش کشیدو سرم رو با دستاش

 ...تت آیناز باور کن من فقط با بابا یج کرده بودم ... میدونم اشتباه کردم

 از همون بار اویی که دیدمت دیم رو بردی

 مطم ن باش اگه میگفتی آینازی هم همین قدر میخواستمت

 انگشتش رو زیر چشام کشید و اشکام رو پاک کرد

 ...ت چشای قشنگت دیونم کرد

 .....سودم کردبا مهیاد خوب بودنت ح

 شیرین زبونیات عاشقم کرد

ست ع عمرا....حداقل تو این حال  شام نگاه کرد ی نی ازم اعتراف میخوا منتظر تو چ
 نمیتونستم بگم دوست دارم

 بدون حرف سر جام صاف نشستم و با دستمال کاغذی اشکام رو.پاک کردم

 .ن متوقف شدپاشا هم ماشین رو روشن کرد و راه افتاد ب د از ده دقیقه ماشی

 ت بیا پایین

 از ماشین پیاده شدیم به طرفم اومد و دستش رو پشت کمرم انداخت و گفت

 ت بریم بستنی بخوریمر

 بدم نیومد تت اوهوم خوبه

از بستنی فروشی دو تا بستنی گرفت همون جا رو صندیی بدون حرف بستنیامون 
 رو خوردیم

ستم تمام مدت زیر نگاش ذوب کنندش بودم ویی یه کم ک شده بودم و نمیتون سل 
 شیطنت کنم
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شده بود چون هر دقیقه دستش تو موهاش فرو  شا کالفه  از مغازه بیرون زدیم.. پا
 میرفت

 به طرف ماشین رفتیم

 ت بشن تو ماشین تا من بیام

 ...سری تکون دادم و تو ماشین نشستم

گذاشتتت و در ب د از پنج دقیقه با یه بغل پر از خوراکی اومد خوراکی ها رو رو پام  
 رو بست

سریع آیوچه  شد  شل  شم  شک و آیوچه نی نگاهی به خوراکی ها کردم با دیدن یوا
 ها رو کشیدم بیرون و مشغول شدم

 ت به منم میدیر

 خودش رو مظلوم گرفته بود و به آیوچه تو دستم شاره کرد

 پاکت آیوچه رو جلوش گرفتم که دهنش رو باز کرد

 اخمام تو هم ذفت

 !ر تو گاز میگیریت نه خودت بخو

 با ت جب گفت

 !ت من گاز میگیرم یا تو که داشتی دماغم رو میکندیر

 !خندم رو خوردم و گفتم ت تو هم دستام رو گاز گرفتی

 پفی کرد و گفت

تتت اون موقع ازت ناراحت بودم فکر میکردم ارسالن دوست پسرته و میخواستم هر 
 طور شده اذیتت کنم

 طرف دهنش بردم کمی نگاش کردم و آیوچه رو به
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 دهنش رو باز کرد و آیوچه رو خورد

 یکی هم دهن خودم گذاشتم که گفت

 !ت آیناز

 بهش نگاه کردم

 ت بلیط ها برای چند روز دیگس میای یکی دو روز بریم خونه ی جنگلیر

 کمی فکر کردم

 !تت پس مهیاد چی تنها میمونه گناه داره

 کممی اخم کرد

 ن باهامون میاد دوست دارم تنها بریمت خوب چند روز دیگه میریم ایرا

 ت ناراحت نمیشهر

 ت نه چرا ناراحت شهر

 با این که دیم را ی نبود مهیاد رو نبریم ویی گفتم باشه

ذوق زده سرش رو به قصد بوسیدنم جلو اورد که آیوچه ای هل دادم تو دهنش با 
 خنده چش غره ای رفت و ماشین رو روشن کرد

 ن رو جمع کردیم مهیاد رفته بود شرکتبه ویال رفتیم و وسایلمو

 پاشا ماجرا رو تلفنی بهش گفت....دوباره به طرف خونه ی جنگلی حرکت کردیم

 حس خوبی داشتم ویی اینکه تنها میریم کمی م ذبم میکرد

 دوباره یه سری وسایل گرفتیم ویی این بار یواشک توش نبود

تو خونه ی جنگلی  چون همه یواشتتتکای قشتتتنگی که دف ه ی قبل خریده بودیم
 منتظرم بودن

 یواشکای عزیزم من دارم میایم
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 دوباره حرکت ماشین برام الالیی شد و چشام گرم خواب شد

با حس م لق بودن رو هوا وحشتتت زده چشتتام رو باز کردم و به چهره ی خندون 
 . پاشا نگاه کردم برای جلوگیری از افتادن دستام رو دور گردنش انداختم

 زمین سنگینمت پاشا بزارم 

 !خنده ی بلندی کرد ت آره خیلی فکر نکنم بیشتر از چهل کیلو باشی

 اخمی کردم ت نه خیر چهل و هشت کیلوم

 !ت اوه اوه چقدر چاقی

 حرصی نگاش کردم که جلوی در ویال گذاشتم زمین و کلید رو بهم داد

 ت بگیر خانم چهل و هشت کیلویی در رو باز کن تا من وسایل رو بیارم

ی با دیدن حال اخمام تو هم رفت چرا اینجا کل باز کردم  د رو ازش گرفتم و در رو 
 اینقد به هم ریختسر

 پفی کشیدم و خودم رو روی مبل انداختم که احساس کردن ماتحتم سوراخ شد

 .دستم رو بردم زیر و کشیدمش بیرون

 !آخه کدوم خری چنگال رو گذاشته رو مبلر

 خانم کارت در اومد تمیز کردن اینجا با خودتهچشام تو حدقه چرخوندم... آیناز 

شونه  سفید بود ...  شتم زیرش یه تاش بندی  سته مبل گذا کتم رو در آوردم و رو د
 ای باال انداختم و از همون مبل هاشروع به جمع کردن کردم

 ظرفای کثیف روی میز هم برداشتم و به آشپز خونه بردم

عمومی اعالم کردم و بدون دستتتکش با دیدن آشتتپز خونه تو دیم ستته روز عذای 
 شروع به شستن ظرفا با دستای قشنگم کردم

 پارت هفتاد و چهار
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 ت خسته نباشی

 با صدای پاشا ابرویی باال انداختم و بهش نگاه کردم

 ت کی اومدیر

 بدون حرف جلو اومد و از پشت بغلم کرد و چونش رو روی شونم گذاشت

 با تکون دادن خودم س ی کردم پسش بزنم

 ت نکن پاشا....تواین خونه بمب منفجر شدهر

 چرا ظرف ها رو نشسته رفتینر

 مت جب نگام کردو گفت

 !ت خیلی ببخشید که نگران تو بودیما

 ت االن باید نگرانم باشی با این آشپز خونه کثیف

 دستش رو از دور کمرم باز کرد

 ت نگران نباش خودم کمکت میکنم

ستم...خوراکی هایی که گرفته بودیم شروع به تمیز کردن میزکرد منم ظر  ش فا رو 
 رو تو کابینت چیدیم و با جارو و دستمال به جون پذیرایی افتادیم

ست  شتا در شا گفت تتتت آیناز از اون ابگو ستیم که پا ش سته و کوفته رو مبل ن خ
 میکنیر

 ت یبخند بد جنسی زدم ت تو که دوست نداشتیر

 ت جبی ساختگی تو صورتش نشوند

 .بابا من عاشق ابگوشتت شدم ت کیر منر نه

 خندیدم ت باشه شکمو

 از جام بلند شدم و مشغول درست کردن آبگوشت شدم
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 یه ساعتی طول کشید تا برای آقای شکمو آبگوشتی بارگذاشتم

 به پاشا سپردم نیم ساعت دیگه زیر زود پز رو ببنده خودمم رفتم تا دوشی بگیرم

دم و موهام رو اتو زدم از اتاق بیرون نیم ساعته دوشی گرفتمو تاش شلوارکی پوشی
 رفتم

 پاشا در حایی که خیار گاز میگرفت تلویزیون میدید

 !ت چرا خیارمیخوری خودت رو سیر میکنی

 سرش رو به طرفم چرخوند و گفت

 ت آیناز مردم از گشنگی غذا رو بکش

 ت باشه

شا هم اومد کمک و خورش رو  شدم پا شغول چیدن میز  شپزخونه رفتمو م تو به آ
 ظرف کشید و رو میز گذاشت

 به خاطر کمک کردنش یبخندی رو یبام نشست

 منم برنج و کشیدم و رو میز گذاشتم

 پشت میز نشست و بویی کشید ت وای بوش آدم رو مست میکنه

 ذوق زده نگاش کردم که گفت ت همه غذا ها رو اینقد خوب درست میکنیر

 دمشونه ای باال انداختم نمیدونم آخه امتحان نکر 

 خندید و برام برنج کشید

 ت مرسی

 برای خودش هم کشید و شروع به خوردن کردیم

 حاال که میبینم دوتایی سفر اومدنم بد نیست خخی

 حسابی خوردیم خودم که داشتم میترکیدم
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 و  یت پاشا هم بهتر از من نبود

 ت میگم بریم یه کم قدم بزنیم غذامون هضم شه

 ن بریمت فکر خوبیه برو یباست رو عوض ک

به اتاقم رفتم و یه شلوار یی با و یه تیشرت گشاد پوشیدم از اینکه یباسم یه کوچویو 
 شلخته باشه خوشم میومد

 از پله ها پریدم پایین از جاش بلند شد و سمتم اومد

 با یبخند دستام روگرفت و از ویال زدیم بیرون نگاهی بهش کردم و گفتم

 ت خیلی میای اینجار

نم انداخت و گفت تتت اره اینجا رو دوست دارم تو چی خوشت دستاش رو روی شو
 اومدر

 آره جای قشنگ و ارام بخشیه .

 نیم ساعتی راه رفتیم و حرف زدیم

 که صدای ما رو از حرکت نگه داشت

 ت شما هم اینجاییدر

به ستتمت شتتخص چرخیدیم ارنستتت بود که با ت جب بهمون نگاه میکرد جلو تر 
 ه گفتاومد و با ابرویی باال رفت

 !ت بازم همو دیدیم

 پاشا یبخندی بهش زد و گفت

 .ت چه تصادف جایبی هر وقت ما اینجاییم شما هم میایین

 ارنست سری تکون داد و گفت

 ت.من از دف ه قبل که اومدم هنوز به شهر برنگشتم
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 پاشا مت جب گفت ت چرار

شونه هام کرد و گفت تتتت به خاطر  شده دور  ریه ارنست نگاهی به دستای حلقه 
 هام دکتر خواسته مدتی تو هوای سایم باشم

 ب د اشاره ای به دستای پاشا کرد و گفت

 !ت مثل اینکه خیلی با هم دوستین

 پاشا خندید و گفت ت آیناز زنمه

 ...چشای ارنست گرد شد ت آینازر پس اون روز

 پاشا حرفش رو قطع کرد ت جریانش مفصله ...نوژا اسم دومشه

 جریانی مگه ارسالن شوهرش نبودرارنست کنجکاو گفت چه 

 !پاشا بی خیال گفت ت نه آیناز داشت شوخی میکرد

 نگاه ارنست تو چشام نشست از کینه و بدی نگاهش دیم یرزید

 یبخند زوری زد و گفت تت چه خانم شیرینی داری پاشا جان

 پاشا بیخیال خندید ویی ترسی که توی دیم نشست با خند هاش درمون نشد

ست دوبار  سرکار ارن ستام پارتی داره اگه میخوای  شب یکی از دو ه گفت تتتت فردا 
 !گذاشتن خانمت جبران بشه باید بیایین

 پاشا سری تکون داد و گفت ت این جریمه رو می پذیریم

 .چشای ارنست برقی زد و گفت ت عاییه آدرس رو برات میفرستم ف ال من میرم

 ...ازمون دور شد و رفت...دیخور به پاشا نگاه کردم

 ت نمیشد یه جور ماست ماییش میکردیر چرا یوم دادیر

 .شیطون نگام کرد ت تا تو باشی دیگه دروغ نگی

 اخمام تو هم رفت



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

317 

 

 ت ویی اونو ازم متنفر کردی...از طرز نگاش ترسیدم

 شونه ای باال انداخت ت متنفر بشه مثال میخواد چی کار کنهر

 ب دم دیدی که گفت بیاین مهمونی تا ببخشم

 شا من نمیام برق چشاش ترسوندمت پا

 پاشا عصبی پفی کشید و گفت

 ت آیناز زیادی جدیش گرفتی....بیخیال ...بیا برگردیم ویال

 دستام رو گرفت و به طرف ویال حرکت کرد

 !ویی دیم گواه بد میداد تنفر تو نگاش طوری نبود که با این چیزا جبران بشه

 پارت هفتاد و پنج

ساعت تا غروب آفتاب شروع به وزیدن کرد وابر های  چند  مونده بود ... بادی تند 
 سیاه سایه انداخت

 ت چرا اینجا اینقدر بارون میزنهر

 نفسس عمیقی کشید ت به خاطر همینه که من دوسش دارم

با افتادن اویین قطره ی بارون نگاهی به هم کردیم و با تمام ستتترعت شتتتروع به 
 دویدن کردیم

 ون رو به ویال رسوندیمقبل از اینکه خیس بشیم خودم

 هوا خیلی یهویی سرد شد و صدای رعد و برق تو آسمون پیچید

 پاشا شومینه رو روشن کرد

 ... رو زمین جلوی شومینه نشستم... با پتویی برگشت

پتو رو دورمون پیچید.. از خدا خواستتته تو بغلش خزیدم و خودم رو جمع کردم... 
 خندید و پتو رو دورمون محکم کرد و گفت
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 .ت نظرت چیه شب همین جا بخوابیم

 ت خوبه تو اتاق خیلی سرد میشه

 محکم تو بغلش فشردم و گفت

 ت آیناز همیشه پیشم بمون حتی اگه ازم ناراحت شدیر

 ..کمی ازش فاصله گرفتم ت چرا باید ناراحت شم

 شونه ای باال انداخت

بهم میگه تو تتتت کلی میگم چون ب ضی وقتا با حرفام ناراحتت میکنم. یه احساسی 
 .پیشم نمیمونی

بی حرف نگاش کردم که گفت تتتتت برم یه پتو بیارم زیر پامون بندازیم دیم میخواد 
 دراز بکشم

 سری تکون دادم و ازش جدا شدم...به اتاق رفت و با یه پتو و دو تا بایش برگشت

نیشتتم باز شتتود کنار شتتومینه خوابیدن خیلی باحال و دیچستتب بود.... خوابید و 
نداختم و ستتترم رو روی بازوش دستتتتاش  باز کرد.. خودم رو تو بغلش ا رو برام 

 گذاشتم

موهام رو باال زد و پیشونیم رو بوسید....نگاش کردم...سرش رو جلو کشید و گونه 
ساس کردم امن ترین جای دنیا  سی عجیب رونم جوانه زد اح سید...ح هام رو بو

 ..همین جاست

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 با اخم به چشای شیطونش نگاه کردم که بلند خندید

 .ت دیگه اخم فایده نداره خانمم...تمام و کمال مال من شدی

 دیگیر بهش نگاه کردم

 ت پاشا خیلی وحشی هستی چرا به خواستم توجه نکردیر
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 پفی کشید و گفت

 ت از این به ب د به خواستت توجه میکنم خوبهر

 !بابا زحمت میکشی ت نه

 پتو رودور خودم پیچیدم و خوابیدم که خودش رو بهم نزیک کرد

 .ت.آیناز نمیتونستم صبر کنم جبران میکنم... قهر نکن دیگه

 مظلوم نگام کرد

 دوباره دیم براش سوخت و خر شدم و باهاش آشتی کردم

 کشوندم تو بغلش و تا صبح زمزمه های عاشقونش دیم و نرم و نرم تر کرد

صتتبح قبل از بیدار زدنش دوشتتی گرفتم موهام رو خشتتک کردم و تاش و دامنی تا 
 زانوهام پوشیدم و سراغ پاشا رفتم هنوز هم خواب بود دیم نیومد بیدارش کنم

سراغش و بیدارش کنم کتری برقی  صبحونه رو آمادع کنم ب د برم  صمیم گرفتم  ت
 رو پر از آب کردم و و گذاشتم جوش بیاد

 نبال قوری گشتم که با یه بغل یواشک رو برو شدمتو کابینت د

 خوشحال کشوندمشون بیرون تا ب د تو کیفم براشون جاسازی کنم

 دوباره دنبال قوری کشتم که این بار زود پیداش کردم و چایی خشک توش ریختم

 .کتری به صدا در اومد...آب جوش رو خایی کردم تو قوری و و میز رو چیدم

 بیدارش کنم که با جای خاییش روبرو شدمسراغ پاشا رفتم تا 

 پتو و بایش ها رو جمع کردم و تو کمد گذاشتم

 ب د از یه ربع پاشا هم اومد

 با دیدنم چشاش برقی زد و محکم بغلم کرد

 ت خانم من از این تیپا هم بلد بوده بزنه!ر
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خجایت زده یب گزیدم که پیشونیم رو بوسید و برام صندیی کشید...خیرگیه نگاش 
 .دست پاچم میکرد...مثل اینکه تازه یادم اومده بود باید خجایت بکشم

 ب د از صبحونه وسایلمون رو جمع کردیم تا برگردیم شهر

شا گفت  ست...با این که را ی نبودم ویی پا شب باید میرفتیم میهمونی ارن چون 
 باید بریم

میاومدم و باز هم تستتلیم حرفاش شتتدم و قبول کردم ویی ای کاش این بار کوتاه ن
 ...رو حرفم میموندم

 پارت هفتاد و شش

 طرفای ظهر رسیدیم خونه از بس خسته بودم خوابم برد

 فکر کنم یه چهار ساعتی خوابیدم که صدای پاشا منو از خواب بیدار کرد

 به زور چشام رو باز کردم و به چشمای شاد و خندونش نگاه کردم

شو خانم خواب آیو آخه چقد میخوابیر حو شو یه کم برام تتتت پا سر رفت پا صلم 
 .برقص

سنگین بود دیم  شام  ستم چ ش سر جام ن شای خواب آیو چند بار پلک زدم و  با چ
 خواب میخواس... پلکام خواست بسته بشه که صدای پاشا بلند شد

 .ت پاشو برو یه دوش بگیر خوابت بپره باید بریم پارتی

 دبا گفتن این حرف پاشا یرزی کردم و خواب از سرم پری

 با چشای مظلوم بهش نگاه کردم

 .ت پاشا خواهش میکنم من دیشوره دارم

 کمی متفکر بهم نگاه کرد و گفت تت تا حاال پارتی رفتیر

 به نشونه نه سرم رو باال دادم که یبخندی زد

 ت پس دیشورت از اینه نگران نباش من کنارتم نمیذارم اتفاقی برات بیفته



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

321 

 

م بلند شتتدم و حویم رو برداشتتتم و به حموم با این حرفش دهنم بستتته شتتد از جا
 رفتم

دوش آب ستتردی گرفتم تا هم ستتر حال بیام هم پوستتتم برای آرایش آماده بشتته 
میخواستم امشب ارایش کنم چون یه جورایی دیم میخواست تو چشم پاشا از همه 

 قشنگ تر باشم

 م بچیکهیباسم رو تند پوشیدم. حال نداشتم یه ساعت تو حموم وایسم تا آب موها

پاشا در حال استراحت روی تخت بود با با دیدنم از جاش بلند شد و به سمتم اومد 
 .و بغلم کرد

 اسمش رو صدا زدم.

 ت پاشا

 سرش رو بلند کرد و خیره ی چشام گفت ت جانم

 .سرم رو رو سینش گذاشتم

 محکم تر بغلم کرد و گفت

 !ت چی میخواستی بگی چهل و هشت کیلویِی من

تمام حس و حایم پرید و ستترم رو از ستتینش برداشتتتم و چپ چپ  با این حرفش
 نگاش کردم

ستی و وجودم  شدی همه ی ه ستم بگم  که قهقه ش به هوا رفت با اینکه میخوا
 ویی با کمی اخم گفتم

 .ت باید اماده شم دیر میشه

 یه نگاه خر خودتی بهم کرد و سری تکون داد و گفت

 و خشک کنت تا میرم برات غذا گرم کنم موهات ر 

 ت نه پاشا میل ندارم
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 !اخمی کرد و گفت تت رو حرف شوهرت حرف نباشه

 اینو گفت و بیرون رفت منم برای خودم رویا بافتم و از یفظ شوهر ذوق مرگ شدم

شت میز رو میچید و  شا دا شک کردم و از اتاق بیرون رفتم و پا سریع موهام رو خ
ر میخوند پاشتتا هم هی بهش مهیاد با نیش باز نگاش میکرد و پشتتت ستتر هم شتت 

 چش غره میرفت و دندون میسایید

 ت یه دایی داریم زن ذییل

 زن ذییل آی زن ذییل

 یه دایی داریم دیونه

 دیونه ی یه دردونه

 یه دایی داریم زن زییل

 زن زییل آی زن زییل

با نیش باز به شتت ر قشتتنگ مهیاد گوش میدادم که چشتتش به من افتاد شتتیطون 
 نگام کرد و گفت

 !نیشت رو ببند چه خوشش هم اومد! واه وا حیایی چیزی ت

 بهش نزدیک شدم و یه پس گردنی حوایش کردم که نیشش بسته شد و گفت

 !ت چقدم تفاهم دارن ببش ورا

ت هنوز جای پس گردنی ده دقیقه پیش پاشا میسوخت  گیج نگاش کردم که گفت 
 تو دیگه چرار

 !قلبمو شکوندی دیگه دوستت ندارم

 دیگه که از پاشا خورد دهنش بسته شد و به پاشا نگاه کرد با به چک

پاشا با اخم گفت تتتت کم چرت بگو مرده گنده تو غلط میکنی زن منو دوست داشته 
 .باشی
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 .بشقاب رو روی میز گذاشت و بهم اشاره کرد بشینم ع بچم باز حسود شد

یز نگاهی به مهیاد کردم در حایی که خندش رو میخورد چشتتتمکی زد و پشتتتت م
 نشست و گفت

تتتتتت نوژا تو یه چیزی بهش بگو منم دیم میخواد بیام پارتی...به ستتن قانونی هم 
 رسیدم ویی نمیذاره بیام

 اگه مهیاد هم باهامون میومد دیم قرص میشد به خاطر همین گفتم ت چرا نیایر

 .نگاهی به پاشا کردم ت بزار مهیاد هم بیاد

ست هم شید و گفت تتتتت بابا ارن خودش مهمونه ما رو هم دعوت  پف گالفه ای ک
 !کرده من که نمیتونم یکی دیگه رو ببرم زشته

 نگاهی به مهیاد کردم و گفتم

 !ت ببخش داداشی مثل اینکه داییت زیادی هم زن ذییل نیست

 مهیاد خندید و رو به پاشا گفت ت حواست به آجیم باشه یه وقت تنهاش نذاری

 پارت هفتاد و هفت

 .فت نگران نباش حواسم بهش هستپاشا سری تکون داد و گ

 غذام رو تند تند خوردم و به اتاقم رفتم

 !خوب حاالجمله ی مخصوص همه ی دخترا

 !ت وای من امشب چی بپوشمر

 ت میخوای کت بابا رو برات بیارمر

نگاهی به پاشا که به شدت احساس خوشمزگی میکرد کردم و چش غره ای بهش 
 رفتم

سرم رو تو کمد کردم و  سی یقه ی دوباره  سای مجل سم چیزی پیدا کنم یبا بین یبا
 بازی داشتن
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 با حال زاری به پاشا نگاه کردم

 ت پاشا همه یباسام باِز چیکار کنمر

 چشماش رو ریز کرد و گفت

 ت وقتی نمیپوشی چرا خریدیر

 .ت من نخریدم که کار مامانه...پاشو بلند شو بریم خرید

 ابروش پرید باال

 د بریم اون وقت تو میگی بریم خریدرت تا یک ساعت دیگه بای

 یه تیپ پسرونه بزن بهت هم میادر

 مشکوک نگاش کردم

 !ت راست میگیرم لومه که راست میگم زود باش منم میرم آماده شم

به اتاق خودش رفت...بیخیال شلوار یی چسبون و پیرهن طرح مردونه ی خوشگلی 
 رو تخت انداختم

شغول فر کردن موها ستم جلو میز آرایش م سرم ب شدم و در آخر همش رو باال  م 
 که همه موهام مثل آبشار از اطرافم آویزون شدن

شن تر  ست و یه درجه رو ستم رویکد شروع به آرایش کردم..با کمی کرم پودر پو
 کردم

 سایه ای آبی پشت چشام زدم و خط چشم نازکی کشیدم

 مژهام رو با ریمل پرتر نشون دادم

 .کشیدمودر آخر رژ گلبهی رو یبام  

شتتلوارم روم رو پوشتتیدم و پیرهنم رو برای زیبا تر شتتدن دو گوشتته ی پایینش رو 
 جلوم گره زدم
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 قیافه ی بی نقصم زیبا تر شده بود

شتتایم که جزعی ازم بود رو چند ال کردم و مثل هد جلوی ستترم گذاشتتتم و پشتتت 
سرم آوردم و یه گره ی پاپیونی کوچ یک سرم گره زدم و دوباره چرخوندم و روی 

 زدم چشمکی به خودم زدم و از اتاق خارج شدم

به اتاق پاشا رفتم جلوی آینه ایستاده بود و موهاش رو حایت میداد اونم شلوار یی 
پوشتتیده بود با تیشتترت ستتبز خوش رنگی فکر کنم امشتتب میخواد می بزنه باید 

 !حواسم بهش باشه

شت و بهم نگاه کرد یه باره اخماش رو شد و برگ ضورم  شید و  متوجه ح تو هم ک
 خودش رو جلوم رسوند و با حرص گفت

 !ت دیگه رنگ و روغن نداشتی بپاشی تو صورتتر

 کمی فکر کردم و گفتم

 .ت راست میگیا اگه به سایم یه کوچویو طالیی هم ا افه کنم خوب میشه

 برگشتم برم بیرون و غرید ت آینتتتتتتتتتتاز

باال بردم تا چهرش رو ببینم چند برگشتم ودستم رو دور گردنش انداختم وسرم رو 
 تا پلک زدم و گفتم

 ت جونم چیزی شدهر

 خیره ی چشام شد و پف کالفه ای کشید

 ت بریم دیر شده...گفته باشم هم کالم کسی نمیشی ازم هم جدا نمیشی فهمیدیر

 تند تند سرم رو تکون دادم که دستام رو گرفت و از اتاق خرج شدیم

 بارمت صبر کن کیف و پایتوم رو 

شیدم  ستام رو ول کرد به اتاقم رفتم و موبایلم و انداختم تو کیفم و پاکتوم رو پو د
 و از اتاق زدم بیرون
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ب د از چهل دقیقه دانندگی به مهمونی رسیدم...با شنیدن سر و صدا و شلوغی ای 
که از ببرون خونه کامال م لوم بود قلبم تکون ستتتختی خورد.. خودم رو به پاشتتتا 

 چسبوندم

 د محیط جشن شدیم نه من نه پاشا کسی رو نمیشناختیموار 

شکری  سش رو دیدم عجب  شت که قیافه ی نح ست میگ شاهم کالفه دنبال ارن پا
خوردما آخرش خایی بستتتنام کار دستتتم داد خدایا توبه دیگه کستتی رو ستتر کار 

 .نمیزارم...خودت کمکم کن

 ارنست به پاشا دست داد و رو به من یبخند کجی زد و گفت

 ت بانو چه زیبا شدین حواست باشه ندزدنتت

شا تو هم رفت ویی چیزی نگفت و به  شمکی زد ...اخمای پا شت حرفش هم چ پ
 جاش دستای منو فشار محکمی داد

 آخه به من چهر مگه من چشمک زدمر

راهنماییمون کرد تا گوشتته ای روی مبل بشتتینیم و از جم یتی که تو هم میلوییدن 
 دور شیم

م و دستاش رو محکم گرفتم.. متوجه استرسم شد دستاش رو رو کنار پاشا نشست
 شونه هام انداخت و با یبخندش به ارامش دعوتم کرد

 خودم رو بهش چسبوندم و کمی آرامش گرفتم

سرم رو  شدم...  سای ناجور دخترا  به اطرافم نگاه کردم تازه متوجه ی متوجه ی یبا
 به طرف پاشا چرخوندم داشت نگاشون میکرد

 آرنجم رو تو پهلوش فرو بردم که آخی گفت و به طرفم چرخیدحرصی 

 ت چرا میزنی مگه مرض داریر

 اخمام بیشتر شد و با حرص گفتم
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 ت چشات رو درویش کن تا از کاسه درشون نیاوردم

سریع چونش رو گرفتم  سرش رو برگردوند که  شاش خندید ویی بیخیال دوباره  چ
 و صورتش رو به طرف خودم چرخوندم

نتونستتت خودش رو نگه داره و خندید دستتتام رو از رو صتتورتش پس زد و. دیگه 
 گفت

 ت حسود خانم من اصال حواسم به تیپشون نبود تو فکر بودم

 ویی حاال که یاد آوری کردی میبینم همچین هم بد تیپ نیستن

 ...چشام آتیشی شد خواستم موهاش رو بکنم که گوشیش زنگ خورد

 پارت هفتاد و هشت

ی بهم کرد و گفت تتت مهیاِد حتما کار مهمی داره از این جا تکون نخور تا نگاه مردد
 بیام

شد  صبانی بودم بدون حرف روم رو برگردوندم که از جاش بلند  ستش ع چون از د
 و بوسه ای روی گونم کاشت و ازم دور شد

با استرس اطرافم رو نگاه کردم که خدمت کار چند نمونه نوشیدنی جلوم گذاشت.. 
آب پرتقال ثابت موند از رو میز برداشتمش و جرعه ای ازش خوردم ط م  چشام رو

 عجیبش باعث شد از خوردن بیشترش منصرف شم

 و سر جاش بزارمش

با خاموش شدن چراغا ترسی تو دیم نشست.... بی هوا خمیازه ای کشیدم .. واق ا 
 !به خرس گفتم پاشو گم شو اینجا جای منه

ست ویی از نظر  سراغم اومده بود دیم خواب میخوا م این خواب یک باره ای که به 
سرم رو تکون دادم  ست رو هم بره که  شام خوا سناک اومد چند بار چ عجیب و تر

 باید حد اقل تا اومدن پاشا خودم رو نگه دارم
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ختاستم بلند شم که سرم گیج رفت مطم ن شدم دارو به خوردم دادن... اگه همه 
د با این حجم داروی بیهوشتتی که تو شتتربت ی ییوان رو میخوردم مرگم حتمی بو

 ریخته بودن

 سرم سنگینی میکرد به مبل تکیه زدم و و سنگینی سرم رو روی مبل انداختم

ستم این ماجرا رو  شتم فقط از خدا خوا شمم رو ندا شتن چ ویی دیگه توان باز گذا
 ختم به خیر کنه

 چشام رو هم رفت و به خوابی عمیق و فرو رفتم

 * پاشا*

نمیشد ی نی چیر چرا باید سر بابا این بال میومد حاال که زندگیم داشت رنگ  باورم
 !خوشی میگرفت چرا بابا باید تو تصادف جونش رو از دست میدادر

صورتم رو خیس کرده بود  شک تمام  سم به اطرافم نبود ا شده بودم و حوا شکه 
 گوشه ی دیوار تو خودم پیچیده بودم

شده بود و ست باید زمان از دستم خارج  یی یه یحظه یاد آیناز افتادم که اونجا تنها
 میرفتم سراغش و برمیگشنیم خونه

سته بودیم رفتم ویی خبری از  ش شغول خوش گذرونی بودن به جایی که ن همه م
 ...آیناز نبود

ترستتیده دور و اطرافم رو نگاه کردم ویی نبود که نبود... عصتتبی شتتدم بهش گفته 
 جا رفتربودم از جات تکون نخور پس ک

نگام به طرف پله ها کشتتیده شتتد از زور عصتتبانیت یب گزیدم و به طرف پله ها 
حرکت کردم همه ی اتاق ها رو یکی یکی سرک کشیدم ویی نبود نگام به تنها اتاق 

 باقی مونده ته ساین کشیده شد و با سرعت خودم رو بهش رسوندم

وارد اتاق شدم.. با چیزی  دستگیره رو فشار دادم راحت باز شد... در رو هل دادم و
 که رو تخت دیدم قلبم از جا کنده شد و با زانو رو زمین فرود اومدم
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 !امشب روزگار قصد کشتنم رو داشتر

از زور عصبانیت و ناراحتی داشتم میمردم یه باره به طرفش هجوم بردم و اون رو 
اسمم رو زیر مشت و یگد گرفتم تتت چشاش رو به زور باز کرد و با صدای بی جونی 

 صدا زد که با پشت دست توی دهنش کوبیدم

دیم نمیخواستتت صتتدیش رو بشتتنوم توان اینکه حرفی بزنم و فهشتتش بدم رو هم 
 نداشتم این قدر زدمش تا دیگه هیچ صدایی ازش در نیومد

صدای  ستم اون جا بمونم به طرف در رفتم که دوباره با  دیگه یه یحظه هم نمیتون
 بیجونی اسمم رو صدا زد

 خفه شو اسمم رو به زبون کثیفت نیار ت

 ...از اتاق خارج شدم و بدون فکر همون جا ویش کردم

 *آیناز*

همه ی بدنم درد میکرد درسته که بدنم بی جون بود ویی مشت و یگد هایی که به 
 بدن بی جونم میخواد رو حس میکردم

 !باورم نمیشد چرا داشت منو این طور کتک میزدر

 ام اینجا بمونم اینجا رو دوست ندارماصال کجا رفت نمیخو

 دوباره چشام رو هم رفت و یی سریع بازش کردم باید از این جا میرفتم

 باید سریع خودم رو به پاشا برسونم

به زور سر جام نشستم گیجی و منگی از یه طرف و درد بدنم از یه طرف بهم اجازه 
 ی نشستن رو نمیداد

ست ش ستم رو تکیه گاه بدنم کردم و ن سرم د م تازه نگام به خودم افتاد و خواب از 
 پرید
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چرا هیچ یباسی تنم نیستر دور و اطرافم رو نگاه کردم و یباسام رو گوشه ی تخت 
 دیدم

 پتو رو حصار تنم کردم و دستم رو به طرف یباسام دراز کردم

سیدم... نکنه  سرم میچرخید تر شیدم از فکرایی که تو  سام رو پو با زور و و درد یبا
 بهم... نه نه این امکان نداره کسی

 ویی چرا یباس تنم نبود حتما اتفاقی افتاده

 اشک تموم صورتم رو خیس کرد و صدای حق حقم بلند شد

چرا نباید روی خوشتتی رو ببینمر خدایا من که ازت خواستتتم کمکم کنی پس چی 
 شدر

طرف در پام رو از تخت پایین گذاشتم و با قدم هایی که به زمین کشیده میشد به 
 حرکت کردم

 من که بی گناه بودم چرا پاشا ویم کرد و رفتر چرار چرار

شت در  شخص پ شتم و در رو باز کردم با دیدن  ستگیره ی در گذا ستم رو روی د د
 چشای نیمه بازم باز تر شد

 ویی با گیج رفتن سرم توان ایستادن رو از دست دادم و تو آغوشش از هوش رفتم

 پارت هفتاد و نه

 #سال ب دپنج  #

 *آیناز*

به ستتمت قوطی کنستترو نشتتونه گرفتم .... تیر به هدف خورد و پشتتتش قوطی 
 کناریش و به ترتیب ب دی

 هر شش تیر رو به نشونه زدم

 ت خانم آقا گفتن برین ماساژشون بدین
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 ....به سمت فرانک برگشتم ناجی و فرشته ی نجاتم کسی که اگه نبود

 اخمام رو تو هم کشیدم

 کرد خیلی پر رو شده باید برم ادبش کنمت آقا غلط  

در حایی که ستت ی میکرد نخنده گفت میشتته خواهش کنم این بار روبه خاطر من 
 چیزی به روش نیارید

 پفی کشیدم

 .ت خیلی بیتربیت شده مقصر هم تویی

 سری تکون دادو گفت

 ت باشه هر چی شما بگین اصال منو جای اون تنبیه کنید

 دم و جیغی کشیدمدندونام رو روی هم سایی

 ت فررررررانک

 ????ت بله خانم به نظر منم یه تنبیه نیاز داره

 پشت چشمی براش نازک کردم و به طرف ویال رفتم

با عصتتتبانیت در اتافش رو باز کردم بدون پیراهن روی تخت خوابیده بود تا منو 
 دید چشاش برقی زد ورو شکم خوابید

 .ع کنت آفرین دختر خوب بدو بیا کارت رو شرو

 یبخند خببثی زدم...حاال میدونم چه طور تنبیهت کنم قلدر خان

 به طرفش رفتم و گوشه ی تخت نشستم

 دستم رو روی کمرش گذاشتم که ریز خندید

 تو یه حرکت چرخوندمش و مشغول قلقلک دادنش شدم

 که جیغی کشید
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 انکت وااااای ویم کن ...فرانک ببا این گربه ی سیاه رو ازم دور کن فررررر 

فرانک و داروین سراسیمه خودشون رو توی اتاق انداختن ویی ال دیدن و  یت ما 
 نیششون شل شد

سلحم رو بیار تا دخلش رو  تتتت عمو این مامان دیونه رو ازم دور کن واااای فرنک ا
 ???? بیارم

 دست از قلقلگ کردنش برداشتم و با یبخند پیروز نگاش کردم

 زکسی کار بکشیات خوب آقا آرش خان دیگه نشنوم ا

 پشتش رو بهم و کرد

 ت اصال نخواستم برو فرانک جونم ماساژم میده

 خندیدم

 .ت باشه هر جور راحتی آرش میدِس من

 .جیغی کشید ت نهههههههه به من بگو آرش خان

 خندم پر رنگ تر شد اگه خدا آرش رو بهم نداده بود از غصه دق میکردم

تنها گذاشتتتتم به تنهایی هردوشتتتون رو  از اتاق خارج شتتتدم و آرش رو با بچه ها
 حریف بود و اشکشون رو در میاورد

 به آشپز خونه رفتم و قهوای برای خودم ریختم تلی تلی مزش کردم

 تلخیش باعت میشد که برای چند دقیقه ای اون شب نحس رو از یاد ببرم

 #فلش بک به گذشته#

م یاری نمیکرد همه ی چشتتتام رو آروم باز کردم و دور تا دور اتاق چرخوندم مغز 
 بدنم کوفته و دردناک بود

شک تو چشمام نشست مگه حال خرابم رو ندید  شا باهام کرد ا به یاد کاری که پا
 چرا بهم فرصت ندادر
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شد دوباره نگام رو چرخوندم اتاق  شک  سته کردم چشمام خایی از ا پلکم رو باز و ب
 .تکیه زدمبه نظرم آشنا اومد بدن خستم رو باال کشیدم و به تخت 

آره این اتاق زیادی آشتتتنا بود همون قدری که یک ماه توش زندگی کرده باشتتتی 
 .اینجا خونه ی ویلیام بود

در اتاق آهستتتته هل داده شتتتد آب دهنم رو قورت دادم و منتظر موندم بیاد تو با 
 دیدن دوبارش جیغی فرابفش کشیدم

 ت جیغغغغغغغغغغغب

ستس رو جلوی سمتم اومد و د سرعت به  سیدم و با  به  شتر تر شت بی دهانم گذا
 صدایی که در نمی اومد جیب کشید

 یهو عصبی شد و غرید

 ت.بستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تمومش کن

 به م نی واق ی خفه شدم من از این مرد میترسیدم

 ت تو تو

 دوباره جیب زدم ت رررررررروح رررررررروح ررررررررروح

 اید چون منو اسیر کرده میخندهرربا صدای قهقهش مت جب بهش نگاه کردمع ش

 دهنم رو باز کردم که یه جیب دیگه برم که غرید

 ت ساااااااکت

 دهن بستم که گفت ت نترس من روح نیستم

 ابرویی باال انداختم و گفتم

 ت دروغ نگو خودم اون شب شنیدم که گفتن جسدش رو ببرین

ن ویی یکی رو سری تکون داد و گفت تتتت درست شنیدی من کار داشتم رفتم بیرو
 جای خودم گذاشتم که کشته شد
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 سری تکون دادم و گفتم

 .ت ممنون فرانک اگه تو اونجا نبودی م لوم نبود چه اتفاق دیگه ای میفتاد

 ابرویی باال انداخت و گفت ت منظورت چیهر

 قطر اشکی از چشام چکید ت میدونم کار ارنسِت 

 !ار من بهت بگمسری تکون داد و گفت ت تو همه چیز رو نمیدونی بز 

 ت اول بگو اونجا چیکار میکردیر

 پارت هشتاد

 .ت به وظیفم عمل میکردم

 ابرویی انداختم باال ت چه وظیفه ایر

تتت ویلیام قبل از مرگش ازم خواست تا آخر عمرم ازت محافظت کنم حتی پول این 
 .کار رو با دادن کلید ویالیی بهم داد

 چشام گرد شد ت چرار

 .ت چون دوست داشت

مات بهش نگاه کردم چونه هام یرزید و چشتتام پر از آب شتتد کاش همون موقع از 
 پاشا طالق میگرفتم

حد اقلش این بود که داشتتتتم برای شتتتوهر از دستتتت رفتم عذا میگرفتم نه اینکه 
 همچین بالیی سرم بیاد

ستاد رو برای  سفر همه ا تتتت همه دار و ندارش االن مت لق به تِو... قبل از رفتن به 
 نان امضا کرداطمی

 فقط جای اسم تو خاییه ... از این به ب د محافظتم

 ت ت قیبم میکردیر
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 سری تکون داد

 .ت اون شب اتفاقی برات نیفتاد

 !شکه زده نگاش کردم که یبخندی زد فکر کردم یبخند زدن بلد نیست

 ????! ادامه داد ت وقتی شوهرت پاشا خان نه ارسالن خان

 ادامه ی حرفش رو زدپشت حرفش چش غره ای رفت و 

 از ساین جشن بیرون رفت حواسم بهت بود .

احستتاس کردم حرکات اطرافت مشتتکوکه چون هر کستتی خودش از ستتلف برای 
 خودش نوشیدنی بر میداشت

 ویی خدمتکار چند نوع نوشیدنی جلوی تو قرار داد

وقتی چراغ خاموش شتتتد خودم رو بهت نزدیک کردم ویی دیدم یه نفر رو کویت 
 ه و داره به طبقه ی باال میرهانداخت

منم دنبایت اومدم چون باال چراغ روشن بود راحت چهره ی طرف رو دیدم میدونی 
 کی بودر

 ت کسی جز ارنست نمیتونه باشه

شاید به ظاهر یه  ست یه خالفکار حرفه ایه  ست بود و باید بگم ارن سته ارن تتتت در
 کارخونه دار باشه ویی خالفای زیادی پشتش میکنه

ش رو داشتتتتم با خط دوم موبایلم بهش زنگ زدم و گفتم کارخونت آتیش شتتتمار 
گرفته اونم ستتریع از اتاق پرید بیرون کال پنج دقیقه نشتتد پس نمیتونستتته کاری 

 کرده باشه

شت پرده های  شدم پ شد منم مجبور  شتن  شغول گ شا اومد و م سرش پا شت  پ
 ساین مخفی بشم
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کردو رفت فهمیدم چیزی دیده که فکر   ویی ب د از اینکه با عصتتبانیت اتاق رو ترک
 ..بد کرده مردد پشت در ایستاده بودم که در رو باز کردی

 ت ممنون فرانک تو فرشته ی نجات منی

 .ت خانم از این به ب د خدمتگذارتون هستم

 یبخند بدجنسی زدم

 ت فرانک تو باز هم خالف میکنی یا گذاشتی کنارر

 چون ریسکش باالست تت راستش دیم نمیخواد دیگه خالف کنم

 ت یه خالف کوچویو به خاطر من میکنیر

 ابروهاش باال پرید ت چه خالفیر

 ت گفتی زنگ زدی به ارنست و گفتی کارخونش آتیش گرفته درستهر

 !سری تکون داد که گفتم ت چه طور این اتفاق در واق یتهم بیفته

 خیلی ریلکس گفت

 ت میخوای کارخونش رو آتیش بزنیر

 دمسری تکون دا

ت آره ویی نمیخوام کسی توش باشه فقط کارخونش آتیش بگیره به جای زندگی  ت
 .من که آتیشش زد

 ت. جسارت نباشه خانم ویی نمیخواین واق یت رو به شوهرتون بگینر

ت کدوم واق یت جه طور ثابت کنم که اتفاقی نیف تازه من بیهوش بودم تو همون 
 حایت به باد کتم گرفت چرا باید ببخشمشر

 ت بهم خبر دادن که پدر پاشا تو تصادف فوت شده

 با دهن باز نگاش کردم تت چت چیر
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تتت همون موقع که گوشیش زنگ خورد احتماال میخواستن همین مو وع رو بهش 
 .بگن و اینکه به و  یتت توجهی نکرد علتش حایت غیر عادی خودش بود

 دیم پر از غم شد آقای پارسا جون بود

 پدر پاشا هم کار ارنست بودهت خانم به نظرم مرگ 

 ت. چی میگی چرا باید اونو بکشهر

 !ت برای اینکه مهیاد با زنگ زدن پاشا رو ازت جدا کنه

 دندونام رو رو هم ساییدم ت فرانک

 ت بله خانم

 ت باید نابودش کنیم اویین قدم آتیش زدن کارخونش

 دومین قدم انداختنش ته زندان

 مکسی کردم ت کمکم میکنیر

 نو م لومه که کمکت میکنم ویی قبلش کارای ثبت اسناد رو باید انجام بدیمبله با

 تا حساب بانکی ویلیام برات باز بشه چون برای اینکار به پول نیاز داریم

 !ت باشه هر کاری میخوای بکن

 پارت هشتاد و یک

 *آیناز*

 #زمان حال#

 با پریدن آرش توی بغلم از فکر بیرون اومدم

 گفتخودش رو یوس کرد و 

 تت مامان داروین خرم نمیشهر

 چش غره ای بهش رفتم
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 ت بی ادب صد بار بهت گفتم نگو خر.... اسب بابا اسب فهمیدیر

 اخماش رو تو هم کشید و گفت

ت دیم میخواد بگم خر اصالچرا تو همیشه به بابا میگی خر شاید آدم خوبی باشه  ت ت
 !من کع ندیدمش

 .دیم میخواد به داروین بگم خر ویی حاال که تو به بابا اینومیگی منم

 سر کله داروین پیدا شد با دیدن موهاش چشام گرد شد ت داروین چی شدیر

 به حایت گریه گفت

 .ت من است فا میدم پسرت کشت منو من رفتم بای

 ت داروین

 ت بله خانمر

 !ت آرش میخواد عذرخواهی کنه

 یه نیشگون از کوهان آرش گرفتم که صاف ایستاد و گفت

ست میگه ببخشید که بهت گفتم خر... دیگه موهات رو هم نمیکشم... باهاتم تتت را
 قهر نمیکنم... از اینجا نرو باشه داروین جونمر

 در حایی که اشکاش سرازیر بود گفت

 تت من که بابام نیست باهام بازی کنه تو هم میخوای بریر

م به آب دماغش رو کشتتید باال و با پشتتت دستتت اشتتکاش رو پاک کرد و مظلمو
 داروین نگاه کرد که یهو داروین برداشتش و تو بغل فشارش داد و گفت

 .ت گریه نکن رئیس کوچویوی من م لومه که نمیرم.. شوخی کردم گریه نکن

 .ت خوب آرش خان نظرت چیه بریم بیرون چرخی بزنیم

 آرش با زوق نگام کرد تت داروین و فرانک هم ببریمر
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 .پ رئیس کوچویویی بزنآره که میبریم زود برو یه تی .

 ت باشه داروین بریم برام یباس انتخاب کن

 .داروین سرش رو تکون داد و وارد اتاق آرش شدن

 منم از جام بلندشدم و به اتاقم رفتم تا آماده بشم

 *پاشا*

 ت مهیتتتتتتتتتتتتتتاد

 مهیاد با عجله خودش رو انداخت بیرون از اتاق

 !وار میکنیرتت اومدم بابا چرا اینقدر داد و ه

 .ت زود باش دیر شد باید به قرارمون برسیم

 پوزخندی زد

 .ت اونا از خداشونه با ما م امله کنن عجله نکن

 .تت هر چی باید سرموقع به قرارمون برسیم

 ت نگران نباش تو رستورانن بیابون نیستن که یه چیزی کوفت میکنن تا ما برسیم

شین م سوار ما شین رفتیم هر دو  شین آیناز ثابت به طرف ما شدیم نگام روی ما ن 
 موند پوزخندی زدم... نفروخته بودمش

گذاشتمش تا درس عبرت بگیرم و طرف هیچ زنی نرم... همشون مثل همن خائن. 
 دورو. عو ی

ماشتتین رو روشتتن کردم و به طرف رستتتوران مورد نظر روندم همزمان فکرم به 
وبا هم به اون خونه ی ی نتی گذشته برگشت زمانی که مهیاد حرفم رو قبول نکرد 

 برگشتیم ویی نبود آب شده بود و تو زمین فرو رفته بود

 دنبایش نگشتم چون برام ارزشی نداشت هر جهنمی رفته بود برام فرقی نمیکرد
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با رستوران رسیدیم و سراغ مهمونامون رفتیم رسیده بودن با دیدنمون خوشحال از 
 جابلند شدن و دست دادن

 امله براشون خیلی باارزشه ویی برای من سودمند تر بود تصمیم میدونستم این م
 گرفتیم قبل از هر چیزی غذایی بخوریم

 غذامون رو سفارش دادیم و مشغول خوردن شدیم

 همون موقع دو بادیگارد که گندگی و ابهتشون ترسناک بود توجهم رو جلب کرد

سایه ای که با ک سر بچه چهار  شلوار وسطشون ویی جلوتر که اومدن متوجه پ ت و
راه میرفت و ادای رئیس ها رو در میآورد باعث شتتد ب د از مدت ها ردی از یبخند 

 رو یبام بشینه

 پسره عجیب به دیم نشست و دیم نمیخواست چشم ازش بردارم

 غذا سفارش دادن ویی برای چهار نفر حتما برای پدر پسره

 نمی کردم نمیدونم چرا ویی به پدرش حسودیم شد حال خودم رو درک

سرم رو زیر انداختم و مشغول غذام شدم این بار صدای پاشنه ی کفشی زنونه که 
 م لوم بود حرکتش از روی غرور و خود خواهیشه باعث شد سرم رو بلند کنم

کت و شلواری مشکی پوشیده بود و شال حریری مشکی دور سرش پیچیده بود و 
 بود عینک آفتابی بزرگی که نیمی از صورتش رو گرفته

شون داد فخر  سنگ کف زمین بود ن شمی که به  سری که زیر افتاده بود وچ ویی 
 فروش نیست

 با رفتنش طرف همون پسر بچه ابروهام باال پرید

 یکی از بادیگارد ها بلند شد و صندیی رو براش کشید

 دقیقا پشت به من نشست و کیفش رو گوشه ی میز گذاشت
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شغول غذا خوردن با یگدی که مهیاد به پام زد از دید  شیدم و م ست ک شون د زدن
 .شدم

 پارت هشتاد و دو

 *آیناز*

 عینکم رو روی سرم گذاشتم .. نگاهی به استیک توی بشقاب کردم

 ت فرانگ مطم نی گوشت خوک نیست!ر

 سری تکون داد و گفت

ت خانم گوشت خوک برشته نمیشه و وسطش خام میمونه و هر چی بیشتر بپزیش 
 ... آب میشه

 ین میفهمین که گوشت خوک نیستبرش بزن

 برشی از وسطش زدم ت آره مثل اینکه درست میگی

 نگاهی به پشت سرم کرد و گفت

 ....ت خانم میز پشت سرتون

 نگاش کردم... مکثی کرد و گفت

 .ت پاشا و مهیاد نشستن

 یک باره قلبم محکم کوبید و فکر کنم رنگ از رخم پرید چون فرانک گفت

از ورودت تا موق ی که بشینی نگاش روت بود...االن هم  تتت نترس نشناختت..ویی
 گه گداری نگاهی بهت میندازه

 احساس کردم قلبم میخواد از تو سینم بزنه بیرون

 دیم میخواست برگردم و نگاش کنم ببینم ب د از پنج سال چه شکلی شده



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

342 

 

حال خودم رو نمی فهمیدم مگه من ازش متنفر نشده بودمر چرا چرا من ازش بدم 
 !میاد

ترستتیده به آرش نگاهی کردم خدا کنه متوجه ی شتتباهت زیادش با آرش نشتتده 
 !باشه

شت و هر بار دهانش  ستیک رو مثل یه نجیب زاده برش میزد و تو دهانش میزا ا
 رو پاک میکرد دیم براش   ف رفت

 و یبخندی روی یبام نشست

 ذهنم پر کشید به دو ماه ب د از اینکه فرانک نجاتم داد

 درگیر کارهای ارنست و بدبخت کردنش بودیم که از خودم غافل شده بودم اینقدر 

 .وقتی فهمیدم که حایت تهوع امونم رو برید و سرگیجه و تنبلی بهم غایب شد

اون موقع بود که فهمیدم پاشتتا هنوز دستتت از ستترم برنداشتتته و قراره تیکه ای از 
 وجودش درونم رشد کنه

ش ویی ب د از به دنیا اومدنش نه تنها من اول خیلی ناراحت شتتدم نمی خواستتتم
 بلکه فرانک و داروین هم دیونش شدن

 شیرین بود و با خندهاش دیبری میکرد

 ت خانم

 نگاهی به داروین انداختم

 چرا نمی خورید سرد شد

شتم ویی چوم آرش و  ست ندا ستیک زدم...زياد دو شی به ا سری تکون دادم و بر
 ثل خودشون سفارش بدنپسرا دوست داشتن گفتم برای منم م

چند تیکه خوردم و قلبم بیتابی میکرد عینکم رو روی چشتتام گذاشتتتم و شتتایم رو 
 جلوتر کشیدم
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 طبق م مول وقِت ناراحتی سیگاری از کیفم بیرون کشیدم و گوشه ی یبم گذاشتم

 فرانک فندکش رو بیرون کشید و برام آتیش روشن کرد

 ند سال قبل برگشتبا اویین دودی که بیرون دادم ذهنم به چ

 #گذاشته#

وای فرانک چه منظره ی زیبایی تا حاال دیدن یه آتیش اینقدر دیم رو آروم نکرده 
 .بود ویی مطم نی کسی تو کارخونه نیست

تتتتت خیایتون راحت خانم نگهبان رو بیهوش کردم و انداختم بیرون.. کس دیگه ای 
 هم داخل کارخونه نبود

 ی کنیم که یو بره و بیفته زندانت کا ت عایی بود حاال باید کار

 ت بله بانو ویی قبلش باید داروین رو از زندان بکشیم بیرون

 اون تو کشیدن نقشه استاده

 *پاشا*

شخص نابلدی  سید ابروم رو باال انداختم و دنبال  شامم ر سیگاری غلیظ به م بوی 
د که تو رستوران سیگار میکشید گشتم چشمم روی همون زن سیاه پوش ثابت مون

 و اخمام تو هم رفت چرا به حقوق دیگران احترام نمیذاشتر

 صدای اعتراض مهیاد هم بلند شد

 .ت اه این چه دود و دمیه که بلند کرده خفه شدم

 خواست از جاش بلند شه که دیلون دست رو شونش گذاشت و نشوندش

 !!ت آقای مهیاد مثل اینکه خانم رو نمیشناسید که میخواید برید هشدار بدید

 ت منظورتون چیهر

 دیلون نیم نگاهی به زن سیاه پوش کرد و گفت
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 ت اسم واق ش رو نمیدونم ویی م روفه به گربه ی سیاه

 شاید اگه بگم نیم اغراق کردم ویی یک سوم شهر مال خودشه

 اون وارث ویلیامه

 و با هوش و ذکاوتش اون ارثیه رو دو برابر کرده

سی ت سی مثل یه گربه چنگول میندازه ویی ک شنیده چون ک صداش رو هم ن ا حاال 
 رو الیق هم صحبتی با خودش نمیدونه

 .....همیشه سیاه میپوشه به همین خاطر بهش میگن گربه ی سیاه

 پارت هشتاد و سه

 مهیاد عصبی از جاش بلند شد

 ت هر کی میخواد باشه ویی باید به دیگران احترم بذاره

 !با کف زمین یکیت میکنن دیلون ترسید ت حماقت نکن مهیاد بادیگارداش

 ویی مهیاد بدون توجه به حرف دیلون به سمت میز رفت و دقیقا کنار زن ایستاد

زن عینکش رو برداشت و به مهیاد نگاهی کرد ویی زاویش طوری بود که صورتش 
 رو نمیدیدم

 مهیاد با دهانی باز نگاش میکرد

 *آیناز*

 .ت مهیاد داره میاد سمتمون

کردم...امروز روز شتتانستتم نبود....نفس عمیقی کشتتیدم تا شتتکه به فرانک نگاه  
 ریلکس بشم

 پک دیگه ای به سیگارم زدم که دست راستم ایستاد
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تتتت خانم فکر نمیکنید باید به حقوق دیگران احترام بذارین..به فکر دیگران نیستین 
 حداقل به فکر بچتون باشید

ستترم رو بلند کردم و  مدتی که حرف میزد ستترم پایین بود...عینکم رو برداشتتتم..
 نگام رو تو چشاش قفل کردم

 احساس کردم روح از تنش رفت..نیشخندی زدم

 !ت چرا نمیشینی مهیاد خانر

 ویی مهیاد خشک شده بود و حرفی نمیزد

 .به فرانک اشاره کردم کمکش کنه

از جاش بلند شتتد و رو صتتندیی خودش نشتتوندش...خودشتتم روی صتتندیی کناری 
 نشست

 ت آیتنت...از

 یگارم رو تو بشقاب خاموش کردم و گفتم ت به خاطر شما خاموش میکنمس

 ت تتت....و

تتتتتت مهیاد بهتر چیزی از این مو تتتوع به داییت نگی چون نمیتونم قول بدم اگه 
 دیدمش از چرخ گوشت ردش نکنم

 چشای مهیاد گرد شد ت چرار

 غضبناک نگاش کردم که چشاش پر از ت جب شد

 ت مامان این آقا کیهر

گفتن مامان چشتتای مهیاد گرد شتتد و به طرف آرش نگاهی کردویی با دیدنش با  
 دهانش باز موند

 حتما متوجه شباهتش با پاشا شده.... مجبور شدم از در تهدید وارد بشم
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تتتت شنیدی مهیاد اگه چیری بهش بگی میگم پسرا تا میخوره بزننش همون قدری 
 .که اون شب منو زد

 دوباره به سمت آرش سرش رو چرخوندبا چشای پر غم نگام کرد ویی 

 حرصی گفتم ت مفهوم شدر

 با ابرو اشاره ای به آرش کرد ت پسرتهر

 ت مامان چرا جواب رییست رو نمیدیر

 .یبخندی به پسر شیرینم زدم ت عزیزم ایشون مهیاد خان از دوستای قدیمیم هستن

 اخماش رو تو هم کشید تت پس چرا ناراحتت کردر

 ه های پسرم ذوق مرگ شدمیب گزیدم و از توج

شتم که یه بار ناراحتم کرده بود  تتتت چیزی نیست مامان یادته گفتم یه دوستی دا
 مجبورش کردم کالغ پر برهر

 یبای آرش با ذوق باز شد و نگاهی عاشقونه به مهیاد کرد

 میتونم بگم بد بخت شد رفت

 رو به مهیاد گفت ت میتونم شمارتون رو داشته باشم دوست مامانر

 هیاد سری تکون داد که فرانک تیکه کاغذی جلوش قرار دادم

 شماره رو نوشت و آرش با عجله کاغذ رو تو جیبش جا داد

 ت مهیاد بهت تسلیت میگم به جمع کچل شدگان پیوستیر

 مهیاد که هنوز از شک بیرون نیومده بود گفت ت هار

ِت..... ِهش.... ت.... زی... نمیگی  هیچی بهتر بری تا پاشا شک نکنه تکرار میکنم ب چی
 مفهومهر
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مهیاد سری تکون داد و بلند شد و از ما دور شد نمیتونستم بهش اعتماد کنم دهن 
 یقیش ثابت شده بود

 .ت بلند شین بریم

 ....ت مامان به کی چیزی نگهر اصال چی باید بگهر چرا نگهر اگه بگه چی

 با نگاه تیزم حرفش روقطع کرد

 هرت رو کامل میببنه و امکان داره بشناسدتفرانک گفت. ت اگه برگردی چ

 حرصی یب گزیدم که آرش گفت ت یکی به من بگه اینجا چه خبرهر

 فرانک گفت ت اون اقاهه رو که کت شلوار توسی پوشیده میببنیر

 ت. آرش سری تکون دادر

تتتت اون یکی از دوستای مامانته... ویی مامان رو ناراحت کرده... االن هم میخوایم 
 !نیاد سراغش ویی اگه مامانت برگرده اونو میشناسه بریم تا

 چشای آرش برقی زد یا خدایی تو دل گفتم

 از جاش بلند شد و کتش رو در اورد و به داروین داد

 ت. چی کار میکنیر

 چشمکی زد و موهاش رو با دست حایت داد و به طرف وسط ساین رفت

شایم گوشه صورتم رو پوشوندم و به مسیر رفتنش نگ اه کردم .. غیر ارادی نگام با 
 به طرف پاشا کشیده شد

 مرد نامرد زندگیم... عشق نامهربون چند روزم

دیم با دیدنش رفت و چونه هام شتتتروع به یرزیدن کرد ویی نگاه اون دنبال آرش 
 بود سرم رو چرخوندم و به آرش نگاه کردم
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اشتتت اون همه بغم از بین رفت و چشتتام گرد شتتد و دهانم از ت جب باز موند د
وسط خردادیان میرقصید دستش رو روی سگک کمربندش گذاشته بود و کوهانش 

 رو میچرخوند

 با هرچرخوندن خودش آهنگه تو ذهنم نقش بست

 ریتتتتتتتتتن رین رررین ریتتتتتتتتتتتتتتتتن

سرم رو تکون دادم و کیفم رو از رو میز چنگ زدم... تا نگاه همه دنبال آرش بود از 
 بیرون رستوران زدم

 داروین دنبایم اومد ویی فرانک موند تا آرش رو بیاره

شدیم ب د از چند دقیقه آرش و فرانک هم اومدن وروجک من خیلی  شین  سوار ما
 باهوش بود

 با نیش باز کنارم نشست و گفت ت کارم خوب بود مامانر

 !بی طاقت یپش رو محکم بوسیدم ت عایی هستی مرد غیرتیه من

 پارت هشتاد و چهار

 *پاشا*

با زاری به مستتتیر رفتن گربه ی ستتتیاه نگاه کردم وقتی مهیاد گفت از دوستتتتای 
 قدیمیشه دیم میخواست چهرش رو ببینم تا شاید بشناسمش

شد نه تنها من بقیه هم با  سم پرت  شدم و حوا شکه  سرش کرد  ویی با کاری که پ
 دهان باز نگاش میکردن

شید و به طرفم اومد ب ست ک شدم باالخره از رقص د ا دیدن چهرش از نزدیک گیج 
 !چقدر شبیه منه

تو تجزیه و تحلیل چهرش بودم که یقم رو گرفت با چشتتمایی که داشتتت از حدقه 
سرم به پایبن خم  شد  صورتش رو جلو کشید و باعث  میزد بیرون نگاش کردم که 

 شه
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 !یه تای ابروش رو داد باال و گفت ت دیگه نبینم به ناموس من چپ نگاه کنی

 به زبان انگلیسی گفت اینو

 !صدای مهیاد بلند شد ت راحت باش آرش خان ایشون هم ایرانیه

 آرشر مگه اینم ایرانیهر

چشای آرش درخشید ودستش رو مشت کرد و انگشت شستش رو پایین داد و 
 !گفت ت افتتتتتتتتتتتاد

سرم رو به نشونه  شتم و  به جای عصبانی شدن خندم گرفت ویی خودم رو نگه دا
 ه تکون دادمی آر 

 یقم رو ول کرد و با بادیگاردش به بیرون رفت

 مهیاد داشت ریز ریز بهم میخندید

 اون دوتا شرکای کاری هم نیششون شل بود

 گلوم رو صاف کردم و گفتم ت بهتر زودتر قرار داد رو ببندیم کار دارم

ا با امضتتای قرار داد توستتط هر دو طرف از جا بلند شتتدیم و با خدافظی از هم جد
 شدیم

 سوار ماشین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم

 ذهنم درگیر شده بود

 !مهیاد رفیقی نداشت که من نشناسم اونم از نوع زن

ماشین رو پارک کردم و وارد ویال شدیم مادرم غم زده رو مبل نشسته و به گوشه 
 ای خیره مونده بود

گذاشتتت ویی   به طرفش رفتم و ستترش رو بوستتیدم خدمتکار داروهاش رو جلوش
 مامان بدون توجه به عکس بابا نگاه میکرد

 ت مامان
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 سرش رو برگردوند ت پسرم کارا خوب پیش رفتر

 پیشونیش رو بوسیدم و گفتم ت آره مامان عایی بود

 نگاهی به مهیاد کردم تو فکر بود

 ت مهیاد اون زن کی بودر

 مردد بهم نگاه کرد و گفت ت آیناز

شدم آینازر آیناز با ا شک  ونا چیکار میکردر یه باره به خودم اومدم به من چه با خ
 !هرکی میخواد باشه

 ت اینجا چه خبره پسرم آیناز کجا بودر

 .نگاهی به مامان کردم ت مهیاد تو رستوران آیناز رو دیده

 صدای پوزخند مهیاد خط انداخت رو اعصابم

 ت چتهر

 ت آرش

 ابرویی باال انداختم

 شترت آرش با آیناز چه نسبتی دا

 .ت خوب م لومه پسرش بود

صبی  شار دندونام درد گرفت ع شم تمام وجودم رو گرفت فکم از ف شدم... خ مات 
 غریدم

 ت چرا همون جا نگفتی تا با خاک یکیش کنم هتتتتتتتتتتتتار

 ت جوش نیار آرش پسر خودته

شد  شنیده می صدایی که به زور  شدم و با  مثل آبی که رو آتیش میریزن خاموش 
 پسر منرگفتم ت 
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 صدای مامان که با مهیاد مشغول صحبت شد رو نمیشنیدم

 درست میگفت خیلی شبیه من بود یبخندی رو یبام نشست اون پسر من بودر

 دوباره به طرف مهیاد برگشتم

 ت.چرا همون موقع بهم نگفتی حاال باید از کجا پیداش کنمر

 مهیاد شونه ای باال انداخت

 در مورد آیناز اشتباه کردی نباید ویش میکردیت به من چه از اویم میدونستم 

 اخمام تو هم رفت

سرم حرف میزنم...چرا بهم  شک دارم.. ویی دارم در مورد پ تتتت من هنوزم به اون 
 نگفتیر

 سرش رو خاروند و گفت

 .ت خوب چون گفت اگه بهت بگم با چرخ گوشت چرخت میکنه

کرد   نامردیاون بهم  چشام گرد شد یبخندی خواست رو یبام بیاد که خوردمش نه
 نباید از حرفاش ذوق مرگ شم

 ت باید پیداش کنم اصال چرا اون وارث ویلیام شدهر

 !ت نمیدونم ویی این ارش عجب کلکیه این کار رو کرد که تو مامانش رو نبینی

 ت مگه اون میدونست من کیمر

 !ت نه..... نمیدونم چرا این کار رو کرد شاید آیناز بهش گفته

 و واج نگامون میکرد مامان هاج

 ت مگه من نوه دارم

نتونستتتم خودم رو کنترل کنم و یبخندی عمیق رو یبهام نشتتستتت ..من اون پستتر 
 شیرین رو میخواستم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

352 

 

 سرم رو تکون دادم

 ت آره مامان کپی خودمه

 چشای مامان درخشید و گفت

 ت بیارینش پیشم میخوام ببینمش

 نگاهی به مهیاد کردم

 ت بهت آدرس ندادنر

 ش رو روی مبل انداخت و گفت ت نهخود

 کالفه شدم چه طور باید توشهر به این بزرگی پیداش میکردم

 پارت هشتاد و پنج

 *پاشا*

دو روز از ماجرای رستوران گذشته بود به خاطر مشهور بودن گربه سیاه به راحتی 
 تونستم محل زندگیشون رو پیدا کنم

 ت خونه چشمگیر بودیه ویال بزرگ و سرتا پا سفید.. زیبایی و عظم

ویی مشتتتکل من پیدا کردن خونش نبود بادیگاردایی بود که دور خونه کشتتتیک 
 میدادن

ظت  حاف نابرای م یدم او گارد رو داره ویی فهم بادی فکر میکردم فقط همون دو 
 شخصی آرش هستن چون چند باری آرش رو بیرون بردن

ا با این همه بادیگارد اگه ایران بودم با یه شتتکایت بچه رو ازش میگرفتم ویی اینج
 امکان نداشت

 باید یه طور خودم رو به آرش نزدیک میکردم

 ت پاشا
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 چشام رو باز کردمو تکیم رو از مبل گرفتم

 تت چی شده مهیادر

 !ت یه بسته برات اومده ویی فرستنده نداره

 ابرویی باال انداختم و بسته رو گرفتم و باز کردم...یه دی وی دی بو

 د

 دم و به طرف اتاقم رفتم ...دی وی دی رو تو دستگاه گذاشتماز جام بلند ش

 فیلم شروع به پخش شد ویی با دیدن اتاقی خایی ابروم باال پرید

 م لوم بود دوربین مخفیه توی اتاق این فیلم رو گرفته

 ...در باز شد و

 نفسام تند شد و قلبم اومد تو دهنم خدای من کی این فیلم رو فرستادهر

 .آیناز بی هوش رو روی تخت انداخت ارنست بود که

 ی نی ارنست بالیی سرش اورده آیناز راست میگفت کاش اون شب نمیرفتیم

صفحه  شتم ککه یهو رو  شترش رو ندا ستم فیلم رو قطع کنم تحمل دیدن بی میخوا
 نوشته ای ظاهر شد

 «تا آخرش رو ببین پشیمون میشیع»

 اسهرکی این فیلم رو فرستاده که این قدر من و میشن

شیش زنگ خورد و از اتاق بیرون رفتع  شینه روی تخت که گو ست ب ست خوا ارن
 چی شدر

 چرا آیناز بلند نمیشهر
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شد  شت و یگد گرفتنش قلبم مچایه  چند دقیقه ب د با ورود خودم به اتاق و زیر م
شد و عکس  شک بهم وارد  شب دو  شمش اون  شد که این طور زده با باورم نمی

 ای ملم دست خودم نبود

چشام رو بستم تا تا شاهد یه شدن نباشم با صدا زدن اسمم بازم زدمش خدا ی نتم 
 کنه حتی اگه اون منو ببخشه خودم خودمو نمیبخشم

ست و و به طرف در نگاه کرد و زد  ش من از اتاق بیرون رفتم به زحمت تو جاش ن
رنست زیر گریه با دیدن و  یتش و زار زد منم همراش زار زدم و خدا ازت نگذره ا

 چه بالیی بود که سرم آوردیر

 به سختی و با درد یباساش رو پوشید

 !کاش کنارش بودم و مرحم دردش میشدم

 !کاش میمردم و دستم رو روش بلند نمیکردم

 ......از تخت پایین اومد وبا پایی که به زمین میکشید به طرف در رفت و تمام

 بی حرف به روبروم خیره شدم

 و نابود کردمچقدر بی فکر زندگیم ر 

 چقدر سنگدل کتکش زدم

 چقدر گریه هاش درمانده بود

 و چقدر من احمقم

 ی نی روزای خوشمون بر میگردهر ی نی میشه منو ببخشهر

گه چیزی نبود. ی نی کی این فیلم رو  کت رو برداشتتتتم و زیر و رو کردم دی پا
 فرستادهر چرا خواسته از اشتباه در بیامر

 منو بکشهر ویی چرا این قدر دیر این فیلم رو فرستادهرچرا خاسته با عذاب وجدان 

 *آیناز *
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شتم و یه باره سر کشیدم...  پوزخند ی گوشه ی یبم نشست قهوه ی تلخم رو بردا
بکش پاشا خان میدونم االن داری از عذاب وجدان میمیری با هر یحظه آب شدنت 

 !ونه بست نشستهدیمع روحم و زندگیم شاد میشه فکر کرده نفهمیدم دو روز در خ

 میدونستم مهیاد بهش میگه! ویی نه به این سرعت

 !برای آرشم دندون تیز کرده ویی دیگه حتی از نزدیک هم نمیزارم ببینش

ب د از اینکه آرش رو باردار شتتتدم شتتتک و دو دیی امونم رو برید ترستتتیدم واق ا 
 ارنست بالئی سرم آورده باشه

فهمید اتاقش دوربین مخفی داره همه ویی فرانک به خونه ی طرف رفت و وقتی 
ی اتفاقات اون شتتتب رو توی فلش یختو برام آورد تا مطم ن بشتتتم بچم حروم 

 .نیست

 .ت خانم مهمان داریم

 به داروین نگاه بی رمقی کردم تت کیهر

 .ت مهیاد

 هشتادو شش

 ابرویی باال انداختم

 ت آرش بهش زنگ زدهر

 .ت بله خانم

 .ن بیاد توپف کال فه ای کشیدم ت بزاری

 !آرش با شوق و خوشحایی خودش رو انداخت تو حال ت وای دوست مامان اومده

 مش ول رقص شد و شروع به ش ر خووندن کرد ت

 آخ جونمی جون آخ جون

 آخ جونمی جتون آخ جون



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

356 

 

 وای جونمی جونمی جون

 وای جونمی جونمی جون

 ت بسه آرش

 غ پر میرهربا انرژی به طرفم اومد و گفت ت مامان برای منم کال

 چش غره ای بهش رفتم ت آرش مهمون رو اذیت نمیکنی فهمیدیر

 یب یوچش آویزون شد ت حداقل خرم که میتونه بشه

 .یبخند خبیثی رو یبهام نشست ت خرت نه ویی اسبت میتونه بشه

 جیغی کشید و محکم بغلم کرد ت وای مرسی مامامی

 باز شروع به رقص کرد

 ت وای چقدر گلم من

 نازگلم منخوشگل و 

 ت بیشتر از خودت ت ریف کن

 .ت ِا مامان از تو هم ت ریف کردم که

 !تت کیر

 ت سالم

با صتتدای مهیاد به طرفش چرخیدیم که آرش به ستتمتش هجوم برد و از پاهاش 
 اویزون شد

 مهیاد هم از زمین کشیدش باال و بغلش کرد

 ت پسر دایی من چطورهر

 .رفتم اخمام تو هم رفت و چش غره ای به مهیاد

 آرش متفکر گفت ت پسر دایی چیهر اصال دایی چیهر
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 !مهیاد کلش رو خاروند و فهمید کار زیادی در پیش داره

 ت هیچی ویش کن اصال خودت بگو چی صدات کنم

 آرش بادی به غب غب انداخت

 ت خوب م لومه رئیس

 مهیاد سری تکون داد ت باشه رییس هر چی تو بگی

 .ت آرش بزار مهیاد بشینه

 بغل مهیاد پایین اومد و دستاش رو کشید و روی مبل نشوند و رو بهش گفت از 

 .ت از خودت پذیرایی کن چون ب دش میخوایم بریم ساین بازی

 مهیاد یبخندی زد و گفت ت من آمادم رئیس

با هم به طرف ساین بازی رفتن.. تو دیم به مهیاد خندیدم بیچاره شد کاری باهاش 
 ه دید گوشی رو جواب ندهکنه که شماره ی ارش رو ک

 .ت خانم ایفی میخواد بیاد

 به سرعت از جام پریدم ت چیر بگو اجازه نداره این جا بیاد میخواد یومون بدهر

 ت خانم میگه گریم کردم کار مهمی دارم

 حرصی یب گزیدم

 .ت بگو بیا ویی اگه یو رفتیم خودم میکشمت

 .ت باشه خانم

نداختم و دوباره گذشتتتته جلوی چشتتتمام به به اتاقم رفتم وخودم رو روی تخت ا
 تصویر کشیده شد

 # فلش بک#

 .ت جناب من میخوام مدت زندونی بودنش رو بخرم به هر قیمتی
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 .پوزخندی به روم پاشید ت هر چیزی خریدنی نیست باید صبر کنی تا بیاد بیرون

 عصبی شدم وقتی دیدم این راه جواب نمیده از در دیگه ای وارد شدم

 خواد چند خالف کار بزرگ رو به دام بندازیرت دیت می

 ابرویی باال انداخت ت منظورت چیهر

ت داروین و فرانک خیلیاشون رو میشناسن اگه داروین رو آزاد کنی یکی یکی همه 
 ی قاچاغ چیا رو گیر میندازم و تحویلت میدم

 ت چه طور میخوای اینکار رو کنیر

 . ه میشنت من جانشین ویلیامم پس بامن وارد م امل

 کمی فکر کرد و گفت

 .ت قبویه ویی اگه زیر قویت زدی پرونده ی سنگین تری براش درست میکنم

 .ت باشه اویینش ارنسِت که دشمن خودم هم هست

 از جاش بلند شد و روبروم ایستاد

 ت چه طور میخوای با دشمنت م امله کنیر

سم مست ار برای خودم در  ست کنم و چهرم رو اون که نمیدونه من کیم کافیه یه ا
 بپوشونم

 *حال*

 چند تقه به در خورد

 ت بیا تو

 در رو باز کرد ت خانم اومدن

 ت االن میام
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بلند شتتدم و یباس درستتتی پوشتتیدم ع همه فکر میکنن من یه خالفکار بزرگم ویی 
نمیدونن که فقط به خاطر گیر انداختن خالفکار ها این کار رو میکنم و برای خودم 

 یه پا پلیسم

اتاق خارج شتتدم و به پذیرایی رفتم با دیدن شتتخص رو بروم قلبم ایستتتاد مگه  از 
 ایفی نمیخواست بیاد پس چرا این اینجاسترمگه نباید تو زندان باشهر

 فریاد کشیدم ت تو اینحا چی کار میکنیر

 دستاش رو باال اورد و گفت آروم باش من ایفیم

 زد نقاب رو کامل از صورتش کشید و یبخندی حرص درار 

 ت خوب چی کارداشتیر

 .ت اومدم ماموریت جدید بهت بدم

عصبی دندون ساییدم تتتت ایفی داری سوء استفاده میکنی تو این پنج سال حد اقل 
 .ده خالفکار رو به جای آزادی داروین بهت دادم دیگه تمومش کن

 .ت این اخریه خواهش میکنم کمکم کن

 پفی کشیدم ت بگو

 پارت هشتاد و هفت

 ی بهم کردنگاه مردد

 ت برای انجام این ماموریت باید بری ایران

 با شنیدن اسم ایران ابروهام پرید باال و رد یبخندی رو یبام نشست

 !ت چه جایب داره ازش خوشم میاد... خوب میشنوم

تتتتت هدف یه قچاغچیه انستتانه که این بار میخواد از ایران شتتکاراش رو جمع کنه! 
شور ثابت نمیمونه شور آدم جمع میکنه..تو باید  هیچوقت تو یه ک و هر بار از یه ک

 .بری ایران و براش آدم جمع کنی و وارد م امله شی
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 .ت اوکی ویی از کجا م لوم اون با من م امله کنه شاید کسایی رو اونجا میشناسه

تتتتتت باید تا ایران نرفته بهش زنگ بزنی و پیشتتتنهاد کار بهش بدی تا رفتنت هم 
 .مشکوک نباشه

 ارش رو بدهت باشه شم

 برگه ای روی میز گذاشت از میز برداشتم و شمارش رو گرفتم

 اسم روی صفحه رو خوندم چشام گرد شد اون یه زن بود

 سوایی به ایفی نگاه کردم که خندید

 گوشی رو برداشت

 ت ایو

 ت سایویار

 ت شمار

 ت باید گربه سیاه رو بشناسی

 .رو داشته باشمت اوه چه چیز باعث شده افتخار هم صحبتی با شما 

 ت یه پیشنهاد همکاریر

 مت جب پرسید تت چه پیشنهادیر

 .ت شنیدم میخوای بری ایران سوغاتی بیاری

 !قهقه ای زد ت چه اطالعات دقیقیر واق ا راسته که همه جا نفوذی داری

ت بله من قصد سفر به ایران رو داشتم وقتی این مو وع رو فهمیدم تصمیم گرفتم 
 ر نباشمتو ایران هم بیکا

باز هم خندید تتتتتتتت حتما باعث افتخاره تو بهتر ایران رومیشناسی کارمون راحت .
 .میشه
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 .ت باشه پس ایران میبینمت

 ت اوکی

 گوشی رو قطع کردم ایفی ماسکش رو زده بود از جا بلند شد و به سمتم اومد

 .ت رو پیشنهاد همیشگیم هم فکر کن

 اخمام تو هم رفت ت یه بار جوابت رو دادم

 نفسش رو داد بیرون

 ت من رفتم اطالعات جدید دست اومد بیخبرم نزار

 ت باشه

 ایفی رفت منم سراغ آرش رفتم ببینم چه بالیی سر مهیاد آورده

 در ساین رو آروم باز کردم تا متوجه ی من نشن...قدمی داخل برداشتم

سر و سته بود از  ش شونه هاش ن ساین میدوید آرش روی   مهیاد در حایی که دور 
 صورتش م لوم بود حسابی خسته شد

 ت آرش

 مهیاد با دیدنم مسیر دویدنش روبه طرفم برگردوند

 در حایی که نفس نفس میزد گفت

 .ت چرا این بچه اینقدر انرژی داره مردم وای کشت منو

 ت آرش مگه نگفتم عمو رو اذیت نکن

 ت باشه بابا

 آروم به صورت مهیاد زد ت بزارم زمین

 پرید پایین و به طرف ساین دویدمهیاد نشست. آرش 

 مهیاد روبروم ایستاد و دستی رو موهام کشید
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 ت چون گربه سیاهی موهات رو سیاه کردیر

 .یبخندی زدم ت دیم برات تنگ شده بود داداشی

 چشاش به آب نشست و تو بغل کشیدم و گفت

 !ت خیلی نامردی حد اقل به من میگفتی

 !اینکه خیلی دهن قرصی داری ازش جدا شدم و چپ چپ نگاش کردم ت نه

 نیشاش شل شد و میون گریه خندید ت از این به ب د باید هر روز تحملم کنیر

یبخندی زدم تتتت احتماال فردا برای کاری برم ایران م لوم نیست کی برمیگردم ویی 
 .وقتی برگشتم خبرت میدم

 نگران نگام کرد ت آیناز تو که خالفکار نشدیر

 ت بهم اعتماد کن مهیاد

 سری تکون داد و گفت ت به دایی یه فرصت میدیر

 یب گزیدم ت مگه اون بهم فرصت دادر

تتت بگذر آیناز ب د از اینکه اون فیلم رو دید داغون شد ..میدونم کار خودت بود پس 
 انکار نکن

 ت بزار این کارم تموم شه ب دش حرف میزنیم االن ذهنم مشغویه

 هشتاد و هشت

 *آیناز*

اومدیم فرانک و داروین رو فرستادم هتل و خودم به طرف خونه  از فرودگاه بیرون
ی خودمون راه افتادم دیم براشون تنگ شده بود ب د از پنج سال به ایران برگشتم 

 اونم بدون خبر

مامان از ماجرایی که بین من و پاشتتتا اتفاق افتاد خبر نداره و فکر میکنه داماد 
 مهربونش با محبت باهامون زندگی میکنه
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ه در ویالی بابا رستتتیدم... دیتنگ به خونه نگاه کردم انگار تموم خاطراتم جلوی ب
 ...چشام قدم میزدن .... خاطراتی تلی و شیرین

 آرش رو از ماشین پیاده کردم و کیف یباسامون رو برداشتم

 کرایه رو به دوالر بهش دادم ویی چیزی نگفت

 زنگ رو زدم

 ت کیه

 مده در رو باز کنیدصدای آرش بلند شد ت رئیستون او

 ت مامان ماییم مهمون نمیخوایر

 صدایی از مامان در نیومد فکر کنم رفت تو ُشک

 ت آ... ینتاز مادر توییر

 تت بله مامانی

 در رو باز کرد

با یه هیجان و انرژی عجیبی که گرفته بودم  آرش در رو هل داد و دوید تو منم 
 کیف ها رو برداشتم و وارد خونه شدم

جان زده از خونه اومد بیرون تتت.. چشای مت جب و خوشحایش خنده رو مامات هی
 یبام آورد

 ت سالم مامانیه خودم

 بی حرف دستاش رو باز کرد..... تو آغوشش حل شدم

 آرامشی ناب از جنس خدایی درونم تزریق شد

 چشام خیس شد...... دیم کمی یوس شدن و ناز کردن خاست

 ت مامانی
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 مدیرت جونم عزیزم باالخره او

 ت یم برات تنگ شده مامان.... خیلی تنگ

سال  شه ی عمرم کجا بودیر چه تنبیهی ما رو کردی که پنج  شی تتتتت عزیز دیم... 
 نیومدی پیشمون.ر

 !ت مامان تنبیه چیه نشد بیام

 !!ت یکی منو هم تحویل بگیره

از مامان جدا شتتدم هر رو به آرش خان حستتود نگاه کردیم... ورجک هم ظاهرش 
 ش کپیه باباشههم اخالق

 مامان رو زانو نشست و نگاش کرد

 .ت وای چه نوه ی خوشگلی دارم تو کجا بودی مغِز گردوِی من

 .اخمای آرش تو هم رفت ت من مغز گردو نیستم خودم مغز دارم

 خندم گرفت مامانم خندید وگفت تت آخرش آرشم رو دیدم

 بیاین تو مادر رو پا نایستید

 ویال شدیموسایلم رو برداشتم و وارد 

 .ت مادر همین دیروز اتاقت رو گرد گیری کردم مثل اینکه به دیم افتاده بود میای

 ت ممنون مامان پس من وسایلم رو میبرم اتاقم

 وسایل هر دومون رو به اتاق خودم بردم چون تختم دو نفره بود

 نگاهی به اتاقم کردم و دیتنگ روی در و دیوار دست کشیدم

 ت بده از خستگی خستم شدرت مامان یه یباس راح

 ت ها از خستگی خستت شدر

 کمی فکر کرد و گفت ت نه از هواپیما سواری خستم شد
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تتت اها بیا عزیزم بیا یه یباس خوشگل تنت کنم تا پدر جون اومد بگع به به چه نوه 
 ی خوشگلی دارم

 یباسش رو از تنش کندم

 ت پدر جون کیهر

 یبخندی زدم ت پدر جون بابای منه

 راحتی تنش کردم تیشرت

 یب و یوچش آویزون شد ت پس بابای من کی میادر

 دستام تو هوا خشک شد و با دیی پر درد نگاش کردم

ست بهش بگو رفته  سید بابات کجا سفر اگه مادر جونم پر تتتت به زودی میاد رفته 
 سفر

 با ذوق گفت ت راست میگی مامانر

 م خودم رو نفرین کردمسرم و تکون دادم و تو دل به خاطر دروغی که بهش داد

 شلوار راحتی هم پاش کردم

 پر انرژی دستش رو گذاشت زمین و یه چرخی زد... از اتاق پرید بیرون

 یباس راحتی پوشیدم ویی س ی کردم از رنگ خاموش استفاده نکنم تا شک نکنه

 *پاشا*

ستم خونه ی  ب د از اینکه تا در خونه باباش ت قیبش کردم به هتل برگشتم می خا
 در زنم رو پیدا کنم...پوزخندی به کلمه پدر زن زدمپ

 مادر زن و پدر زنی که هرگز ندیدم و زنی که فقط یک شب مال من بود

صمیم گرفتم  ساعته بیرون کردم.....ت شدم...خستگی راه رو با خوابی دو وارد اتاقم 
 ماشینی بگیرم تا راحت تر بتونم ت قیبش کنم
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 سی پوشیدم و به نمایشگاه ماشین رفتمدوشی گرفتم و خودم و با سرعت یبا

ساعتی به در  ست به در خونه ی پدر آیناز رفتم و چند  شین یک را ب د از خرید ما
 بسته نگاه کردم

شن کردم و به طرف هتل راه  شین رو رو شد...ما شده بود... خبری ازش ن شب 
 افتادم

 هشتاد و نه

 * آیناز*

یده بود باید برنامه هام رو باهاش شتتتماره ی ایفی رو گرفتم.... تازه به ایران رستتت
 هماهنگ میکردم

 ت ایو

 ایفی رسیدیر .

 تآره یک ساعتیه

 ت فردا صبح میام هتل باید حرف بزنیم

 ت نه هتل خوب نیست یه آدس برات میفرستم بیا اونجا ساعت ده صبح میبینمت

 ت باشه

بود و گوشتتی رو قطع کردم و از اتاق رفتم بیرون آرش با بابا حستتابی جور شتتده 
ویش نمیکرد بابا هم از برق چشاش م لوم بود چقدر دوسش داره آخه مگه میشه 

 !این وروجک قلدر رو دوست نداشت

به آشتتتپز خونه رفتم و کمک مامان غذا رو چیدم خیلی وقت بود تو چیدن میز 
همکاری نکرده بودم .. چقدر ب ضی کارهای کوچک انرژی بخشه و آدم رو به وجد 

 میاره

 برای فرداشب عمو سیامک و خانمش رو دعوت کردمت دخترم 
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 ت ممنون مامان دیم براشون تنگ شده بود راستی چه خبر از سویماز ازدواج کردهر

 اره مادر با همون خاستگار سمجش ازدواج کرد یه پسر یه سایه هم داره

تو دیم یه خاک تو ستتر مهیادی گفتم و رو به مامان گفتم تتتتت خربزه ی ستتیا چند 
 سایشهر

 خندید ت سه سایشه

 سری تکون دادم ت خوبه آرش یه هم بازی پیدا کرد

 یهو انگار ترسید باشه گفت

 .ت وای مادر خیلی هواست به آرش باشه مثل پلنگ به آدم حمله میکنه

 نیشم شل شد به خودم رفته

 .ت نترس آرش رو نمیتونه بزنه پسرم یه پا نینجا کاره

 ت خدا حفظش کنه

 ت ممنون

 بود بابا در حایی که آرش تو بغلش بود به آشپزخونه اومدمیز اماده 

 هراسون به سمتش رفتم ت وای بابا برای قلبت خوب نیست چرا بغلش کردیر

 خندید و پسم زد ت برو پدر صلواتی کاری به منو نوم نداشته باش

با این حرفش یاد آقای پارستتتا افتادم بیچاره نوش رو ندید و رفت فکرام رو پس 
 ای بابا برنج کشیدمزدم و بر 

 ت ممنون دخترم

 ت خواهش

 برای آرش هم کشیدم که مثل بابا گفت ت ممنون دخترم

 بابا و مامان خندیدن
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 تت رئیس کوچویوی من رون بزارم یا سینه

 کمی فکر کرد و گفت ت سینه

 براش گذاشتم که شروع به خوردن کرد یه کم هم ساالد کشیدم و کنارش گذاشتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

یه مانتو مشکی از یباسای قدیمیم انتخاب کردم یه چند تایش رو یکی دو بار بیشتر 
 نپوشیده بودم و سایم موند بود

 و طبق م مول شلوار و شال مشکی سرم کردم

شده بود ویی اندامم بی نقص بود  و تو آینه نگاهی به خودم کردم بدنم کمی پر تر 
 و مدیون آموزشهای رزمیه داروین و فرانک بودمو این

 کلید آزروی طالییه خوشگلم رو برداشتم و از خدا خواستم توش بنزین باشه

 از اتاقم خارج شدم

 ت مامانر

 مامان که مشغول سبزی پاک کردن بود نگام کرد

 ت جایی میری دخترمر

 توش موندهرت آره باید برم یکی از دوستام رو ببینم به نظرت ماشین بنزین 

 ت آره مادر بابات مرتب چکش میکنه که خراب نشه

 یبخندی رو یبام نشست

 ت ممنون

ت ویی مادر تا حاال تمیز نشده فکر کنم خیلی کثیف شده باشه  خواستم برو که گفت 
 .یه کارواش ببرش

 نگاهی به ساعتم کردم وقت نداشتم
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 ت اشکال نداره مامان به کاریش میکنم

.وقتی نگام به ماشین افتاد وارفته به سمتش قدم به داشتم اگه به پارکینگ رفتم..
 .با این برم که تیکه بارونم میکنن

 ویی راهی نبود در رو به آرومی باز کردم و سوار شدم

 تا اینجا ش که به خیر گذشت

صد راه افتادم که به  سمت مق شن کردم از حیاط خارج کردم و به  شین رو رو ما
 گیر افتادمترافیک سر یه چهار راه  

با دقت که به چهار راه نگاه کردم دیدم خودشتتته که براش تابلو زدن و مردم رو از 
 سر در گمی در آوردن

همیشتته وقتی با بچه ها به این چهار راه میرستتیدیم متفکر به اطرافم نگاه میکردم 
 !!رو به بچه ها میگفتم حاال میگین چه کنمر

 در بین ما م روف شد«چه کنم » هاین شد که اسم این چهار راه به چهار را

با بوق ماشتتین کناری از جا پریدم و ماشتتین رو به حرکت در اوردم دیدم ماشتتین 
 کناری داره بوق میزنه شیشه رو پایبن زدم

 یه پسر از نوع جوجه تیغی و یکی دیگه از نوع خروس جنگی

 با نیش باز از نوع االغ راه راه نگهم میکردن یکیش داد زد

 دم پویدارا خسیسنا باور نمیکردم بابا یه آب به این رخش بزن گناه دارهت شنیده بو

شیشه رو باال زدمو بدون توجه ازش محکم گازیدم و به طرف هتل رفتم تا پسرا رو 
 .با خودم ببرم

 نود

ماشتتین رو کنار خیابون پارک کردم و دوباره با احتیاط کامل پیاده شتتدم عینکم رو 
 کردمبرداشتم و به اطراف نگاه  
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 گوشیم رو از تو.کیفم بیرون کشیدم و به داروین زنگ زدم

 ت ایو

 ت داروین جلو هتلم زود بباین

 ت باشه خانم

شد  شین رو به هم کوبیدم که احساس کردم طوفان  گوشی رو قطع کردم و در ما
 پف هواسم به کثیفی ماشین نبود

 بود نگاه کردمحرصی به یباسام که به خاطر کثیفی ماشین پر از گردو خاک شده 

 قدمی از ماشین دور شدم و شروع به تکوندن گردو خاک یباسم کردم

 ت خانم کمک نمیخواینر

ست  سره نگاه کردم حتی الیق جواب دادن هم نی سرم رو بلند کردم و با اخم به پ
 بدون توجه بهش عینکم رو زدم و راه افتادم

شد چون  صی  سابش نکردنش خیلی حر صدای بلندی ویی مثل اینکه از آدم ح با 
 گفت

 ت همه جوره در خدمتیما ت ارف نکن خوشگله

ستتر جام ایستتتادم دیگه زیاد از کپنش حرف زده بود به طرفش تغییر مستتیر دادم 
به  یت حق  ید ... کمی خودش رو جمع کرد و حا گار از جدی بودنم کمی ترستتت ان

 جانبی به خودش گرفت

 ت ببخشید االن شماچه زری زدیدر

 ی گفتبدون هیچ پشیمون

 ....ت گفتم همه جوره

 هنوز حرفش تمتوم نشده بود که مشتی تو دهنش کوبیدم

 و ازش فاصله گرفتم
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به طرف هتل راه افتادم هنوز چند قدم دور نشتتده بودم که احستتاس کردم دنبایم 
 میاد

برگشتتتتم و برای مشتتتت گره خوردش جاخایی دادم و خواستتتتم به طرفش برمو 
 گرفتم  بزنمش که یه نفر از پشت محکم

 عصبی دستش رو پس زدم و به طرفش برگشتم

 با دیدنش تو ایران شکه شدم این اینجا چه میکنهر

 وای خدا باز من جلو مهیاد زر زدم مثل اینکه دهن من از اون یق تره

شد  هنوز با دهن باز نگاش میکردم که به طرف پسره رفت و مشغول کتک زدنش 
 بابا جنتلمن

 ت خانم بریم کمکش

 پسرا برگشتمبه طرف 

 ت نه بابا چیزی از پسره نموند بیاین بریم

پاشا رو که هنوز مشغول کتک کاری بود ول کردیم و سوار ماشین شدیم و به طرف 
 محل قرار حرکت کردیم

 ب د از یه ربع به خونه ی مورد نظر رسیدیم

 زنگ در رو زدم که در بازشد.... وارد شدیم

 د به داخل ساختمون بریمایفی جلوی در ایستاده بود اشاره کر 

 همون کار رو کردیم و خودمون رو روی مبل ها انداختیم

 جلو مون نشست و گفت

 ت باید افرادی رو جمع کنیم و بهش تحویل بدیم

 !ت ویی من فکر دیگه ای دارم
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 ابرویی باال انداخت و نگام کرد که گفتم

 ر بندازیمت ما نمی تونیم جون افراد بیگناه رو به خاطر یه ریسک به خط

 ابر تو هم کشید

 تت پس میگی چی کار کنیمر

 آرنجم رو روی زانو گذاشتم وبه جلو خم شدم

تتتتتت باید با پلیس ایران هماهنگ کنی و افرادی که انتخاب میکنیم از افراد پلیس 
 باشن

 ت به نظرت پلیس ایران کمک میکنهر

 .ت م لومه کمک میکنه قرار عده ای از مردمش دزدیده بشن

 ون دادسری تک

 ت باشه من فردا میرم و هماهنگ میکنم اگه قبول کردن بهت خبر میدم

 ت باشه پس ما هم میریم

 از خونه بیرون زدیم رو به پسرا گفتم

 ت بیاین بریم تو شهر چرخی بزنیم

 *پاشا*ع

با درد خوِن گوشتتته ی یبم رو پاک کردم و از آینه نگاهی بهش کردم زیاد م لوم 
 نبود

شت آی حرصم گرفت... سفید دو تا بادیگارد اندازه ی فیل داره نذا دختره ی چش 
 یکیش بیاد کمکم

ایبته خودم حستتابی زدمش ویی اونم بیکار نموند...آخرشتتم با پا در میونی مردم از 
 هم جدا شدیم
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به یاد چهره ی شیرین و خواستنیش وقتی که با دهن باز نگام میکرد افتادم و دیم 
شید باید چیکار می شتم با دیدنم عکس براش پر ک کردم دیگه طاقت دوریش رو ندا

 !ای مل تندی نشون داد ی نی میتونم امید وار باشم یا شاید هم تو شک بود

یه باره یه نقشتته ی خبیثانه به ذهنم خطور کرد که باعث شتتد یبخند بدجنستتی 
 ......!!!گوشه ی یبم بشینه... خودت خواستی آیناز خانم

 پارت نود و یک

 * آیناز*

 نظرت در مورد این چهرت 

 داروین متفکر دستی به صورتش کشید وگفت

 ت خانم این روبرای چی میخواینر

 چشام چپ شد ت داروین از خودت ناامیدم کردی خوب روسری رو سر میکنن دیگه

 .اینجا که نمیتونم جلو اقوام سیا پوشم مگه شوهرم مرده

 م کدومش قشنگ ترهفرانک خودش رو جلو کشید و گفت تت خوب بپوشین ببینی

 نیشام باز شد ت چرا به فکر خودم نرسید

 چند تا روسری و شال برداشتم و با اتاق پرو رفتم

 یکی یکی امتحان کردم همش قشنگ بود

 اصال کاالی ایرانی الیک داره... یاشاخصیم آذربایجان

 همه روسری ها رو برداشتم و جلو فروشنده گذاشتم

 د و گفتخانمه فروشنده نیشش رو باز کر 

 ت آبی رو بدم..... زرد و بدم.... قرمز رو بدم

 کدوم رو بدمر
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 فکر کرد کم میارم نیشم رو باز کردم و گفتم

 !ت همه روبده

 فروشنده هم نامردی نکرد و در مقابل چشای گردم همه رو پیچید و داد

 !ت ِا همه رو دادیر

 یبخند دندون نمایی زد

 و حساب کردمبا خنده سری تکون دادم دادم و همه ر 

 !بابا این چه تبلیغیه راه انداختین دهن مردم سرویس میشه که

 ت بریم پسرا

 از این مغازه بیرون زدیم و رفتیم سراغ ب دی چند تا مانتو هم میخواستم

 تت هییییین فهمیدی چی شدر

 پسرا نگران به سمتم برگشتن

 ت چی شده خانم مشکلی پیش اومدهر

سال اومدم ایر  شور تتتتت ب د از پنج  سوغاتی هیچی نخریدم....بیاین بریم به ک ان 
 .کنیم و کاالی خارجی بخریم تا یو نرفتیم  نامردی

خندیدن و دنبایم راه افتادن ب د از کلی خرید که کول این بدبختا دادم از پاستتتاژ 
 زدیم بیرون

بچه ها رو به هتل رستتوندم و خودم به خونه برگشتتتم. خواستتتم ماشتتین رو وارد 
یه ماشتتین برام چراغ زد ماشتتین رو خاموش کردم و منتظر موندم حیاط کنم که 

 ببینم چیکار داره

در ماشتتتین رو باز کردم و پیاده شتتتدم که طرف از ماشتتتین اومد بیرون با دیدن 
نام رو روی هم  ندو با اخمام تو هم رفت و د با نه ی  بارش اونم جلوی در خو دو

 ساییدم
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 داومده اینجا چیکارر خودش رو سریع بهم رسون

 گوشه ی یبش پاره بود فکر کنم یه کتک حسابی خورده

 ابروهام رو بیشتر گره زدم و به پاشایی که خیال حرف زدن نداشت نگاه کردم

 خونسرد نگام میکرد مثل اینکه هیچ خطایی نکرد

 ت جناب پارسا اومدین اینجا منو نگاه کنید

 .اخمی کرد و گفت ت نه اومدم بگم میخوام بچم رو بببنم

 نام رو از بس فشار دادم فکم در رفتدندو

تتت کدوم بچهر فکر نکن میزارم دستت به آرش بخوره اون از کنار من جم نمیخوره 
 مفهوم شد!ر

 پوزخندی زد

 ت وای ترسیدم یادت رفته اینجا ایرانه به راحتی میتونم ممنوع ایخروجت کنم

 .ت میخوای بدم پسرا پوستت رو بکنن هار زود از این جا گم شو

ماشین رو باز کردم که سوار شم که در رو گرفت و گفت تتتت بهتر آرش رو آماده  در 
 کنی امشب قرار باباش رو ببینه

 ابروهام پرید باال تت منظورت چیهر

 سرش رو جلو کشید و چند سانتی صورتم نگه داشت

 !ت امشب میخوام ببام خونه پدر زنم مشکلیه

د زدم تتتتت فکر نکن دوباره قبویت از زور عصتتبانیت در حال انفجار بودم عصتتبی دا
 میکنم تو برای من مردیر

 عصبی غرید ت کی تو رو خواست! من فقط میخوام بیام پیش پسرم
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میدونم که به مامانت چیزی نگفتی پس کاری نکن خودم زنگ بزنم و همه چیز رو 
 !بهشون بگم مفهوم شد

نگه داشتتتم که دیم پر از غم شتتد..این بود جواب کاری کع در حقم کردع خودم رو 
 جلوش نشکنم

 با فکری که به سرم زد یبخند خبیثی به یب نشوندم و گفتم

 تت باشه آرش رو اماده میکنم بهشون گفتم سفری پس سوتی نده

 در مقابل چشمای مت جبش سوارماشین شدم و وارد حیاط شدم

شیم ون آرش رو جوری آماده کنم که از اینجا اومدن خوبه که... از به دنیا اومدن پ
 !بشی

 پارت نود و دو

 وارد خونه شدم آرش با مامان رو مبل نشسته بودن

 ت سالم

 !نگام کردن مامان مت جب گفت ت چقدر خرید کردی

 سری تکون دادم ت تا بزارم اتاق میام بهت تو یح میدم

وارد اتاق شدم و همه خرید ها رو گوشه ای گذاشتم یباس راحتی پوشیدم و از اتاق 
 بیرون زدم

 ب چیکارمیکنید خوش میگذرهرت خو

 آرش با خوشحایی پرید تو بغلم

تتتتتت مامان من مادر جون و پدر جون خیلی دوستتتت دارم دیم میخواد همیشتتته 
 پیششون باشم

 یپش رو بوس محکمی کردم

 ت.قربونت بشم عزیِز دیم
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 کنار مادر نشستم آرش هم تو بغلم گذاشتم

 نگاهی مظلوم بهمامان کردم و گفتم

ز ِ....اومدنمون یهویی شد یادم رفت سوغاتی بخرم به خاطر همین ت مامان من چی
 .مجبور شدم االن بخرم

 مامان یبخند مهربونی زد و گفت

 ت عزیزم حضورت... بودنت... خوشحاییت... بزرگترین هدیه اس

 یبخندم کش اومد و با ذوق یپای مامان هم بوسیدم

 آرش دسش رو دور گردنم انداخت و گفت

 ت مامانیر

 ونمرت ج

 ت مادر جون میگه سهام خیلی اذیت میکنه ...اجازه دارم چندتا فن روش برمر

 یب گزیدم

ت نه پسرم اون دختر عموته فقط از خودت دفاع کن نزنش اون دختره   یفه مثل 
 !تو رئیس و قوی نیست

 را ی سری تکون داد و گفت

 ت باشه

 حاال پاشوبریم باال کادو مادر جون رو براش بیاریم

 و پام پرید پایین و به اتاقم رفتیماز ر 

 یباسایی که برای مامان خریده بودم رو بهش نشون دادم

 ت خوشگلهر

 ت آره مامان برای منم خریدیر
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 خندیدم ت مگه میشه یکی یدونم رو فراموش کنمر

 یباسش رو بهش نشون دادم ..خندید و گفت

 !تت مامانی توهم یکی یه دونه ی منی

 میگفتم ت آرشر باید درمورد پاشا بهش

 نگام کرد

 .ت بابات داره از مسافرت میاد

 چشاش برقی زد و منتظر نگام کرد

 ت راستش قبال یه بار بابات رو دیدی

 مت جب گفت ت ِکیر

 !تو رستوران...همونی که به خاطر اینکه منو نبینه رقصیدی

 گیج شد ت اگه بابامه چرا نباید میدیدتر

 دیم گرفت و اشکی از چشام چکید

 چون از دستس ناراحت بودم... چون اذیتم کرده بود و نتونستم ببخشمش ت

 اخماش تو هم رفت و اشکام رو با دستای کوچیکش پاک کرد

 گریه نکن مامانی خودم انتقامت رو ازش میگیرم

 یبخند پر رنگی رو یبام نشست

 ت راست میگیر

 !ت آره مامانی اصال هم از اون اقاهه خوشم نیومد

 !بابا رو عوض کنیم مثال مهیاد بابام باشهرمامان نمیشه 

 چشام گرد شد
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 .ت نه مامان اینو خدا انتخاب کرده دست ما نیست مهیاد برامون یه دوست میمونه

 ت باشه مامان

 تت بیا تا یباسا رو کادوکنیم

یباسای مامان رو بابا رو کادو گرفتم هنوز چسب اخر رو درست نزده بودم که ارش 
 یرونبرداشتش و دوید ب

 خندم گرفت از دست این پسر عجول

 بلند شدم و دنبایش رفتم صدای حرف زدنش به گوشم رسید

تتت این کادو برای مادر جون مهربونم این یکی هم برای پدر جون...خوشحال شدی 
 مادر جونر

 مادر خندید و پیشونیش رو بوسید

 ت آره عزیزم مگه میشه تو بهم هدیه بدی و خوشحال نشم عزیز دیم

 ش رو تو بغل گرفت و پیشونیش رو بوسیدآر 

 نگاهی بهم کردوگفت

 .تت دخترم زحمت کشیدی

 ت قابلتون رو نداره مادر....راستی پاشا هم زنگ زد که امشب میرسه

 یبخندش عمق گرفت

 ت راست میگی مادر...باالخره قرار دومادمون رو ببینیمر

 یبخندی زوری زدم و گفتم

 .ت آره دیگه ببخشید که دیر شد

 با محبت نگام کرد

 تت این راهی بود که خودمون انتخاب کردیم پس گله ای نیست
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 پارت نود و سه

صدای داد  سرعت به سمت در دویدم  شوند و به  صدای زنگ در یبخندی رو یبام ن
 مامان بلند شد

 !ت صبر کن دخترم از همین جا باز میکنم

 ویی دیم میخواست خودم در رو براشون باز کنم

 یه خودم رو به در رسوندم و در رو باز کردمدر چندثان

 با دیدنشون نیشم خود به خود کش اومد و با جیب خودم رو تو بغل سیا انداختم

 سیا نچ نچی کرد و گفت

 .ت نه تو هنوز بزرگ نشدی

 خندیدم و از ش جدا شدم و بدون حرف ساناز رو تو بغل گرفتم

 ت خوبی عشقمر

 خندید

 یرت چیشد سویماز رو طالق داد

 ازش جدا شدم

 ت آره بی وفا بود سرم هوو اورد

 سیا گوشام رو پیچوند

 ت آی آی چت شد یهور

 .ت می گم یه کم زود نیومدی یه پنج سال دیگه صبر میکردی ب د میومدی

 در حایی که س ی میکردم گوشام رو از دستش بکشم بیرون گفتم

 ت ِا چرا دم در بفرمایید تور

 گفتساناز ریز خندید و به سیا  
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 ت جلوبچه بده سیامک جان

 سیا گوشم رو ول کرد تازه نگام به یه وروجک خوردنی افتاد جلوش نشستم

 ت چه خوشگلی تو! دختر من میشیر

 سهام با خنده گفت

 ت ویی خوتم مامان دایم

 ت وای چه خوشمزه حرف میزنی

 دستاش رو گرفتم

 ت بیا بریم یه رئیس کوچویوی شیطون نشونت بدم

ش دیم آرش دوباره ژست رئیس بودن به خودش گرفته بودو روی مبل وارد خونه 
 یم داده بود

 براش ابرو اومدم که بیاد جلو و سالم کنه

 مغرور جلو اومد و دستاش رو جلوسیا دراز کرد

 ت سالم من آرش هستم

 سیا با چشای گرد بهش دست داد و یبخندی زد

 ت سالم آرش خان خوبیر

 ت ممنون

 و گفتنگاهی به ساناز کرد 

 ت خیلی خوش اومدین بانو

 نیشای ساناز شل شد و یه باره پرید طرفش و یپش رو بوسید

 نگاه آرش رو سهام ثابت موند انگشتش رو روی یپای تپلش فشار داد و گفت

 ت مامان این راستکیهر
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 خندم گرفت یپ سهام تپل بود و باعث شده بود آرش ت جب کنه

 گفتساناز خودش رو جلو کشید و تو گوشم  

 ت چه تویه ای داری! دومادم میشهر

 خندیدم

 ت نمیدنم

 مامان و بابا هم جلو اومدن و سالم کردن و همگی به پذیرایی رفتیم

 ت خوب عمو جان ت ریف کن چیکارا میکردی این مدت چرانیومدیر

 یبخندی مصنوعی زدم و گفتم

ستش اویش که اقای پارسا رحمت خدا رفتن ب دشم آرش دنیا اومد  و کارو تتتت را
 زندگی نذاشت بیایم ویی آخرش اومدیم

 سیا نگاهی به آرش کرد و گفت

 ت خوب آقا آرش تو چیکار میکنیر

 آرش که دوباره ژست قبلش رو گرفته بود گفت

 ت با بادیگاردام صبح تا شب بازی میکنم

 چشای سیا گرد شد و رو بهم گفت

 ت بادیگاردر

 یبخندی زدم

پرستار مرد براش گرفتم که حکم بادیگاردش هم ت خوب آرش یه کم شیطونه دو تا 
 دارن چون واق ا برام سخته همپاش شیطنت کنم

 سهام رو به باباش گفت

 ت بابایی منم بادیگایت موخام
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 خندیدم

 سیا نازش کرد و گفت

 ت خودم بادیگایدت میشم بابایی

صدای  شدم که دوباره  شده بود  شون  سترس نگاهی به آرش که محو حرکات با ا
 بلند شدزنگ 

 صدای مامان بلند شد

 ت دخترم فکر کنم شوهرت اومد برو در رو براش باز کن

وقتی دیدم همه منتظر نگام میکنن یبخندی زدم و از جام بلند شدم تو دیم پاشا رو 
 فهش بارون کردم و به طرف در حرکت کردم

 اگه دستم به مهیاد برسه تیکه پارش میکنماسترس گرفته بودمو قلبم تند میزد 

 در رو باز کردم خودش بود چشاش برقی زد و گفت

 ت از همون جا باز میکردی نیازی نبود این همه راه بیای

 پوزخندی زدم

 ت مطم ن باش اگه مجبور نمیشدم نمی اومدم

 کمی نگام کرد و اومد تو

 ت مهمون دارینر

 میکردم ماجرای اون شب یادم میومد سرد نگاش کردم نمیدونم چرا تا نگاش

 ت سیا و زن و بچش

 یبخندی زد ت خوبه

 چمدونش رو برداشت و به طرف ویال حرکت کرد

 حرصی دندون ساییدم و پشت سرش راه افتادم
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 پارت نود و چهار

 وارد خونه شدیم همه به استقبال اومدن و با خوشرویی باهاش دست دادن

 بابا دستی به شونش زد و گفت

 ه عجب دومادمون رو از نزدیک دیدیمت چ

 پاشا نگاهی بهم کرد که به چش غره ی زیر پوستی و نا محسوس بهش رفتم

 ت متوا  انه سری زیر انداخت و گفت

 تت کم س ادتیم بوده که نتونستم خدمت برسم

 بابا یبخندی زد و گفت

 ت بیا بشین پسرم حتما خسته ی راهی

 منتظر بود بپره تو بغلش چشم پاشا رو آرش ثابت مونده بود و

 ویی آرش جلوش ایستاد وگفت ت خوش اومدی بابا

 یبخندی رو یبای پاشا نشست و آرش رو بغل کرد

 ت خوبی پسرمر

 ارش سری تکون داد و چیزی نگفت

 همه که فکر میکردن رفتار آرش کال همین طور خشک و سرده ایرادی نگرفتن

 ت دخترم کیف شوهرت رو به اتاقت ببر

 ان که این حرف رو زده بود نگاه کردم و به اجبار به طرف کیف رفتمبه مام

چش غره ای به کیفه رفتم و دستتتش رو کشتتیدم و به طرف اتاقم بردم کیف رو با 
 عصبانیت

 گوشه ای رها کردم

 دستام رو تو موهام بردم و با حرص کشیدم که خیلی دردم گرفت
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 خود آزار نبودم که به یطف آقا شدم

 ن آوردم و نفس عمیقی کشیدمدستم روبیرو

 .چته آیناز آروم باش تو آرش رو داری ناراحت نباش

کمی که اعصابم آروم شد برگشتم تا از اتاق بیرون برم که در باز شد و تو پیشونیم 
 خورد

حرصتتی به پاشتتا که با یبخند دندون نما نگام میکرد چش غره رفتم و از اتاق خارج 
 شدم

ا کنه قرمز نشده باشه پیش آرش نشستم کع آروم تو کمی پیشونیم رو مایوندم خد
 گوشم گفت

 ت بابایی میتونه خرم شه و بهم سواری بدهر

 خواهش تو چشماش دیم رو نرم کرد

 تت م لومه کع میتونع فقط باید حسابی ازش سواری بکشی تا حایش جا بیاد

 چشاش برقی زد...که پیشاپیش برای پاشاچند فاتحه فرستادم

شا با یباس شوندش  پا راحتی برگشت و اون طرف آرش نشست و بلندش کرد و ن
 روپاش

 .ت مادر برای شوهرت یه چایی بیارخستگی از تنش بره

نگاهی به مامان کردم و ستتتری تکون دادم....تو خونه خودم خدمتکارا چایی بهم 
 میدن حاال باید برای آقا پاشا چایی ببرم

 قوری رو برداشتم و چایی ریختم با حرص یه فنجون برداشتم و تو سینی گذاشتم

ستگار بود رنگ چیِزخر  سه دیگه حاال اگه خا شان شد  شرنگ هم  صب چه خو الم
 میشد

 ی نی االن چایی براش ببرم یه کم زیادیش نمیشهر
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 نچ بزار یه کم شوهرم رو نمک گیر کنم شاید آدم شد

 نمکدون رو برداشتم و یه کم پاشیدم تو چایی

 !جان ای ول به خودم بخور پاشا

 .نوش جونت

شقانه داره  شا حرکت کردم دیدم همچین عا شتم و به طرف پا سینی چایی رو بردا
 سر تاپام رو نگاه میکنه

آخی عزیزم قلبت شتکرک نزنه ویی نگران نباش چایی رو که بخوری شتکرای قلبت 
 .میریزه

 چایی رو جلوش گرفتم با یبخند محوی برداشتش

 ا شده بودن نیششون باز بودبقیه هم که متوجه ی نگاه های پاش

 حقم دارن فکر میکنن ما این پنج سال رو تو گوش هم ترانه ی عاشقونه میخوندیم

 چایی رو رو میز گذاشته بود و منتظر خنک شدنش بود

ته  ویی من دل تو دیم نبود که زود تر بخورش و رحم روشتتتاد کنه واال خیلی وق
 روحم یه دل سیر نخندید

بالهای دیگه ای سر پاشا خان بیارم یبخند محوی زدم ویی زود  با فکر اینکه قرار چه
 خوردمش تا کسی نگه شوهرش رو دیده خل شده

 دست پاشا سمت چایی داز شد همزمان تو قلبم عروسی به پا شد

 جایی رو به یبش نزدیک کرد و جرعه ای خورد

 مکثی کرد و نگاش رو به طرفم چرخوند

 میبخند دیبرانه ای براش زدم و گفت

 ت چایی خوب شده عزیزمر
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 خندش رو خورد و چایی رو به طرفم گرفت

 ت خیلی خوب شده ویی تا تو نیمی از چایی رو نخوری اصال از گلوم پایین نمیره

 ابرویی باال انداختم و گفتم

صوص تو ریختم هیچ کس اجازه نداره ازش بخوره  تتتتت نه گلم این چایی فقط مخ
 .حتی خودم

 سیا عقی زدو گفت

 اتون رو پلیز ب دا بترکونین اینجا متاهل نشستهت الو

 گیج نگاش کردم ت متاهلر

 ت اره واال االن رفتیم خونه ساماز با دمپایی میفته دنبایم میگه یاد بگیر

پاشا خنده ای کرد و گفت ت درسته ویی من حرفم دو تا نمیشه خانمم باید نصفش 
 رو بخوره

 !ش گرفت ت بده خودم بخورم باباسیا چش غره ای به پاشا رفت و چایی رو از 

شد نگاهی به  شید ویی انگار متوجه مزه ی بد چایی  سر ک صف چایی رو  یه باره ن
 پاشا که ابرو براش باال مینداخت کرد

صورت  شار تو  ست خودش رو نگه داره و هر چی چایی تو دهنش بود رو با ف نتون
 پاشا داد بیرون

 خندیدم زدم زیر خنده و ب د از مدت ها یه دل سیر 

 حال و روز پاشا دیدن داشت

 آب از سرو روش میچکید و دهنش باز مونده بود

 بابا و مامان و ساناز خودشون رو از بس گرفته بودن نخندن قرمز شده بودن

 یهو صدای عربده ای بلند شد کی بودر چی بودر
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 دیدم ای دل غافل سیا به طرفم خیز برداشت

 اختمسریع پاشدم و خودم رو پشت مبل اند

 که داد زد

 ت دختر گفتم عاقل شدی ویی نع تو درست بشو نیستیر

 چراتو چایی این بدبخت نمک ریختیر

 ت ِا سیا اویین بار اومده خونه بابا میخواستم نمک گیرش کنم

 اینو که گفتم ساناز ترکید

 نیشام رو باز کردم و برای سیا ابرو باال انداختم

 پاشا از جاش بلند شد وگفت

 نمک گیر شدم به قدری که میخوام چند ماه ایران بمونم ت بد جور 

 وارفته نگاش کردم که چشمکی زد و به طرف اتاق مشترکمتون حرکت کرد

 بابا خندید و گفت ت کاش نمکش روبیشتر میریختی

 یبخند زوری زدم که مامان از جاش بلند شد

بود کردین گناه تتتت بزار برم خودم یه چایی برای این بنده خدا بیارم این چه کاری 
 داشت

 ....حسودیم شد چقدم دومادش رو دوست داره

 پارت نود و پنج

 سر جام نشستم که آرش خودش رو انداخت تو بغلم در گوشم گفت

 تت خوشم اومد تو هم خیلی شیطونیا

 خندیدم مثل خودش ارم در گوشش گفتم

 تت پس فکر کردی شیطنتت رو از کی به ارث بری وروجک
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 ش آرش نشست که آرش اخمی کردسهام اومد و پی

 سهام خودش رو جمع کرد و مظلوم گفت با من دوست میشیر

 اخمای آرش بیشتر شد که در گوشش گفتم

 ت عزیزم کاری باهات نداره م لومه از اخمات میترسه....باهاش دوست شو

 آرش سری تکون داد و گفت تت باشه باهات دوست میشم

 زی کنیمسهام یبخندی زد تت پس بیا بریم با

 آرش اخمی کرد و گفت االن کار دارم برو ب دا میام با هم بازی کنیم

 سهام نارا ی به طرف مامانش رفت

 ت چرا نرفتی مامانیر

 چشمکی زد تت نوبتیم که باشه نوبت منهر

 !ابروهام باال پرید ت نه آرش جلو همه اذیتش نکن

 مشکوک نگام کرد تت چرار

 !ت خوب تازه من حایش رو گرفتم

 !ت نگران نباش به رئیست اعتماد کن

 !آب دهنم رو قورت دادم ت خدا رحم کنه

شت ت  سش رو عوض کرد و اومد همون یحظه مامان یه چایی جلوش گذا شا یبا پا
 بیا مادر به این دختر نمیشه اعتماد کرد

 یبخندی به مامان زد ت دستون درد نکنه

 مامان سر جاش نشست و گفت

 یی درست نداد دست مردمت یه بار این دختر یه چا

 همیشه خاستگاراش رو به همین روش میپروند
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منو بگو فکر میکردم وقتی از طرف ناراحته این کار رو میکنه ویی نه مثل اینکه این 
 کار رفته تو خونش و نمیتونه ازش دست بکشه

 آرش آروم گفت

 تت چی میریختی تو چاییشون کلکر

 یبخند دندون نمایی زدم

 .نمیتونی ایده های منو بدزدیت نچ ارش خان 

شت و گفت تتتتت چایی مادر زن  شا چاییش رو بردا اخمی کرد و روش رو گرفت پا
 !خوردن داره

چایی رو به دهنش نزدیک کرد و چشتتید خیایش که راحت شتتد مشتتغول خوردن 
 شد

 آرش خمیازه ای کشید

 ت چیه مامان خوبت میادر

ش رو باز کرد و قوصی به بدنش سری تکون داد و این بار با خمیازه ی ب دی دستا
 داد

 ت آرش تو که همیشه تا نصف شب بیدار بودی چت شدهر

 چشمکی زد و اشاره به کنارش کرد

 وا پاشا چرا بال بال میزنه چرا یباسش خیسه

 بابا در حایی که خندش گرفته بود گفت

تتتت پسرم تو امشب چایی نخوری بهتِر بیا برو یباست رو عوض کن پاشا دوباره به 
 اتاق رفت

 پسره ی ناقال پس همش نقش بازی میکرد

 .ت ایناز پاشو پماد سوختگی رو برای شوهرت ببر بدبخت سوخت
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ناچار بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم پماد رو از کشوی یخچال بیرون کشیدم 
 و به طرف اتاق رفتم

رو باد  اروم در رو باز کردم با باال تنه یخت رو تخت نشسته بود و با دست شکمش
 میزد

 در رو کامل باز کردم که سرش رو بلند کرد و با اخم نگام کرد

ستم رو گرفت و به طرف  صبی د سمتش گرفتم که ع ستادم و.پماد رو  روبروش ای
 خودش کشید

 جلو پاش رو زمین افتادم اخمی کردم و گفتم

 ت این چه کاریه مگه مرض داریر

 پوزخندی زد

نه ویی تو اره ....فکر نکن چایی رو روم  تتتتتت من  یدم تو گوشتتتش گفتی  نفهم
 بریزه...اینقد از اومدنم ناراحتیر

 ابرو هام باال پرید

 .ت نه از اینکه اومدی کاًل عشقویک زدم

 !اخماش غلیظ شد ت بزن میسوزه

 ت هار

 .ت کرم بزن داره میسوزه

 اخمی کردم و کرم رو جلوش گرفتم

 ت نه خیر خودت بزن دست که داری

 پارت نود و شش

 چی کرد و بین پاهاش قفلم کردنو
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 ت تا نزدی نمیزارم بری بیرون

 نگام رو قفل چشای اخموش کردم و دندون ساییدم

 ت ویم کن چرا خودت نمیزنیر

 ابرویی باال انداخت و دستاش رو پشت گردنم گذاشت و موهام رو چنگ زد

 ت مثل اینکه دیت هوا کرده موهات رو بکنم

 فش رو رو شکمش خایی کردمحرصی در پماد رو چرخوندم و نص

با حایت چرخشتتی کرم رو پخش کردم و نگاهی به چشتتایی که قصتتد آروم شتتدن 
 نداشت انداختم

 ت ویم کن تموم شد

پاش شتتل شتتد خودم رو بیرون کشتتیدم و دستتتمایی برداشتتتمو دستتتام رو تمیز 
 کردم..توجهی به نگاه خیره و عصبیش نکردم واز اتاق خارج شدم

 ه بودو مشغول حرف زدنآرش کنار سهام نشست

 بود کنار ساناز نشستم که سیا گفت

 .ت فردا با بچه ها میخوایم بریم کوه شما هم بیاین

 مت جب گفتم

 ت مگه هنوز هم میرینر سهام رو چیکار میکنیدر

 ت آره سهام رومیزاریم پیش ماماِن ساناز

 مامان ت دخترم خودم مراقب آرش هستم خواستی با شوهرت همراشون برو

 ری تکون دادم ت باشهس

 مامان از جاش بلند شد

 ت من برم کم کم شام رو بکشم
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 دیم نیومد تنهاش بزارم بلند شدم و به کمکش رفتم

 مامان طبق عادتش برای مهمون چند نوع غذا درست کرده بود

 !ت مامانی خیلی امروز اذیت شدی

 یبخندی زد ت کاری نکردم مادر

 نم ویی پاشا هنوز نیومده بودمیز رو چیدیم و رفتم که صداشون ک

 ت شام آمادس بفرمایین سر میز

 ... همگی از جا بلند شدن..به طرف اتاقم رفتم

 پاشا با چشمای بسته رو تخت دراز کشیده بود

 ت پاشا

 پلکش پرید ویی چشاش رو باز نکرد

 ت مامان شام کشیده بلند شو

 با همون چشمای بسته گفت ت نمی خورم

را مثل بچه ها قهر کردیر من به آرش نگفتم چایی روت حرصی نگاش کردم تتتت چ
 !بریزه ویی چون فهمیده بود از دستت ناراحتم خواست تالفی کنه

 پوزخندی زدم و گفتم ت پس بهم حق میدی که نبخشمت!ر

 .اگه توجای من بودی تو روم تفم نمینداختی

 بدون توحه به چشمایی که هنوز بسته بود از اتاق خارج شدم

 ایدنگ فکر کرده نازش رو میکشمپسره ی 

 برداشته اومده اینجا که آبروم رو جلوی بابا مامان ببره

 پشت میز کنار آرش نشستم

 مامان ت چی شد شوهرت نمیاد مادرر
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 ت خوب چیِز یه کم شکمش میسوخت

 تت وای خدا مرگم بده کرم زدی براشر

 ت آره مامان نگرام نباش خوب میشه

 دن که پاشا هم اومد و صندیی کناریم رو کشیدهمه شروع به غذا خوردن کر 

 مامان با نگرانی گفت ت پسرم بهتر شدیر

 ت بله مادر نگران نباشید

 برای خودش برنج کشید و شروع کرد به خوردن

 آرش رو بهم گفت ت مامان برام یه کم ساالد میدیر

 از بس پاشا اعصابم رو خورد کرد یادم رفت برای آرش درست غذا بزارم

 ه گلمت آر 

 براش ساالد گذاشتم و یه ییوان آب هم کنار دستش گذاشتم

 ت ممنون بانو

شم یاد گرفته بود و موق ی که  صدام میزدن بانو آر سرا  یبخندی بهش زدم چون پ
 میخواست تشکر کنه یا احترام بزاره بانو صدام میزد

 ت نوش جانت عزیزم

 پاشا آروم کنار گوشم گفت

 !بکشی بد نیست ت بانو برای شوهرت هم ساالد

نمیدونم احستتاستتم درستتت بود یا نه ویی حس کردم صتتداش پر از حستتادت بود. 
 ی نی ازاینکه برای آرش ساالد کشیدم حسودیش شدر

شتم که گفت تتتت سس هم  ساالد کشیدم و جلوش گذا تا از حسادت نمرده براش 
 !بزن
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 چپ چپ نگاش کردمو رو ساالدش سس ریختم

 .ت یه ییوان آب هم میخوام

 غره ای بهش رفتم چش

 ییوان آب هم کنارش تقریبا کوبیدم به میز

 !ت چقدم شوهرش رو تحویل میگیره

 نگاهی به سیا کردمو گفتم

 ت چیه بازم متاهل نشستهر

 با خنده سری تکون داد و شروع به خوردن کرد

 پارت نود و هفت

 برای خودمم ساالد کشیدم که این بار صدای آرش بلند شد

 و میخوامت مامانی من میگ

 با یبخند براش میگو گذاشتم

 .پاشا ت برای منم بزار

شروع به غذا  شتم و  شیدم و براش میگو گذا شدنم ک صبی ن نفس عمیقی برای ع
 خوردن کردم ایبته اگه بزارن این پدرو پسر

 ب د از غذایی که این دو تا برام کوفتش کردن شروع به جمع کردن میز کردم

شتن به حال ...آ  ساس بقیه هم برگ شده بود و اح ساس  شا ح رش به رفتارای پا
 خطر از جانب پدرش میکرد و س ی داشت منو برای خودش نگه داره

پاشا هم مثل بچه ها حسادتو یجبازی میکرد... کالفه و خسته از از یجبازیشون میز 
 رو جمع کردم و ظرفا رو دستمال کشیدم و تو ماشین گذاشتم

 ثیف شده بود رو عوض کنمبه اتاقم رفتم تا یباسم که کمی ک
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پیرهن سبز و شیکی که صبح خریده بودم رو از کمد کشیدم بیرونو یباسم رو عوض 
 کردم که صدای گوشیم بلند شد

 با دیدن اسم ایفی ابروهام پرید باال

 این وقت شب چیکار دارهر سریع تماس رو وصل کردم

 ت ایو

 ت سالم خوبی

 ت ممنون چیزی شدهر

م پلیس ایران قبول کرده باهامون همکاری کنه فقط پس تتتتت آره خبرای خوب دار 
 .فردا باید با هم یه سر به اداره ی پلیس بزنیم

 ت کارت خوب بود ایفی شنبه میبینمت

 ت باشه بای

 ت بای

گوشی رو قطع کردم کاش زودتر این ماموریت هم تموم بشه دیگه از این موش و 
 گربه بازی خسته شده بودم

شتم که از اینه تصویر پاشا که با اخم به دیوار تکیه داده بود گوشی رو روی میز گذا
 رو دیدم

 به طرفش برگشتم که با اخم گفت

 ت ایفی کیهر

 بدون جواب نگاش کردم که خودش رو بهم رسوند و جلوم ایستاد

 ت هیچ م لوم هست داری چه غلطی میکنی گربه ی سیاهر

 و بدون ناراحتی گفتم گربه ی سیاه رو با حایت مسخره ای گفت....خونسرد
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 .ت هیچ ربطی به تو نداره

ست تیکه پارم کنه ویی من دیگه اون ایناز قبل نبودم که  شاش میخوا شنگ با چ ق
 ازش بترسم

 بازوم رو گرفت و به دیوار کوبیدم

 ت میگی یا نهر

شا دوباره بخوای خر شی و به جونم بیفتی میدم پسرا باهات هلوا مسقطی  تتتت پا
 عقبدرست کنن پس بکش 

 احساس کردم چشاش خندید ویی کوتا نیومد

 ت باید بگی ایفی کیه که میخوای شنبه ببینیش وگر نه بد میبینیر

 سرتق دستام رو به کمرم زدم و گفتم ت مثال اگه نگم چی میشهر

 خودش رو جلو کشید و نگاش رو از چشام به یبام دوخت

 ت نکنت روش های زیادی برای تنبیه وجود داره خودت رو ناراح

حرصی به عقب حلش دادم تتت ایفی پلیسه منم خالفکار نیستم...خالفکارا رو به دام 
 میندازم کافیه یا بازم بگم

 با ت جب ابروش رو داد باال و گفت ت پس چرا میخوای ببینیشر

 اخمام و تو هم دادم ت برای آخرین ماموریت حاال بکش کنار

 نندازیرنگاش آروم شدو گفت ت آیناز خودت رو به خطر 

 پوزخندی حوایش کردم

 ت تو اگه حال من برات مهم بود وسط گرگا ویم نمیکردی اونم با اون و  یت

شتترمنده ستترشتترو زیر انداخت و گفت ویی یک ستتاعت ب د با مهیاد برگشتتتیم تو 
 .نبودی
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 چشام پر آب شد

 ت آره نبودم چون یه عاشق حقیقی مامور برای نگهبانیم گذاشته بود

 ر میکردم دشمنمه ابروم رو نجات دادچون کسی که فک

 .ت چی میگی آیناز درست بگو بفهمم

 به طرف دررفتم ت ویلیام حتی ُمردش بیشتر از زنده ی تو به فکرم بود

 از اتاق خارج شدم و در رو بستم عمو اینا میخواستن برن

 خودم رو به عمو رسوندم

 !ت کجا عمو تاز میخواستم بیام حرف بزنیم

 ا صبح کوهنوردی داریم برین بخوابین که هفت حرکتیمت نه دیگه فرد

 ت باشه

 عمو اینا رفتن و من موندم و یه پسر و پدر حسود و یه تخت دو نفره

 پارت نود و هشت

با صتتدای زنگ گوشتتی از خواب پریدم و دستتتم رو روی عستتلی بردم و گوشتتی رو 
 برداشتم

 ت ایو

 ت سالم صبحت بخیر... بیداری دیگه پاشو آماده شو

 ت چرار

 ت خره میخوایم بریم کوه دیگه

 ت اها باشه خره.. چیز... ساناز

 ت کوفت پاشو ببینم
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پتو رو زدم کنار و نشتتستتتم ستتر جام نگاهی به طرف آرش و پاشتتا کردم و بیخیال 
 سرم رو چرخوندم

 خواستم بلندش م که با به یاد آوردن صحنه ای که دیدم تیز به سمتشون برگشتم

 !شقونه همو بغل کردن.....یه وقت می آرشو نزنهاینا چرا اینقد عا

 تصمیم گرفتم اول دستی به اب برسونم ب دا بیام حساب پاشا رو بزارم کف دسش

 با بیحایی به طرف دسشویی رفتم...دختر کوه رفتنت کم بود!ر

 ...چقد دیم میخواست برگردم تو تخت گرمو نرمم و بخوبم ویی

مدم نگاهی به پدرو پسر عاشق و گاهی حسود ب د از عملیات از دسشویی بیرون او
 کردم

آرش دیشتتتب وستتتطمون خوابید و حاظر نشتتتد اتاقش رو عوض کنه منم از خدا 
 خواسته قبول کردم

 دهنم رو به گوش پاشا رسوندم

 ت پاشا پاشو

 یه کم پلکاش پرید ویی حرکتی نکرد

 ت پاشا میپاشی یا بپاشونمتر

رو دستاش برداشتم و درست خوابوندم سر  دیدم فایده نداره چرخیدم و آرش رو از 
جاش.....کنار پاشتتا نشتتستتتم و ناخونام رو فرو کردم تو بازوهاش و محکم فشتتار 

 دادن

 !که دیدم داره میخند...بیش ور پس بیدار بوده اذیت میکرده

 حرصی نیشگون تیزی از بازوهاش گرفتم که چشاش گرد باز شد و نیم خیز شد

 اریرت آی...آی دختر مگه کرم د

 .ت پاشو میخوایم بریم کوه
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 .گرفت خوابید ت من نمیام خوابم میاد

 ت به درک

 از جام بلند شدم و اتاق رو ترک کردم... به آشپزی خونه رفتم و یه صبحونه چیدم

 ت مادر میخواستم براتون صبحونه درست کنم

 سرم رو به طرف مامان برگردوندم و یبخندی زدم

 اده کردمت قربونت برو بخواب خودم آم

شا هم پیدا  سر و کله پا شت ..یه چایی ریختم که  سری تکون داد و به اتاقش برگ
 شد

 .تت برای منم چایی بریز

 بدون حرف براش چایی ریختم و مشغول شدم

 ت کیا میانر

 .نیم نگاهی بهش کردم ت نمیدونم

 چیزی نگفت... یه صبحونه ی پر و پییمون خوردم و به اتاق رفنم تاآماده شم

 کمد رو باز کرردم باید یه یباسی بپوشم که تو دست و پا نیاشه  در 

 مانتوی جدید سورمه ایم رو برداشتم و شلوار هم رنگش با یه شال سفید

 پاشا هم وارد اتاق شد و به طرفم اومد

 !ت برای منم یه یباس انتخاب کن

شت شلوار همرنگ مانتوم بردا سفید و  شرت  ساش رو نگاهی انداختم و یه تی م تا یبا
 ست بشبیم

 یباس رو بهش دادم همون جا مشغول عوض کردن یباساش شد
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نگاهی به آرش که تو خواب ناز بود کردم و یباسم رو برداشتم و بردم تو حمام اتاق 
 تا بپوشم

ستم و دیم نمیخواد نگاش به  صال جلوش راحت نی شوهرمه ویی ا درسته که هنوز 
 .بدنم بیفته

آینه ایستتتتادم کرم  تتتد آفتادی زدم و ریملی به از حمام اومدم بیرون و جلوی 
 مژهام کشیدم یه رژ یب کایواسی انتخاب کردم و یبام رو رنگی دادم

 کویه پشتی قدیمیم رو از کمد برداشتم و موبایلم رو توش گذاشتم

 به آشپزی خونه رفتم و بشکه آب و یه کم خوراکی تو کیفم گذاشتم و کویم زدم

 پس پاشا کجاستر

 ارج شدم تو حیاط منتظر ایستاده بوداز خونه خ

 به طرف پارکینگ رفتم

 ت کجار

 ابرویی باال انداختم

 ت احتماال پیاده میخوای بریر

 ت نه خیر ماشینم بیرونه میخوای بازم با این ماشین کثیف بریر

 ت چرا نیاوردیش تور

 شونع ای باال انداخت ت حال نداشتم

 .ت خدا یه حایی بهت بده

 .موافقم نیشاش باز شد ت

 ت هار

 پارت نود و نه
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 !خنده ی ریزی کرد و و از حیاط خارج شد... فکر کنم از دوری من دیونه شده

 در حیاط رو بستم و به طرف ماشینش رفتم

 کی رسید ایرانر کی ماشین خریدر کی خونه ی ما رو پیدا کردر

شین رو روشن شین رو باز کردم و کنارش جا گرفتم بدون هیچ حرفی ما کرد   در ما
 که گوشیم زنگ خورد فرانک بود

 ت ایو

 ت سالم خانم

 ت سالم

 ت راستش میخواستیم بریم بیرون چرخی بزنیم

 ت باشه مشکلی نیست

 ت چیز میگم خانم کی میتونیم ارش رو ببینیمر

 !ریز خندیدم میدونستم دیش برای آرش تنگ شده

 ت فردا میارمش پیشتون

 خوشحال شد ت ممنون خانم

 هش بایخندیدم ت خوا

 ت بای

 سری تکون دادم و گوشی رو تو کیفم جا دادم

 ت کی بودر

 نگاهی به پاشاکردم ت هار

 ت کی زنگ زدر

 ت مگه هر کی زنگ زد باید بهت بگمر
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 اخماش تو هم رفت ت مثال شوهرتم

 ت اوه اوه کی میره این همه راهو... شوهر چیهر

 .د رفتبرگشتم تو میری خونه ی خودت منم خونه ی خودم تموم ش

 ت نه بابا اون وقت آرش چیر

 ت آرش هم از یه مرد بایب عاقل تره خودش تصمیم میگیره کجا باشه

 .دندون سایید و پاش رو روی گاز گذاشت ت آرش پسر منه پیش من میمونه

 .پفی کشیدم تت االن وقت این حرفا نیست تمومش کن

 سر کچلم برنمیدارنباز گوشی زنگ خورد این بار داروین بود اینا چرا دست از 

 ت ایو

 ت سالم خانم

 ت سالم چی شدهر

 .ت خانم نمیشه االن آرش رو ببینیم

ت داروین االن خوابه منم دارم میرم کوه ظهر که برگشتیم زنگ میزنم بیاین پیشش 
 خوبهر

 ت باشه خانم

 تت برین بیرون بچرخین باد تو سرتون بخوره فکر کنم از بیکاری به این روز افتادین

 ید ت راست میگی خانم پس ما میریم بیرونخند

 تت باشه بای

 ت بای

 پاشا دیگه حرفی نزد و با اخمای تو هم تا تونست گاز داد

 دیم خود به خود گرفت چرا این طور شدر
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 سهمم از زندگی همین بودر

 چرا نمیتونم ببخشمشر

 ویی اون گفت فقط بچه رو میخواد و من براش مهم نیستم

 گرفتم تا اشکام رون نشهیبم رو از تو گاز  

 یادم باشه دیگه سوار ماشینش نشم از بس گاز داد حایم داشت بد میشد

نیم ساعت ب د به محل قرار رسیدیم در ماشین رو باز کردم اما نتونستم پیاده شم 
 کمی صبر کردم تا حایم بهتر بشه چند نفس عمیق کشیدم

 پاشا ماشین رو دور زد و.جلوم ایستاد

 ازرت چی شده آین

 نگاه بی جونی بهش کردم و گفتم

 ت از تو کویم آب بهم بده

 بدون حرف در پشت و باز کرد و آب بهم داد

 چند قلپ خوردم و و به صندیی تکیه دادم و چشام رو بستم

 حایم اصال خوب نبود قلبم تند میزد و احساس عطش میکردم

 صداش آروم و نگران شد

 ت آیناز خوبیر

 چند سانتی صورتم دیدمشچشام رو بازکردم و تو 

تتتتت بچه ها االن میرستتن تو خواستتتی برو ویی فکر نکنم بتونم راه بیام حایم خوب 
 نیست

 !!اخمی کرد ت اونوقت البد تو هم اینجا بزارمر

 بی حرف نگاش کردم که یهو ازم دور شد و در رو بست
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 چرخی زد و سوار شد

 ت میریم دکتر

ینه دنیا دور ستترم میچرخید و ستترم چیزی نگفتم چون حس کردم بهترین کار هم
 سنگین بود

 نمیدونم چقدر گذشت که ماشین متوقف شد

سوند و در رو باز کرد آروم پام  شد و چرخی زد و خودش رو بهم ر شین پیاده  از ما
 رو بیرون گذاشتم که سرم گیج رفت و یباس پاشا رو چنگ زدم

 کشیدم کنارو ماشین رو قفل کرد

و کمک کرد راه برم ویی یه باره دنیا دور سرم چرخید  دستش رو دور کمرم انداخت
 و پاهام بی جون شد

 .خواستم بیفتم زمین که بغلم کرد و دوید

 پارت صد

ستای  سیر د ستام ا ستان بودم و د شام رو به آرومی باز کردم روی تخت بیمار چ
 پاشا

 صداش زدم ت پاشا

 عزیزم خوبیر تیز سرش رو بلند کرد و سر جاش ایستاد و نگام کرد ت جونم

 گیج نگاش کردم من جونشمر

 ت پاشا چم شده بودر

 .ت چیزی نیست عزیزم فشارت رفته بود باال که به خیر گذشت

 بی حرف نگاش کردم که دستش رو روی موهام کشید ت االن بهتریر

 سری تکون دادم دادم که یبخند بی جونی زد



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

406 

 

 نمی بخشیدمت ُمردم و زنده شدم اگه اتفاقی برات میفتاد خودم رو 

ببخش که ناراحتت کردم اگه برگشتتتتم فقط به خاطر تو بوده بی تو این دنیا برام 
 !بی ارزش

 بهم فرصت بده آیناز. بزار کنارت باشم به دیدنت هم را یم

 دیم برای غم چشاش سوخت ت پاشا

 ت جونم

 ت بهت... فرصت میدم به خاطر آرش

شن گل ا شحایی نگام انگار بهترین خبر دنیا رو بهش داده با شکفت و با خو ز گلش 
 کرد

 ت نوکرتم به موال

 .ت کی مرخص میشم حوصله ی اینحا رو ندارم

شته که هر وقت احتیاج  شار برات نو شد میریم دکتر یه قرص ف سرمت تموم  تتتت 
 داشتی بخوری برات گرفتمش

 سری تکون دادم و نگاهی به سرم که تو اخراش بود کردم و نفس راحتی کشیدم

 کشید و کنارم نشست و گفت  صندییش رو

تتت از این به ب د حق نداری ناراحت بشی ویی اگه ناراحت شدی با زدنم خودت رو 
 سبک کن اجازه نداری تو خودت بریزی فهمیدیر

 ت مطم نیر

 سرش رو تکون داد

تتتت پس س ی نکن ناراحتم کنی چون چند سایه نینجا کار میکنم و زیر دستم جون 
 سایم به در نمیبری

 ....به سرم نگاهی کردم تموم شده بیا بکششخندید.
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 صبر کن پرستار رو صدا کنم من بلد نیستم

 !ت وا بلدی نمیخواد که

 ت صبر کن

 رفت بیرون و ب د از چند دقیقه با یه پرستار برگشت

 پرستار سرم رو از دستم کشید از جام بلند شدم دیگه سرم گیج نمیرفت

 چ شدیمپاشا دستم رو گرفت و از بیمارستان خار

 ت اینم از کوه رفتن ما

 دستام رو فشاذی داد

تتتتتت فدای سرت راستی عموت زنگ زد بهش گفتم یه کم حایش به هم خورده ویی 
 مثل اینکه اونا جوِر دیگه ای برداشت کردن

 ت چه جورر

ریز خندید.... منظورش رو فهمیدم و نیشتتگونی از بازوش گرفتم و با حرص گفتم ت 
 پا شتتتتتتتتتا

 ت جووووونم خندید

 اخمی کردم و مشتی به بازوش کوبیدم

 ت حاال بچه از کجا بیارم

 خندش رو خورد و گفت

 .ت میگیم بچه نبوده تموم

 سرم رو تکونی دادم که گوشی پاشا زنگ خورداز جیبش بیرون کشید

 همزمان قفل ماشین هم زد ت عموته
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شی رو جواب داد و هم شدم اونم گو سوار  شین رو باز کرد  شین در ما زمان تو ما
 نشست

 ت سالم

 ....ت

 ت آره خوبه چیز مهمی نبود

.... 

 خندید ت راست میگم یه کم فشارش باال پایین شده بود االنم خوبه

.... 

 ت باشه گوشی

 گوشی رو به طرفم گرفت ازش گرفتم

 ت ایو

 ت سالم خوبی

 تت ممنون چیز مهمی نبود

 د دادن بریم شمال پایه اینرت ایحمدهلل... بچه ها وقتی فهمیدن اومدی پیشنها

 ت خوبه ویی بزار برای هفته ی دیگه

 ت باشه کاری نداری

 ت نه خدافظ

 ت خدافظ

گوشتتیش رو بهش برگردوندم و نگاهی به ستتاعت کردم هنوز خیلی مونده بود تا 
 ظهر

 ت پاشا میشه بری بام
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 ت اره خودمم دیم هوا کرده

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

با یبخند پهنی از ماشین پیاده شدم در ماشین رو بستم و پلکام رو روی هم گذاشتم 
 و نفس عمیقی کشیدم و هوای پاک رو وارد ریه هام کردم

دستی دور کمرم حلقه شد...چشام رو باز کردم و عمیق نگاش کردم... چرا نمیتونم 
 مثل قبل دوسش داشته باشمر

 ت بریم

 به طرف باال راه افتادیمسری تکون دادم و با هم 

part 101 

 جم ه بود و بام شلوغ ع یه نیمکت رو انتخاب کردیم و نشستیم

به ستتاختمونهایی که از اینجا کوچک به نظر میرستتیدن نگاه کردم و ستترم رو به 
 سمت آسمون چرخوندم

 خدایا ما برای تو چقدر کوچکیمرشاید ذره ای باشیم تو بینهایت

منو از یاد بردی ویی خیلی زود بهم ثابت کردی که یادمه اون شتتتب نحس گفتم 
 هوای این ذره ی بی ارزش رو داشتی

 بزرگیت رو شکر

 ت آیناز

از فکر بیرون اومدم و به بستتتنی که جلوم بود نگاه کردم کی رفت بستتتنی خریدر 
 !منم کال تو هپروتما

ستنی زد  ستنی رو ازش گرفتم و تشکری کردم..کنارم نشست و و ییسی به ب به ب
بستتتنی نگاه کردم وانیلیع کاکائویی و زعفرونی کاکائویش رو مزه کردم خوشتتمزه 

 بود
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 ت پاشا

 ت جانم

 ت جای آرشم خاییه

 یبخندی زد ت دف ه ب د میاریمش

 سری تکون دادم

 و به روبه رو خیره شدم بستنی که تموم شد رو به پاشا گفتم ت بریم نگران میشن

 وش ایستادناز جاش بلنتد شد که و تا دختر جل

 با ابرویی باال رفته به دخترا نگاه کردم انگار که من رو کنار پاشا ندیدن

 یکیشون با صدایی که یوسش کرده بود گفت

 ت آقا میشه از ما عکس بگیریدر

 پاشا سری تکون داد ت بله حتما

شتم از  شا نگاه کردم دا صی به پا شا دادعحر ست پا دختره با نیش باز دوربین رو د
 بهش داده بودم پشیمون میشدم مگه ندید که من رو روح فرض کردن فرصتی که

دخترا فاصتتله گرفتن و در حایی که به پشتتت هم تکیه داده بودن ستترشتتون رو به 
 طرف دوربین چرخونده بودن و یه یبخند پت و پهن رو یبشون بود

 پاشا دوربین گوشی رو روشون تنظیم کرد

روپشت کمرش گذاشتم با اینکه ت جب  سریع خودم رو به پاشا چسبوندم و دستام
 کرد ویی عکس ای ملی نشون نداد

 ویی دخترا داشتن با چشاشون تیکه پارم میکردن

 !عجب زمونه ای شده ها نمیشه به شوهرت هم دست بزنی

 یه یحظه خندم گرفت قیافشون خیلی زشت شده بود
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ال دستتت دیگم رو روی بازوش گذاشتتتم و دستتتش رو به طرف پایین کشتتیدم حا
 سرشون م لوم نبود

پاشا دستش رو به طرف باال حرکت داد حرصی ناخونام رو کمرش فشار دادم ویی 
 بارم کار خودش رو کرد

این بار ناخونام رو تو بازوش فشار دادم و دوباره کله محترمشون رو از دید دوربین 
 خارج کردم

 ت آیناز بزار بگیرم تموم شه

 !دن به پایین یا هیچیت به جون پاشا راه نداره یا از گر 

 !ت نکن دختر زشته

 ناخونام رو فشار محکمی دادم که کمرش رو تو داد

 تت بگیر زود باش

 ناچار از گردن به پایین عکسی گرفت

شتر ازش  شتم و ذومش کردم روی چهره ی اونی که بب صفحه گذا ستم رو روی  د
 بدم اومده بود و از تو شکلک ها سبیلی انتخاب کردم

اشتتا یرزش خفیفی داشتتت م لوم بود به زور خودش رو گرفته که شتتونه ها ی پ
 نخنده

 تو این حایت هم عکسی گرفت

 چهره ی دخترا یه کم مشکوک شده بود

 دستم رو از رو بازوش برداشتم که از فرصت استفاده کرد و عکسی گرفت

نیشتتتگون محکمی از کمرش گرفتم گه گوشتتتی رو از دوربین خارج کرد و به طرف 
 دخترا رفت

 باشه پاشا خان دارم برات
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 بدون توجه به اون به طرف ماشین راه افتادم نوبت منم میشه تو رو حرص بدم

 چند قدم بیشتر نرفته بودم که پاشا دستم رو کشید و شروع به دویدن کرد

 چی شدررررر

 همین طور که توسط پاشا کشیده میشدم به پشت سرم نگاه کردم

دویدن با دیدن چهرشون زحلم ترکید و سریع ترا دخترا با خشم اژدها دنبایمون می
 از پاشا شروع به دویدن کردم

مردم با دهن باز نگامون میکردن ب د از چند دقیقه فرار به ماشتتتین رستتتیدیم و 
 پریدیم توش که دخترا رسیدن و مشغول یگدزدن به در و پنجره شدن

 پاشا بدون توجه ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

part 102 

 که ازشون دور شدیم صداش بلند شد  کمی

 ت دختر این چه کاری بودر

 ابرومون تو مردم رفت

 .حرصی نگام رو به بیرون پنجره دادم و حرفی نزدم

 !ت چرا جوابم رو نمیدیر حتما فهمیدی اشتباه کردی

 تیز بع سمتش برگشتم

 !ت اگه تو قبول نمی کردی ازشون عکس بگیری این اتفاق نمی افتاد

 ش به هو ا رفتشلیک خند

 !ت وای آیناز تو چقدر حسودی

 جیغم به هوا رفت
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تتتت من حسود نیستم دخترا من به این گندگی که کنارت وایسادم رو آدم حساب 
 نکردن ویی تو با خوشرویی قبول کردی ازشون عکس بگیریر

نباید می بخشتتیدمت اشتتتباه کردم بی احترامی که بهم کردن اصتتال برات اهمیت 
 !نداشت

 تا مرد جای اونا بودن و این کار رو با تو میکردن چیکار میکردیر اگه دو

 کمی سکوت کرد و گفت

 .ت آیناز من منظوری نداشتم

 !ت بسه پاشا روز به روز داری تو چشمم کم رنگ تر میشی

 میخواستم به خاطر آرش ببخشمت ویی تو این طور بهم اهمیت میدی!ر

 !ی نی برات مهم نیستوقتی در مقابل بی احترامشون سکوت میکنی 

 چیزی نگفت ع مگه چیزی هم مونده که بگهر

 پفی کشیدم اینم از آشتی کردن ما چند دقیقه بیشتر نمیتونیم با هم کنار بیایم

ستترم رو به صتتندیی تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم خستتته بودم از همه چی از 
 !همه کس اگه آرش نبود خیلی پیشتر از این میبریدم

 ید میکردم تحملش رو نداشتم ویی آرش چیرچیکار با

 وقتی تا یه بچه و باباش رو میبینه با حسرت بهشون نگاه میکنهر

 باید پی دل خودم میرفتم یا بع خاطر بچم از خود گذشتگی میکردمر

آرش تنها چیزیه که از این دنیا برام مونده من که به خاطر پدر و مادرم از خودم 
 !بچم این کار رو کنمگذشتم چرا نباید به خاطر 

 .این بار ماشین رو تو حیاط آورد ع کیفم رو چنگ زدم و از ماشین پیاده شدم

نگاش تا موق ی که پیاده شتتتم روم ستتتنگینی میکرد به طرف خونه راه افتادم که 
 .دنبایم اومد یهو به طرفش برگشتم و یقش رو گرفتم منتظر تو چشام نگاه کرد
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 !ویی فقط به عنوان پدر آرش نه چیز دیگهت سر حرفم هستم پیش ما بمون 

شیر  شی ویی اگه نفهمیدی بگم تا  ستی باید منظورم رو فهمیده با شی ه آدم باهو
 .فهم شی

 اجازه ی....دست....زدن....بع...منو.....نداری....مفهوم شددددددر

با چشتتای ستترخ از حرص و عصتتبانیت نگام میکرد که پوزخندی بهش زدم و ازش 
 دور شدم

 خونه شدم نفس عمیقی کشیدم تا آروم شم و مامان چیزی نفهمهوارد 

پام رو که گذاشتم تو ساین یه نفر با صدای پتتتتتتتتتتتتتتتتتی پرید جلوم طوری 
 کع از ترس هیتتتتتتتتتتتنی کشیدم و قدمی به عقب گذاشتم

 تازه متوجه ی ریخت زشت طاها شدم

تر بود ویی هیکل گوریل مانندش طاها پسر عمو سبحان بود که یک سال ازم کوچیک
 چیز دیگه ای میگفت

اخمام رو تو هم کردم... دستتتتاش رو به کمر زده بود و با نیش بازنگام میکرد به 
 طرفش رفتم و گوشاش رو پیچوندم

 ت بچه پر رو تو هنوز از این عادت دست نکشیدیر

 !ت آی آی ایناز دردم گرفت آخ ویم کن ورپریده ویم کن

ردم یه پس گردنی بهش زدم که صاف وایساد و نگاش به پشتم گوشاش رو ول ک
 ثابت موند

 یهو نیشاش رو باز کرد و گفت

 ت چه شوهریم دار چش سفید اینو از کجا طور کردیر

 .به پشت سرم نگاه کردم ع پاشا هنوز اخمو بود و یه جور بدی طاها رو نگاه میکرد

 کردطاها منو حل داد عقب و به طرف پاشا رفت و بغلش  
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تتتتت خوبی داداش بهت تستتلیت میگمع خودت باید علتش رو بدونی هرکستتی این 
 عفریته رو داشته باشه باید بهش تسلیت گفت

 حرصی بیت دندونای چفت شده غریدم

 ت طتتتتتتتتاهار

 به سمتم برگشت ت کوفت و طاها مگه دروغ میگمر

 .چش غره ای بهش رفتم و وارد پذیرایی شدم

 کاور طاها

و و زن عمو و طاهر با یبخند به سمتشون رفتم با عمو و زن عمو دست با دیدن عم
دادم و روبوسی کردم به طاهر هم سالمی کردم و به اتاقم رفتم تا یباسک رو عوض 

 کنم

 شایم رو از سرم برداشتم و گوشه ی تخت گذاشتم

طاهر پستتر بزرگ عمو بود که چند بار ازم خاستتتگاری کرده بود ویی من عالقه ای 
 نداشتم بهش

کال از ادمای عصا قورت داده بدم میاد طاهر هم همین طور بود جدی و اخمو کمی 
 .هم عصبی

 .به همه تندی میکرد و با اخم حرف میزد حتی با منع انتظار هم داشت زنش شم

مانتوم رو از تنم کندم که پاشتتا وارد شتتد زیر مانتو تاش نیم تنه ای پوشتتیده بودم 
 شدم وسمت کمد رفتم نگاه خیرش رو حس میکردمشکم پیدا بود کمی عصبی 

سال به  شه منی که از ورزش فراری بودم چهار  شکه می پوزخندی زدم م لومه که 
 .سختی ورزش کرده بودم بدنم پیچیده و زیبا شده بود

 حویم رو برداشتم و بدون توجه به نگاه هاش به حموم رفتم
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ستادم تا از  سرد ای سام رو کندم و زیر دوش آب  شه از  یبا صبانیتم کم ب ایتهاب و ع
 خدا صبر خاستم

ست ویی وقتش  دیم از بی توجهی و بی فکریش به درد اومده بود دیم گریه میخوا
 نبود

ب د از دوش بیستتت دقیقه ای دل کندم ع حویه ی تن پوشتتم رو پوشتتیدم بیرون 
 اومدم پاشا نبود

ارایش  نفس راحتی کشتتیدم و جلوی اینه نشتتستتتم چون طاهر اینجا بود قصتتد
 نداشتم کرم مرطوب کنندم رو زدم

 موهام رو خشک کردم و دم اسبی بستم به طرف در رفتم و قفلش کردم

 !نمیخواستم وسط یباس پوشیدن کسی در رو باز کنه

شلوار چسبون مشکی با تونیک سفید حریر که یه گوشش سطای رونم بود و گوشه 
 ی دیگش رو زانوهام بود رو پوشیدم

 ر کردم و از پشت گردنم رد کردم و جلوم آزاد گذاشتمشال سفیدم هم س

گوشتتواره ی ظریف و زیبایی که بلندیش تا نزدیکی شتتونه هام میرستتید و انتهاش 
 قلب کوچکی بود رو انتخاب کردم و گوشم انداختم

 جلوی موهام رو کمی حایت دادم و از اتاق خارج شدم

 مامان داشت سفره میچید

شت ست دا شه دو سبحان همی شه چون میگفت این  عمو  سفره رو زمین چیده ب
 طور صمیمانه تره

به آشتتپزخونه خونه رفتم و دیس برنج رو برداشتتتم تا تو ستتفره بزارم که طاها از 
 دستم قاپیدش و پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !ت واه واه بکش کنار بچه
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 چشام از یحن حرف زدن گرد شد که دوباره گفت

 .شده بی شرفت اوه اوه چشاشو چه خوشگل هم 

چشتتام از پرروییش گرد شتتد دمپاییم رو از پا کندم و به طرفش نشتتونه گرفتم که 
 جاخایی داد دمپایی ازش رد شد ع صدای آخی بلند شد

 دستام رو جلو دهنم گرفتم و هینی کشیدم

 طاها در حینی که از خنده سرخ شده بود چشمکی زد و به طرف پذیرایی رفت

 ی دمپایی تو سر کی خودرآب دهنم رو قورت دادم ی ن

شه بقیه هم  شونی ستای طاهر رو پی شدم که دیدم د شپزخونه خارج  سیده از آ تر
 دارن بهش میخندن

 یب گزیدم و خودم رو بهش رسوندم

 !ت آقا طاهر خوبینر ببخشید من میخواستم طاها رو بزنم

 با صدای بم و خشنش گفت ت مشکلی نیست

 هنوز میخندید چش غره ای رفتم شرمنده از جا بلند شدم و به طاها که

part 104 

 دور سفر نشستیم آرش وسط منو پاشا نشست دست راستم هم طاها

حواستتم به نگاه های گاه و بی گاه طاهر بودع مثل اینکه پاشتتا هم متوجه نگاهش 
 شده بود چون با اخم و عصبی غذا میخورد و هر از گاهی نگاش میکرد

 طاها طوری که فقط من بشنوم گفت

 شمال ویالی کی میرینر ت

 .ت نمیدونم باید از سیا بپرسم

 یه قلپ نوشابه خورد گفت
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 .تت حاال چرا هفته ی دیگهر جمع و جور کن زودتر بریم

 .ت باشه ببینم چی میشه

ستتفره رو با طاهاو مامان جمع کردیم همه دوباره روی مبل ویوشتتدن ویی آرش با 
 تنطاها جور شده بود و حسابی با هم کل مینداخ

 به یاد پسرا افتادم به اتاقم رفتمو شماره ی فرانک رو گرفتم

 ت ایو

تتتت سالم اگه خواستین بیاین دنبال آرش ماشین خودم هم هست که باید اول به 
 کارواش ببرینش

 ت باشه خانم االن میایم

 ت باشه

 .گوشی رو قطع کردم و خواستم بیرون برم که پاشا اومد داخل اتاق

 رف در رفتم که بازوم روگرفتبدون توجه بهش به ط

 ت کجار

 دستش رو پس زدم ت م لوم نیستر

 !ت الزم نکرده بری بیرون مثل اینکه بدت نمیاد پسره با نگاش بخوردت

 پس فهمیده بود ت خوب چیکار کنم کنم چشاش رو که نمیتونم ببندم

دستم روی دستگیره نشست... خودش رو جلو کشید و دستاش روی درنشست ت 
 !بری نمیزارم

 برگشتم و با ت جب نگاش کردم

 !ت باید برم آرش رو بیارم و آمادش کنم االن پسرا میان دنبایش

 خودش رو جلو کشید و بی ربط گفت
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 !ت دیم برات تنگ شده

 اخمی کردم

 ت مثل اینکه حرفام رو فراموش کردیر

 گفت

 !ت فراموش نکردم ویی کیه که حرف گوش بگیره

 !م بهم دست بزنیت ویم کن پاشا گفتم نمیخوا

 عصبی شد

تتتت بسه ایناز چرا بچه شدیر اینم از گوشت بیرون کن که ویت کنم دیگه حتی یه 
 .یحظه هم نمیزارم تنها باشی

 .سرتق گفتم ت ویی من ازت بدم میاد

 !یبخندی زد و آروم گفت ت تو غلط میکنی ازم بدت بیاد

ه شتتده رو جدا حرصتتی بهش نگاه کردم و ستت ی کردم دستتتایی که دور کمرم حلق
 . کنم

 .ناخونام رو تو بازوش فرو بردم که دستام رو گرفت

با اینکه ازش ناراحت بودم ویی حستتی که از کارش درونم ایجاد شتتد آرومم کرد و 
 دست از تقال برداشتم

 دستام رو رها کرد و سرم رو میون دستاش گرفت و پیشونیم رو بوسید

 جدا شد و نگام دستام رو رو سینش گذاشتم و هلش دادم ازم

 کرد

 ت بسه پاشا برو کنار

 نگاش رو تو صورتم چرخوند و گفت ت باشه
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 !ت باید برم آرش رو بیارم اماده کنم پسرا رسیدن

 .ت برو ویی بیشتر از یه دقیقه شد میام روکول میندازمت میارمت تو اتاق

 ت وای پاشا ویم کن برم دیگه

 باالخره را ی شد و ویم کرد

ش سوارکاری گرفتن از طاها بود خندم گرفت خوب از اتاق خارج  شغول  دم آرش م
 حقش رو گذاشت کف دستش

 تت آرش

 نگاه همه به سمتم کشیده شد

 تت بیا امادت کنم پسرا میخوان بیان دنبایت

 آرش خوشحال جیغی کشید و از پشت طاها پرید پایین

 ت آخ جون فرانک و داروین جونم

 از کنارم رد شد و پرید تو اتاق

 !ها وارفته رو زمین نشست و گفت ت خدا به اینایی که گفتی صبر بدهطا

خندیدم و وارد اتاق شدم آرش با شرت مایویی که به پا داشت اون وسط ایستاده 
 بود تا براش یباس ببرم پاشا هم با خنده نگاش میکرد

 !ت پسر چقد عجله داری

 نیش آرش باز شد ت مامان شهر بازی هم بریمر

 !ویی فست فود نخور باشهت آره مامان 
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 یبخندی زد و گفت ت س یم رو میکنم
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چش غره ای بهش رفتم و از تو کمد یباستتتی راحت که بتونه توش جنب و جوش 
 کنه رو انتخاب کردم و تنش کردم که پرید روی تخت و به پاشاگفت

 ت بابا تا فرانک برسه خرم میشیر

 پاشا ابرویی باال انداخت و گفت ت باشه

 !آرش خندید و گفت ت زود باش دیگه

 از اتاق خارج شدم تا به کارشون برسن

 کنار مامان نشستم که عمو گفت

 ت دخترم از شوهرت را ی هستیر

 یبخندی زدم ت بله عمو جان

 همون موقع زنگ به صدا در اومد ت فکر کنم پسران

از خونه پرید  از جا بلند شدم و به طرف در رفتم در رو برای پسرا باز کردم که آرش
 بیرون و تو بغل فرانک فرو رفت

 فرانک حسابی چلوندش و رو به من گفت ت خانم شما نمیاینر

 .یبخندی بهش زدم ت ممنون شما برین ف ال مهمان داریم

 ...سری تکون داد و بیرون رفت خواستم در رو بلندم که

 ت صبر کن

 به طرف صدا برگشتم تت ایفی اینجا چه میکنیر

 !یخواست ببینتتت سرهنگ م

 ت کدوم سرهنگر

 ت تو ماشینه بیا بریمر

 نگاهی به سر و و  م کردم ت صبر کن تا یباس بپوشم بیام



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

422 

 

سری تکون داد وارد خونه شدم همه نگاه ها به سمتم چرخید یبخندی زدم و گفتم 
 .ت چند یحظه بیرون کار دارم با اجازتون میرم و میام

 خوابیده بودوارد اتاقم شدم پاشا هنوز رو تخت 

 به طرف کمدم رفتم و مانتوم رو بیرون کشیدم

 ت کجار

مانتو رو پوشتتیدم و تو همون حین گفتم ایفی و ستترهنگ دم درن برم ببینم چی 
 !شده

 .سر جاش نشست ت صبر کن باهات بیام

 .جدی نگاش کردم ت نیازی نیست این طور جلب توجه میشه

بیرون رفتم و خودم روبیرون حیاط بدون اینکه فرصت حرف زدن بهش بدم از اتاق 
 رسوندم

ایفی کنار یه مرد تقریبا چهل ستتایه ایستتتاده بود به طرفشتتون رفتم که اشتتاره کرد 
 سوار ماشین شم

صندیی عقب نشستم که سرهنگ هم در رو باز کرد و عقب نشست چون شیشه 
 دودی بود چیزی دیده نمیشد

شون نگاه کردم که ایفی به عقب چرخید و سایویا داره  منتظر به رو بهم گفت تتتتت 
تحقیقاتش رو شتتروع میکنه ممکنه یو بریم باید همین امشتتب همه چیز رو تموم 

 کنیم

 چشام گرد شد ت امشبر

سرش رو تکون داد و گفت تتتت آره همه چیز آمادس ع جناب سرگرد هم میخواست 
 .ببینتت

 .هنگاهی به سرهنگ کردم و گفتم ت من مشکلی ندارم هر وقت خواستین اوکی
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 سری تکون داد و گفت ت بهش زنگ بزن و بگو همه چیز امادس

 موبایلم رو برداشتمو شمارش رو گرفتم

 ت ایو

 ت سایویار

 .تت اوه ببین کیه رفیق جدیدمون

 .خندیدم و گفتم ت کاری برام پیش اومده باید برگردم

 مت جب گفت تت ی نی م امله کنسلهر

ونی بیای پای م امله حله وگر نه باید ت من همه چیز رو آماده کردم اگه امشب بت
 !رو یکی دیگه حساب کنی

 !سریع گفت ت نه مشکلی نیست امشب میام

 !خندیدم ت باشه م لومه خیلی زرنگی

 .اونم خندید ت ویی در مقابل شما چیزی نیستم

 تو دیم گفتم م لومه به پای دروغای من نمیرسی

دم به هر حال آدرس رو برات تتتتت اوه این حرف رو نزنید از شتتما زیاد ت ریف شتتنی
 .میفرستم دوازده اونجا باش

 ت حتما کار نداریر

 ت بای

 گوشی رو قطع کردم که سرهنگ شروع به دست زدن کرد

 !ت آفرین خوب تونستی مخش رو بزنی

 !خندیدم ت ممنون اگه کاری نیست من برم

 .ت نه کارا رو تلفنی باهات هماهنگ میکنیم
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 ت اوکی

 و وارد خونه شدم از ماشین پیاده شدم

 ت دخترم چیزی شدهر

یبخندی زدم تتتت نه میخواستم توصیه های الزم رو به پسرا بکنم تا حواسشون به 
 ارش باشه

 .عمو از جاش بلند شد ت ما هم دیگع بریم

 !طاها باناراحتی بلند شد ت بودیم حاال

 !خندیدم ت راست میگه زود بود

 .ت نه عمو جان فقط میخواستیم ببینیمت

 منتون عمو یطف کردینت م

 زن عمو هم بلند شد و خدا حافظی کردن و بیرون رفتن

 .طاها کنارم ایستاد و گفت ت اینقد ناز نکن سریع برنامه ی شمال رو بچین

 ت باشه تو یکی دو روز آینده میریم

 .ت آفرین حاال شدی یه دختر حرف گوش کن

 از در خارج شد

ب دهنم رو قورت دادم و گفتم تتتت خوش طاهر هم کنارم ایستاد با دیدن اخماش آ 
 .اومدی پسر عمو

 پوزخندی زد و آروم گفت

 !تت به خاطر این بچه سوسول منو نخاستی! در هر صورت امیدوارم خوشبخت بشی

میخواستتتتم بگم به خاطر اخالق قشتتتنگت نخواستتتتمت ویی چیزی نگفتم که بایه 
 .پوزخند دیگه از کنارم رد شد
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 نبایشون برم رو نداشتمحوصله اینکه تا در حیاط د

 به اتاقم رفتم

چشتتای پاشتتا بستتته بود مانتوم رو کندم و یه یباس راحت برداشتتتم و تو حموم 
 پوشیدم

خودم رو روی تخت انداختم و چشتتام رو بستتتم. باید یه کم استتتراحت میکردم تا 
 برای امشب سرحال باشم
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 دستای پاشا دور کمرم حلقه شد بهش نگاه کردم

 نبودیر ت خواب

 ت نه

 مجبورم کرد به طرفش بچرخم نگاش رو به چشام دوخت و گفت ت چیکار داشتنر

 !ت باید امشب برم م امله

 ابرویی باال انداخت

 ت کی این کارات رو تموم میکنیر

 !نفسم رو بیرون دادم خودم هم خسته شده بودم ت این آخریه ویی دیم شور میزنه

ببینم دیم میخواستتت یه جور محکش بزنم  نگاهی بهش کردم تا عکس ای ملش رو
 ببینم منو میخواد یا آرش رو

 تو چشاش نگاه کردم و گفتم

 ت پاشار

 !ت جونم

 ت اگه از این م امله برنگشتم حواست به آرش باشه قول میدیر
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 حس کردم رنگ از رخش پرید تو دیم چلچراغ روشن شد ی نی دوسم دارهر

 !بریت چت.... ی میگیر آیناز من نمیزارم 

 خودم رو غمگین نشون دادم

 !ت پام گیره نمیتونم عقب بکشم تو فقط قول بده هواست به ارش باشه

ببین اون پسر خیلی حساسیه همیشه بهش توجه کن و اجازه بده ب ضی وقتا رو 
 !با رادوین و فرانک بگذرونه چون اونا رو خیلی دوست داره

 !گوشتش حالل باشه  عاشق استیکه ویی هر جا براش میخری هواست باشه

 ....دوست داره همیشه بهش

 !ت بهتره این وصیت هات رو به مامانت بکنی چون من امشب باهات میام

 ابروهام باال پرید و گفتم

 !ت نه نمیشه ممکنه جونت تو خطر بیفته

 اخمی کرد

تتتتتت چند دقیقه پیش چی گفتم بهتر از این به ب د یه دقیقه هم تنهات نمیزارم! 
 ! نی میامگفتم میام ی

 ناخاسته یبخندی رو یبام نشست که از دیدش دور نموند و محکم بغلم کرد

 تت قربون خندهات بشم چرا دیگه برام نمیخندیر

 !ازش جداشدم و نگاش کردم دیم برای هر دومون سوخت

 چرا نباید مثل مردم کنار هم زندگی کنیم

شب باید سر قرار  تتت اگه میخوای باهام بیای پس بگیر بخواب چون ساعت دوازده
 باشیم

 نیشاش باز شد و خودش رو روی تخت انداخت و منو تو بغلش کشید
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 !ت پس تو هم اینجا بخواب تا بتونم با آرامش بخوابم

سید و گفت ت  سینش تکیه دادم رو موهام رو بو سرم رو به  شیدم و  پتو رو روم ک
 بخواب آرام جانم

 و به خواب رفتماینقدر موهام رو نوازش کرد که چشام گرم شد 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ست  شا هم د سیمه اطرافم رو نگاه کردم پا سرا صدای جیغی از خواب پریدم و  با 
 کمی از من نداشت

 با دیدن مهیاد که با خنده باالی سرمون ایستاده بودچشام گرد شد

 ت مهیاد تو اینجا چیکار میکنیر

 ه  رب به صورتش کوبید و گفتیه دستیش رو به کمرش زد و با دست دیگش ب

 ت چش منو دور دیدین این طور تو بغل هم خوابیدینر

 ت مهیتتتتتتتتتتتاد

 با داد پاشا یه متر پریدم هوا

 مهیاد نگاهی به پاشا کرد و گفت

 ت چته چش سفید حساب تو رو هم ب دن میزارم کف دستاتر

سایید و گفت چرا بدون در اومدی تو ات شا دندون رو هم  سمون تتتت پا شاید یبا اق 
 !درست نبود

مهیاد هینی کشید و گفت تتت خاک تو سر بیحیاتون کنن نمیگین من مجردم شاید 
 دیم خواستر

 بایش رو برداشتم و به طرفش پرت کردم

 ت تو اگه عر ه داشتی سویماز رو از دست نمیدادیر
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 یکی دیگه به صورتش زد و گفت

تم به زیر شلواری پاشا یکی دیگه ت وای ننم راست میگیر سویماز پرر آخی اجی دس
 .برام پیدا کن

ت برو بیرون بچه پر روع برو ما  ت پاشا در حایی که خودش رو میگرفت نخنده گفت 
 هم یباس عوض کنیم بیایم..ت
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 مهیاد نچ نچی کرد و گفت

 ت امکان نداره! شیطونا چی کار دارین میخواین بندازینم بیرونر

 تتتتتتتتتتاددیگه عصیبی شدم ت مهیتت

 .ت جونم آجی گم شمر چشم! فقط مادر جون بیرون منتظر نوه ی قشنگش نشسته

 خشک شدم تت مت..هت..رنو...ش جون

 !ت آره مهر نوش جون..روح عمم نیست که یکنت گرفتی

 !مهر نوش جونته

 !آرش کجاست بدین ببرمش پیشش

 ....گیج نگاش کردم ت مهیاد مامان بابا از چیزی خبر

 .قطع کرد تت نترس بهش گفتم حرفم رو

نفس راحتی کشیدم و گوشیم رو برداشتم وشماره ی فرانک روگرفتم ب د ازچندبوق 
 برداشت

 ت ایو

 !ت فرانک آرش رو بیار خونه

 !ت ویی خانم ما تاره اومدیم
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 !ت میدونم مادر پاشا اینجاست میخواد آرش رو ببینه بیارش

 ماده کنذهنش هم برای روبرو شدن با مادر بزرگش ا

 ت باشه خانم

تتتتتتتت در  من دوازده امشب میریم سر قرار شما هم تا اون موقع کمی استراحت 
 .کنید

 مت جب گفت تت چرا اینقد زودر

 !ت مثل اینکه سایویا داشته تحقیق میکرده

 !تت آره شنیده بودم زن زرنگیه

 ت شب اخرشه نگران نباش

 .خندیدت باشه خانم ! االن آرش رو میاریم

 و قطع کردم و به پاشا و مهیاد نگاهی کردمگوشی ر 

 مهیاد با دهن باز نگام میکرد

 !ت چته برو تا بیایم

 سری تکون داد و بیرون رفت رو به پاشا گفتم

 ت مطم نی میخوای بیایر

 !ت م لومه که مطم نم

صورتم زدم ب د  شویی و آبی به  س سراغ کمد رفت منم رفتم د شد و  از جاش بلند 
 ن با مهر نوش جون برام سخت بودپنج سال روبرو شد

سبی  شونه زدمو دم ا شیدم موهام رو  سبی پو شویی زدم بیرون و یباس منا س از د
 بستم و از اتاق بیرون زدم و به پذیرایی رفتم

 پاشا کنار مهرنوش جون نشسته بود مامان هم روبروش
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 !ت برو دیگه

ستا سرم ای شت  شیدم و به مهیاد که با نیش باز پ سیده هینی ک ده بود اخمی تر
 کردم

 ت چیکار میکنی ترسیدمر

 خندید تت اوه اوه گربه و ترس

بهش چش غره ای رفتم و روم رو برگردوندم که مهرنوش جون رو روبروم دیدم و 
 دومین هیتتتتن رو کشیدم که مهیاد غش غش خندید

 مهرنوش جون نگران گفت تت دخترم ترسوندمتر

 .یبخندی زدم ت نه مامان نترسیدم

 ن که مامان صداش کردم چهرش پر از خنده شد و بغلم کرداز ای

 ت قربون عروس قشنگم بشم عزیزمی

 متقابال بغلش کردم ت خدا نکنه ع خوبیدر

 .خندید تت دیم دوری تون رو طاقت نیاورد

 .ت خیلی خوش اومدین! بفرمایین بشینین

 دوباره کنار پاشا نشست منم روبروشون نشستم

 نشست به طرفش خم شدم و گفتم مهیاد رو مبل تکی کنارم

 !ت احوال آقای دهن یقر

 دست به سینه سری خم کرد

 .تت فدای اجی خوبم

 پر رویی نثارش کردم و صاف نشستم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

431 

 

شدم باید آرش رو  سریع از جا بلند  شدع  صدای زنگ بلند  ب د از یه ربع حرف زدن 
 قبل از روبرو شدن ما مهرنوش جون میدیدم

 م و در رو باز کردم که با آرش و پسرا روبرو شدمخودم رو به در حیاط رسوند

 ارش چنان اخم کرده بود که ترسیدم

 ت چی شده پسرم راخم برای چیر

 اخماش رو بیشتر کرد و گفت

 .ت تاز بازیمون شروع شده بود

 بغلش کردم و گفتم

تتتت همین جا جلو پسرا قول میدم که فردا عصر همه باهم بریم شهر بازی تازه عمو 
 بابا هم میبریم چطورهرمهیاد و 

 !گره ابروش باز شد ت قول دادیا

 ت مامان کی به قویش عمل نکردهر

 !خندید تت هیچ وقت

یپش رو بوسیدم و رو به پسرا که با خنده نگام میکردن گفتم ت بیان تو تا باهاشون 
 !اشنا بشید اصال همین جا استراحت کنید تا شب

 فرانک کلش رو خاروند و گفت

 بزارین بریی فردا که میریم بیرون االن بهتره برگردیم هتل ت آشنایی رو

 سری تکون دادم ت هر جور راحتین
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 پسرا رفتن در رو بستم و رو به ارش گفتم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

432 

 

ست زود  تتتت ببین پسرم مامان بابایی اومده خیلی هم دوست داره و دیش میخوا
 ببینتت مثل مامان من که مادر جون صداش میکنی

خل برو پیشتتش و ستتالم کن صتتورتش رو بوس کن و بگو خوش وقتی رفتیم دا
 .اومدی مادر جون

 یب و یوچه ارش اویزون شد

 ت مامان حاال نمیشه بوسش نکنمر

 خندم گرفت از بوسیدن بدش میومد

 ت حاال این بار رو به خاطر مامان انجام بده

 محکم یپم رو بوسید

 .کنمت با اینکه فقط تو رو دوست دارم ببوسم ویی قبول می

 ت آفرین پسرکم

 گذاشتمش زمین

 ت بدو بریم پیش مادر جون

 با هم وارد خونه شدیم نگاه همه منتظر عکس ای مل آرش شد

 مردونه خودش رو جلو کشید و به مهرنوش جون رسوند

 ت سالم مادر جون خوش اومدین

 دستش رو گرفت و خم شد و بوسه ای رو دستاش کاشت

دش و صتتورتش رو بوستته بارون کرد و رو مهرنوش جون بی طاقت تو بغل فشتتر 
 پاش نشوند

 نگاه آرش به طرف مهیاد چرخید

 مهیاد پشت چشمی نازک کرد و گفت
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 .ت این طور نگام نکن ترسیدم عمرا دیگه خرت شم

آرش خندید و از رو پای مهرنوش جون پایین پرید و خودش رو انداخت تو بغل 
 مهیاد

 ت سالم عمو

 ت سالم به روی رژیبی شدت

گام رو صورت ارش کردم و خندم رو خوردم کل صورتش جای رژ یب مادر جونش ن
 بود

 .آرش دستی به صورتش کشید میدونستم این و ع رو دوست نداره

 رو به مهیاد گفتم

 ت اشکال نداره عمو مهیاد االن براش میشورم

 پاشا بلند شد و آرش رو از تو بغل مهیاد برداشت

 رمت بیا بریم خودم بری پسرم بشو

 آرش رو به طرف اتاقمون برد منم کنار مامان نشستم

 ت مامان بابا کور

 .ت عزیزم بیرون کار داشت میاد

 *پاشا*

 صورت آرش رو با شامپو بچه شستم وخشک کردم که گفت

 .ت من از بوس خیلی بدم میاد مامان مجبورم کرد

 خندیدم

خوردنت  تتتتتتتت میدونی چون خیلی خوشگل وشیرینی مادر جون نتونست از خیر 
 بگذره
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 خندید و محکم بغلم کرد

 .ت بابایی دیگه مسافرت نرو باشه

 دیم خون شد بچگی کردن پسرم رو ندیدم

 نبودم باهاش بازی کنم تو بغل غریبه ها بزرگ شد

سافرت هم برم تو و مامان رو با خودم میبرم دیگه تنهاتون  شنگم اگه م سر ق تتتت پ
 نمیزارم

 یبخند قشنگی رو یباش نشست

 نون بابایی دوست دارم باباییتت مم

 تو بغلم فشارش دادم و گفتم

 تت میتونم ببوسمتر

سایی که  سیدم و به جای چندین  سرش رو تکون دادم محکم یپش رو بو خندید و 
 کنارش نبودم تو بغلم فشردمش

 پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

 تت میدونی خیلی دوست دارمر

 نگام کرد

 .ت راست میگی بابایی

 دیم ت آره عزیز 

 دوباره بغلم کرد

 .تت بریم پیش عمو و مادر جون

ستم و آرش رو روی  ش همون طور که بغلم بود به طرف پذیرایی رفتم و کنار ایناز ن
 پام گذاشتم
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 محکم بهم چسبید و خودش رو تو بغلم جمع کرد

 .فهمیدم برای اینکه مطم ن بشه کنارش میمونم خیلی کارا باید انجام بدم

ز روی آرش ثابت موند یکی از دستتتتام رو روی شتتتونه های آیناز نگاه نگران آینا
 انداختم و به خودمون نزدیکش کردم

 بهم یبخندی زد و دوباره به ارش نگاه کرد

 آرش همین طور که منو چسبیده بود دست آیناز رو تو بغل گرفت

نگاه مامان و مهیاد رنگ ترحم گرفت ویی مامان آیناز که از چیزی خبر نداشتتتت 
 د و گفتخندی

 !ت مثل اینکه جفتتون رو اندازه ی هم دوست داره

 ...یبخندی بهش زدم و هر دو شون رو به خودم فشار دارم
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 تلفن زنگ خورد و مادر ایناز گوشی رو برداشت

 ت بله

.... 

 ت سالم شبنم جان خوبین بچه ها خوبنر

.... 

 ت اره عزیزم

... 

 .ت خوشحال میشیم پس من شام میزارم

.... 

 !ت این چه حرفیه عزیزم زحمتی نیست
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.... 

 !ت باشه عزیزم پس شب میبینمتون

 گوشی رو قطع کرد و رو به آیناز گفت

 .ت عمه شبنمت میخواد بیاد

 ایناز یبخندی زد و گفت

 .تت دیم براشون تنگ شده بود

 یهو انگار چیزی یادش اومده بود گفت

 م. شوهر که نکرده رت تازه عاطفه رو هم میخوام برای داداشم بگیر 

 مهیاد که داشت چایی میخورد یهو پرید تو گلوش و شروع به سرفه کرد

 نگاه چپ چپی به ایناز کرد و گفت

 !ت زحمت نکش

 تت وا خودت گفتی برام زن بگیر مگه نه پاشار

 با یبخند حرف آیناز رو تایید کردم که مامان یبخندی زد

 .ت من از خدامه مهیاد هم سر وسامون بگیره

 مهیاد اخمی کرد و گفت

 ت من شوخی کردم کی زن خواستر

 مامان آیناز یبخندی زد و گفت

تتتتتتتت عاطفه دختر خیلی خوبیه اتفاقا همین چند شب پیش خاستگاریش بود که 
 طرف رو رد کرد

 .بر خالف آیناز که شیطونه یه کم خجایتیه ویی همین ویژگیش رو خیلیا میپسندن

 !و میپسندمت ویی من شیطون خانم خودم ر 



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

437 

 

 همه خندیدن به آیناز نگاه کردم خجایت کشید و یب گزید

 به طرف خودم فشارش دادم و گفتم ت مگه خجایت بلدی خوشگِل من!!ر

 پهلوم رو نیشگونی گرفت و نا محسوس به ارش که تو بغلم بود اشاره کرد

 مامان آیناز بلند شد

 تت با اجازه برم یه فکری برای شام کنم

 د شدآیناز هم بلن

 ت کجار

 .ابرویی باال انداخت ت برم کمک مامان گناه داره ظهر هم عمو اینا اینجا بودن

 .راست میگفت بیچاره دیشب هم مهمون داشت

 آرش رو گذاشتم زمین

 ت راست میگی بریم کمکش

 استینم رو تا زدم که گفت

 ت میخوای آشپزی کنیر بلدیر

 !ت یه ساالد که بلدم درست کنم

 پسرمر خندید ت آفرین

 ت مامانر

 به آرش نگاه کردیمر

 ت پس من چیکار کنمر

 !آیناز نگاهی شیطانی به مهیاد کرد و برای ارش چشمکی زد

 چی شدر
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 .نیشای آرش هم باز شد و رفت سراغ مهیاد

 بیخیال به آشپز خونه رفتیم پشت میز نشستم و گفتم

 ت آیناز وسایل ساالد رو بریز رو میز

 مامان آیناز یب گزید

 !پسرم شما چرارخودم درست میکنمت 

 .نه مامان منم دیم میخواد کمک کنم

 به آیناز نگاه کردم چشاش میخندید و را ی بود

در یخچال رو باز کرد و وستتایل رو ریخت رو میز و چاقویی دستتتم داد خودشتتم 
 شروع کرد به پیاز و سیب زمینی خورد کردن

 *مهیاد*

 در حایی که نفس نفس میزدم گفتم

تو رو خدا مردم بزار برم یه دوش بگیرم خیس عرق شدم آرش که حسابی  تت آرش
 از سوار کاری یذت برده بود کمی فکر کرد و گفت

 !ت باشه چون مامان میخواد برات زن بگیره اجازه میدم بری خوشگل کنی

 از خدا خواسته پریدم تو اتاقم و حویم رو برداشتم و به حموم رفتم

م رو جا اورد بیرون اومدم و رو به آینه ایستادم موهام ب د از دوش اساسی که حای
 رو خشک کردم و تیپی زدم که آرش پرید تو اتاق

 ت عمو بدو بیا عروس اومد

 !ابرویی باال انداختم ت آرش جلو اونا این طور نگیا زشته

 ت باشه
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 از اتاق زدم بیرون واز پله ها ستترازیر شتتدم تازه از در حال اومده بودن تو یه زن و
 مرد و یه پسر همسن خودم

 خودم رو به پایین رسوندم

 ت سالم

 به طرفم برگشتن و سالم کردن نگاشون پر از سوال بود

 که ایناز گفت

 .ت ایشون هم مهیاد خان خواهر زاده ی پاشا هستن

 حاال که جواب سایشون رو گرفته بودن یبخندی زدن

 خوش رویی گفتو به طرف پذیزایی رفتن که پسرشون به طرفم اومدو با 

 ت علیر ا هستم و ایشون هم به جای خایی کنارش اشاره کرد

 ابرویی باال انداختم که یه نفر رو از پشتش کشید بیرون

 ت میگفتم ایشون هم خواهرم عاطفه

یبخندی زدم و نگاهی به عاطفه انداختم نگام روش ثابت موند و آب دهانم خشک 
 .دیم هری ریخت شد تو همون نگاه اول بند دیم پاره شد و

part 110 

 * آیناز*

مشتتتغول ریختن چایی بودم که حضتتتور مهیاد رو کنارم حس کرم تو دیم بهش 
 خندیدم فهمیدم چشه نگاه های خیرش به عاطفه از چشمم دور نموند ه بود

ستم  ست میتون ساده بود و این پاو اونپا میکرد چیزی بگه ویی نمی تون کنارم وای
ی که کرم دارم گذاشتتتتم کمی زور بزنه تا دیگه رو حرف راحتش کنم ویی از اونجای

 !زن دایش حرف نزنه

 گلویی صاف کرد
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 نگاش کردم

 تت ِا مهیاد جان اینجاییر

 ت.ها آره چیِز...اها کمک نمیخوایر

 ابرویی باال انداختم

 ت منظورت تو چایی ریختنهر

 تت ها نه کلی میگمر

 .ت اها نه برو بشین

 ورتش کشیدکمی سکوت کرد و دستی به ص

 ت هنوز اینحایی کهر

 ت ها میگم آیناز این دختر عمت چه طور دختریهر

 !آخرین فنجون هم پر کردم ت خوب یه دختر م مویی

 !نفسش رو حرصی داد بیرون و گفت ت خوب من ازش خوشم اومده

 نگاه بی تفاوتی بهش کردم

 !ت چی میگی تو که نیم ساعت هم نشده دیدیش

 !هت آیناز اذیت نکن دیگ

 ت چی شدهر

ستاده بود  شا که این حرف رو زده بود کردم چون مهیاد نزدیک بهم ای نگاهی به پا
 اخماش رو تو هم کرد و سمت چپم ایستاد و با اخم به مهیاد نگاه کرد و گفت

 ت آیناز با توام چی شدهر

 !!!یبخندی زدم ت رفت

 ت جب جای اخماش رو گرفت ت کیر کجار
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 م و به حایت راه رفتن دستام رو تا باال حرکت دادمانگشتی به سینه مهیاد زد

 !تت دیش رفت

 نیشای پاشا باز شد و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 !ت عزیرم تو خودت رو درگیر دل بقیه نکن

 .پشت بند حرفش صورتم رو بوسید

 .بهش نگاه کردم تت چشم اقامون

 !!!ت منم اینجاما

 پاشا بیشتر فشارم داد وگفت

 !اذیتی من چایی ببرمت گلم اگه 

 خودم رو یوس کردم و مچ دستم رو گرفتم

 !ت پاشا نمیدونم چرا مچ دستم درد میکنهر

 مچ دستم رو گرفت و نوازش کرد

 !ت فدات شم کمتر کارکن دستات عادت نداره

 ت وای شما کی اینقد یوس شدین مشکلی ندارین من اینجامر

 مدیگه داشت خندم میگرفت ویی خودم رو نگه داشت

 .م لوم بود پاشا عمدا این کار رو میکنه منم بدم نیومد کمی مهیاد رو اذیت کنم

 .سرم رو به طرف پاشا برگردوندم چشاش خندون بود یب گزیدم که قهقه نزنم

 .ت جووووون یه بوس دیگه بده ببینم

 اینو که پاشا گفت صدای قدمهای در حال فرار مهیاد به گوشم رسید

م و غش غش خندیدم پاشا هم خندش گرفت و با نیش باز نتونستم خودم رو بگیر 
 خندیدنم رو تماشا کرد
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 *مهیاد*

 حاال که من جدی شدم اینا بازیشون گرفته فایده نداره باید به مادر جون بگم

برگشتتم و سترجام نشتستتم هیچ وقت فکر نمیکردم از یه دختر عینکی و خجایتی 
 جز سکوت چیزی نصیبم نشدخوشم بیاد دیم میخواست باهاش حرف بزنم ویی 

 باید تحمل میکردم تا فردا ویی بیشتر رو مطم ن نیستم بتونم تحمل کنم

آینا و پاشا با سینی چای اومدن در حایی که رو یبای هردوشون خنده بود و نگاهای 
شیطانیشون بهم نشون از دست انداختنم میداد ناراحت روم رو ازشون گرفتم و تا 

 شون نکردمب د از شام هم حتی نگا

part 111 

 *آیناز*

 ساعت یازده بودمهمونامون هنوز نرفته بودن ویی ما باید میرفتیم

ازشتتون عذر خواهی کردم و گفتم برای یکی از دوستتتام مشتتکل پیش اومده و باید 
 یکی دو ساعتی بریم

سرم  شال رنگی رو  شک نکنن  شیدم ویی برای اینکه بقیه  شکی پو سرتا پا م یباس 
 انداختم

 شکی و روبندم رو تو کیفم گذاشتم یه روبند هم برای پاشا برداشتمشال م

دنبال مهیاد گشتم تا بگم شب آرش رو پیش خودش بخوابونه ویی نبود به اتاقش 
 رفتم با اخم پشت میز نشسته بود

 ت مهیاد جانر

 جوابی نداد پاشا هم وارد اتاق شد

 ت بریم دیگه منتظر چی هستیر

 م رو به مهیاد رسوندم بچم قهر کرده بودچشمکی به پاشا زدم و خود
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 ت مهیاد جان ع مرد گندهع غول تشِن قشنگم! قهر کردی گلمر

 یباش رو گرفت نخنده موهاش رو به هم ریختم و گفتم

 ت زن دایت قول میده فردا برات آستین باال بزنه حاال اشتیر

 نگام کرد ت قولر

 نچ نچی کردم

 !ه قولتت پاشا خواهر زادت از دست رفت! ار 

 فقط ما تا برگردیم دیر میشه آرش رو پیش خودت بخوابون

 سرش رو تکون داد ازش جدا شدم و با پاشا به اتاقم رفتم

 !کیفم رو چک کردم داخل کیفم بود

 !ت چی میشه این طور ناز منم بکشیر

شتم ی نی از اینکه این طور با مهیاد  سود برگ شای اخموو ح سمت پا با ت جب به 
 حت شدحرف زدم نارا

 به طرفش رفتم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم

 ت پاشا جونم ع عزیزم قشنگم

 نیشش باز شد

 تت گلم بلدی با اسلحه کار کنیر

 چشاش گرد شد ت اسلحهر

ستتری تکون دادم و دستتتام رو از گردنش باز کردم و استتلحه م رو از کیف بیرون 
 کشیدم

 ت آیت... ناز این برای چیهر

 م لوم بود از نزدیک هم ندیدهگذاشتمش تو کیف 
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 .ت هیچی عزیزم بریم! تو فکر نباش برای احتیاط برداشتم

 سری تکون داد از مهمونها عذر خواهی کردیم و بیرون زدیم

 سوار ماشین شدیم و به سمت هتل پسرا حرکت کردیم

به هتل که رستتتیدیم بهشتتتون زنگ زدم و با هم به محلی که ایفی برامون پیام 
 رفتم و به سایویا هم پیام دادم همون جا بیاد فرستاده بود

 سر ساعت دوازده رسیدیم تو یه انباری بزرگ داخل شهر بود

ایفی نقاب زده بود ما هم نقابامون رو زدیم و به دخترایی که قرار بود تحویلشتتون 
 بدیم نگاهی انداختیم

 بیست تایی میشدن

 رو به ایفی گفتم ت همشون پلیسنر

 !لیس نیستن ویی نینجا کارنت نه ب ضی هاشون پ

 ابروهام باال پرید

 ت عاییه

 ت خانم اومدن

 به طرف فرانک برگشتم

 !ت هواستون باشه ع اماده باشین و اسلحه تون اماده ی شلیک

 ت نگران نباشید خانم

در انبار رو بستم و به طرف ساین رفتم روی صندیی که برام گذاشته بودن نشستم 
تم انداختمو استتلحه ام رو به دستتت گرفتن فرانک و و پای چپم رو روی پای راستت

 داروین رو طرفم ایستادن و پاشا و ایفی پشتم

 چند تا مامور پلیس دو طرفمون اسلحه به دست ایستاده بودن



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

445 

 

 ماشینشون وارد انبار شدع سریع در انبار بسته شد و سایویا از ماشین بیرون پرید

 از فرانک و داروین کم نداشت با دیدن قیافش ابروم باال پرید قیافش چیزی

 مثل ما نقاب نزده بود و یبخند چندشی روی یبش بود

شت دستش رو به طرفم  صد پاکشدن ندا خودش رو جلو کشید و با یبخندی که ق
شرارت ازش  شدم برق  شتم و خیره ی چشاش  دراز کرد دستام رو تو دستاش گذا

 میبارید

ستاش زیادی مردونه بود بر خالف قیافش و آرا شت با فکری د یش زننده ای که دا
شد چیزی بهم می گفت این شخص روبروم یه مرد  که به ذهنم رسید دیم آشوب 

 !و سایویای واق ی نیست

 م امله در سکوت انجام شد

 به ایفی اشاره کردم هیچ اقدامی نکنهع سایویا دخترا رو برداشت و برد

part 112 

 ایفی به طرفم برگشت

 مرت چرا نذاشتی جم شون کنی

 نقابم رو برداشتم

 ت چون اون سایویا نبود یه مرد بودر

 رنگ از رخ ایفی پرید

 ت از کجا فهمیدیر

 ت دستاش و چشاش

 کمی فکر کرد

ت مشکلی نیست میگیریمشون به همه ردیاب و شنود وصل کردمع بقیش رو بسپار 
 .به خودم
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 سری تکون دادم

 .ت باشه پس همین جا همکاریمون به پایان میرسه

 ندی زد و نگاهی به پاشا کردیبخ

 .ت ایبته دیگه برو پی زندگیت

ازش خداحافظی کردیم وسوار ماشین شدیم ع پسرا رو به هتل رسوندم و به خونه 
 .برگشتیم ساعت سه شب بود و همه خواِب خواب

بدون ستتتر و صتتتدا به اتاقم رفتیم ع شتتتال و کتم رو کندم و خودم رو روی تخت 
 انداختم و چشام رو بستم

 .چراغ خاموش شد تخت پایین رفت

 .دستهای نوازش گری به عمق آرامشم رسوند

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

با کوبیدن در از خواب پریدم و ترسیده پتو رو دور خودم پیچیدم و نگاهی ترسیده 
 رو به پاشا کردم

 یبخندی زد و تو بغلش کشوندم

 !لهت آروم باش عزیزم در قف

نفس راحتی کشتتیدم و خودم رو روی تخت انداختم خیلی خوابم میومد پاشتتا هم 
 کنارم خوابید از چشاش م لوم بود هنوز خستس

 صدای در زدن قطع شد و دوباره خواب چشام رو گرفت

 *مهیاد*

ستم دوباره  شتن خوا صد بیرون اومدن از اتاق رو ندا ساعت دو ظهر بود ویی اینا ق
 شا با سر و رویی خیس بیرون اومد نفس راحتی کشیدمبرم سراغشون که پا

 ت یه کم بیشتر می خوابیدیر
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 چش غره ای رفت

 !ت تا صبح بیرون بودیم م لومه که نمیتونیم زود بیدار شیم

 ت خوب چه طور بودر

 ت تموم شدر

 .ت چه جواب مختصر و مفیدی

 خودش رو روی مبل انداخت ت اوهوم

 سراغ آشپزخونه رفت آیناز هم بیرون اومد و یه راست

 چند دقیقه ب د پاشا رو صدا زد

ساعت ب د آیناز با نیش باز کنارم  شدم نیم  شغول بازی با موبایلم  صله م بی حو 
 نشست و گفت

 ت خواب داداش مهیاد ایوعده وفا

 .یخندی رو یبم اومد که با حرف ب دیش محو شد

 !ت ویی اگه بخوام االن زنگ بزنم ممکنه مثل بقیه ردت کنه

 ناامید نگاش کردم که گفت

 .تت به نظر من صبر کن و تو سفر شمال مخش روبزن! این طور بهتره

 .سری تکون دادم و همه چیز رو به ب د از سفر سپردم

 *آیناز*

همه وستتتایلمون رو جمع کردیم ماشتتتینم رو به مهیاد دادم تا با مادر جون بیان 
 .ا هم با همخودم هم با پاشا و آرش راهی شدیم و مامان و باب

 .قرار شد همه بریم ویالی عمو سبحان ع عمه شبنم و عمو سیامک هم قرار بود بیان
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شماری میکرد  شد و یحظه  شحال  سب داره خیلی خو آرش وقتی فهمید که طاها ا
 تا به شمال برسیم

 ب د از چند ساعت با رانندگی پاشا خان نفر اویی بودیم که رسیدیم

part 113 

شین رو جلوی در  شت طاها با یبخند جلو اومد و آرش که به طرفش ما ویال نگهدا
 میدوید رو بغل کرد و تو هوا چرخوند

 به طرف ما برگشت و گفت

 ت اویین نفر شما رسیدین حتی مامان بابا هم نرسیدن فقط من و طاهر اینجاییم

 ذوقی کردم و گفتم ت ایول پس اتاقم رو که کسی نگرفته من همونو میخوام

 !ه شد ت چیِز... خوب اون دیگه اتاق طاهر شدهکمی دستپاچ

 ب د با خنده گفت

 !ت یه اتاق بهتر بهت میدم دختر عمو جان

 !اخمام تو هم رفت طاهر خودش اتاق داشت چرا اتاق منو برداشتهر

طاها یه اتاق دیگه تو طبقه دوم بهمون داد که ستتته تخت داشتتتت و دیگه آرش 
 راحت بود

پاشتتتا هم خودش رو انداخت رو تخت منم دیدم طاها و آرش پیش استتتبا رفتن 
 بیکارم سرگرم چیدن یباسا تو کمد شدم

پاشا خسته بودو خواب رفت ویی چون به جز طاهر کسی تو ویال نبود جرات بیرون 
رفتن نداشتم یه جورایی ازش میترسیدم به خصوص االن که دیگه از دستم ناراحت 

 هم بود

سرگرم کر  ساعتی تو اتاق خودم رو  شینی از بیرون خنده یک  صدای بوق ما دم که 
 !رو یبام آورد کاش سیا باشه
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به طرف در  نداختم و  پایین ا له  تاپرش خودم رو از پ با چند  تاق زدم بیرون و  از ا
 حال رفتم

 تو آخرین یحظه صدای طاهر که گفت هنوز بچه ای به گوشم خورد

 چند تا ماشین بود خوشحال شدم که همه با هم رسیدن

 بهشون رسوندم خودم رو

 سیا از ماشین پیاده شد ت مثل اینکه شما زود رسیدین

 !خندیدم ت زودر پاشا یه ساعته خوابه

 خندید ت چند کیلومتر میرفتینر

 .ت به سرعت جت

 سهام رو بغل کردم ت خوبی خایهر

 کمی فکر کرد ت تو خایه ای یا عمهر

 ت تو کدومش رو دوست داریر هر دوش

 ت آیش کورنگاهی به اطرافش کرد 

 ت با طاها رفته اسب سواری

 ت این فنچول رو بده ببینم

 علیر ا بود که سهام رواز تو بغلم کشید

سرش رو به نشونه سالم تکون داد و ازم دور شد اصال تو این خونواده احترام موج 
 میزنه

 * مهیاد*

 دبا مادر جون از ماشین پیاده شدیمع چشام دنبایش گشت کنار آیناز ایستاده بو
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آیناز با دیدنم نامحستتوس اشتتاره کرد برم طرفش از خدا خواستتته خودم رو بهش 
 رسوندم

 ت سالم

سالم ارومی از دهنش خارج  شده به طرفم برگشت و  صدام عاطفه هل  شنیدن  با 
 شد

 ت مهیاد کیف عاطفه رو کمکش ببر

 اینو عیناز گفت که عاطفه از جا پرید

 ت نه نه خودم میبرم

 رم براتونت این چه حرفیه میا

 یب گزید و سرش رو زیر انداختع آیناز چشمکی زد و دور شد

 من موندم و خانم خجایتی

 ت عاطفه خانم راهنمایبم میکنید

 ت آ.. آره بفرمایید

 جلو افتاد کیف رو برداشتم و دنبایش رفتم

 وارد یه اتاق کوچیک یه تخته شد نگام رو تو اتاق چرخوندم

 .بت میگیرهت دیگه اتاق نبود اینجا که قل

ت االن که همه برسن شلوغ میشه وجا برای همه نیست اینجا  ت یبخند محجوبی زد 
 !راحتم

تمام مدت حرف زدن به در و دیوار نگاه میکرد عصتتتبی شتتتدم این طور میخوام 
 عاشقش کنم

 جلو رفتم و روبروش ایستاد با ت جب بهم نگاه کرد که گفتم
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نگاه نکنی طرف مقابل فکرای بدی در  ت فکر نمیکنید وقتی موقع حرف زدن به طرف
 مورد خودش میکنهر

 ابروهاش باال پرید ت مثال چه فکری.ر

 با بدجنسی تموم گفتم

 .تت اینکه قیافش خیلی غیر قابل تحمله و شما دیتون نمیخواد نگاش کنیده

 ُهل شد

 !ت نه نه اصال این طور نیست

 خودم رو مت جب نشون دادم

 یافه نیستمر پس چرا نگام نمیکنیرت واق ا ی نی به نظرت بد ق

احستتتاس کردم برای جواب دادن اذیته ویی کوتاه نیومدم این همه خجایتی بودن 
 !خوب نبود

 !سرم رو جلوش کج کردم یب گذید و گفت تت شما بد قیافه نیستین

 ت خوبر

 !نفسش رو حرصی داد بیرون ت ُشت .... شما خوش تیپین

 .تو هم خیلی خوشگلی عاطفه خانم این جمله رو به زور گفت خندیدم ت

 گونه هاش رنگ گرفت و دنبال راه فرار گشت

 از تو جیبم یه آبنبات چوبی در آوردم و جلوش گرفتم

 !ت اینم جایزت

 با چشای گرد به آبنبات نگاه کرد

 !ت بگیر دیگه خیلی خوشمزس

 دستش رو به آرومی جلو اورد و گرفتش
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 .ت کاری داشتی به خودم بگو

 .نگام کرد که چشمکی زدم از اتاقش خارج شدم بدون حرف

part 114 

همه تو حال نشسته بودن و گل میگفتن ویی دیم شور آرش رو میزد دوساعتی بود 
 که با طاها رفته بود اسب سواری ویی بر نگشته بود

 از جام بلند شدم

 ت کجا دخترمر

 .ت مامان برم ببینم آرش کجا موند دیم شور میزنه

 .ادر برو ببین کجا موندت راست میگی م

شدم  شون مواجه  شت ویال بود رفتم ویی با جای خایی سب که پ ستبل ا به طرف ا
 !اتفاقی براشون نیفتاده باشه

با دیدن اسبی جدید یبخندی رو یبام نشست به طرفش رفتم و شروع به نوازشش 
 کردم

 اسب سفید و آرومی بود

 !ت چه چشای م صومی داری

 ت منم خیلی دوسش دارم

ترسیده به پشت سرم نگاه کردم با دیدن طاهر استرس گرفتم و قدمی ازش فاصله 
 گرفتم نگاش رو ذوم چشام کرد و فاصله ی یک قدمی رو پر کرد و جلوم ایستاد

ت منم خیلی چشاش رو دوست دارم میدونی چرار چون مثل چشای تو خوشگله و 
 !م صومه

اشتتتم درستتت نبود چرا نمی اخمام تو هم رفت این حرفاش با و تت یتی که من د
 فهمید که من ازدواج کردم
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 بدون حرف از کنارش گذشتم ویی با گرفتن دستام مانع عبورم شد

 عصبی صدام باال رفت

 !تت چیکار میکنیر ویم کن

 فشار محکمی به دستام داد گفت

 ت چی کم داشتم که اونو بهم ترجیح دادیر

 !ت دست رو بکش عو ی

رفش برگشتم صورتش از عصبانیت سرخ و چشاش به با صدای پاشا ترسیده به ط
 خون نشسته بود

 به طرفمون پا تند کرد و دستام را از دستای طاهر بیرون کشید

 !.یرزیدم

 نگاه بدی به طاهرکرد و گفت

تتتت هر چیزی کم داشته باشم یه چیز خوب دارم که بهش پایبندم اینکه به ناموس 
 !مردم چپ نگاه نمیکنم

سینه  ستش رو روی  سمتش د شارش روبه  شت ا شت و هلش داد انگ طاهر گذا
 گرفت و تهدیدش کرد

 .ت آخرین بارت باشه دست به زن من میخوره

 .طاهر بدون حرف نگاش میکرد ویی از چشاش اوج عصبانیتش رو میخوندم

بازوی پاشتتا رو گرفتم و به طرف خودم کشتتیدم به طرفم برگشتتت ....دستتتام رو 
 .رون زد و به طرف ساحل حرکت کردگرفت و با سرعت از اون جا بی

شه از  شک میکرد برای همی صتش بود اگه باز هم بهم  چیزی نگفتم این اخرین فر
 زندگیش میرفتم

 .من که نمیتونستم همیشه خودم رو بهش ثابت کنم! ازش اطمینان میخواستم
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 حسابی که دور شدیم دستم رو رهاکرد و به طرفم برگشت

 یرحرصی گفت ت اونجا چیکار داشت

 خونسرد گفتم

 .ت رفته بودم دنبال آرش

 دستی تو موهاش کشید و نفسش رو داد بیرون

تتت بیا بریم کمی قدم بزنم اعصابم آروم شه اگه با همین حال برگردیم میزنم فکش 
 .رو خورد میکنم مرتیکه ی احمق

 اینو گفت و به طرف دریا حرکت کرد و چند قدم تو آب رفت و ایستاد

 .د و کم کم ردی از یبخند رو یبام نشستابروهام باال پری

 به طرفش حرکت کردم ویی اون چند قدم دیگه وارد دریا شد

 خبیث به طرفش دویدم و با تمام توان هلش دادم تو آب

 چون انتظار این کار روازم نداشت افتاد و سر تا پا خیس شد

 سرش رو ازآب بیرون آورد و دستاش رو رو صورتش کشید

 ت آینتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز عصبی عربده کشید

 قهقه ی مستانه ای زدم که بلند شد و به طرفم دوید

 چند قدم بیشتر نرفته بودم که اسیر دستاش شدم

از پشتتتت دستتتتش رو دور کمرم حلقه کرد و به طرف دریا حرکت کرد جیغم هوا 
 رفت ت نههههههههههه

خیسم نگاه کردم و دندون  بلند خندید و پرتم کرد تو آب با حال زار به بدن سرتا پا
 ساییدم

 تت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتی گشمت پاشتتتتتتتتتتتتا
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 .به طرف ویال دوید حرصی دنبایش دویدم

part 115 

چون عصبی بودم قدرتم بیشتر شدو سریع بهش رسیدم بهش یباسش رو از پشت 
 گرفتم تا خواستم موهاش رو بکشم از زمین بلندم کرد و چرخوندم

 تتتتتا بزارم زمین سردم شد مریض میشمت پاشتتتتت

 یهو ایستاد و تو بغلم کشید

 ت عزیزم خوبیر

 سری تکون دادم و یبخندی زدم

خیایش که راحت شد ویم کرد و دستش رو تو جیبش فرو برد و مشت شده جلوم 
 گرفت

 سوایی نگاش کردم که یبخندی زد و دستاش روباز کرد

  پریدبا دیدن حلقه ی توی دستش ابروهام باال

 دستام رو گرفت و حلقه رو تو دستم فرو برد

 ت پاشار

 ت جانم

صورتش رو  شدم و  شقدم  شد و برای اویین بار پی شام جمع  شک تو چ شوق ا از 
 بوسیدم

 *مهیاد*

با خوشحایی به خوشبختی و خندهای پاشا و آیناز نگاه میکردم از اینکه زندگیشون 
 گوشه ی قلبم پاک شده بود  درست شده بود را ی بودم انگار غم بزرگی از 

نگام رو به طرف عاطفه چرخوندم ویی قلبم بی امان برای تازه واردی میزد که من 
 الیق نگاه کردن هم نمیدونست
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شتم  شتم بی توجهیش به مردها پر از ذوقم میکرد و وامیدا ست دا رفتارش رو دو
 که بیشتر دوستش داشته باشم

تنهاکنار دریا قدم میزد از جام بلندشتتدم همه مشتتغول واییبال بازی بودن ویی اون 
 وبه طرفش رفتم

 چون آروم قدممیزد بهش رسیدم

 ت عاطفه خانمر

 .به سمتم برگشت

 ت میتونم باهاتون قدم بزنمر

م ذب ستتری تکون داد باهاش هم قدم شتتدم و بدوم حرف باهاش راه رفتم واق ا 
 ز رو بهش بگممی زنی بلد نبودم تصمیم گرفتم خودم رو راحت کنم و همه چی

 خودم رو جلوش کشیدم مت جب ایستاد

 ت راستش میخواستم یه چیزی بهتوم بگم

 منتظر نگام کرد که گفتم

 !ت من ازت خوشم اومده میخواستم ازت درخواست ازدواج کنم

 با دهن باز نگام کرد

 ت زنم میشیر

 به خودش اومد

 .ت و..ویی ما اصال همو نمیشناسیم

برات از خودم بگم تا حاال هیچ دختری تو زندگیم  تتتتت اوه درستتت میگی پس بزار 
 نبوده حتی دوست دختر هم نداشتم

 اما تو سن نوجونی به یه نفر عالقه داشتم که از دنیا رفت
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 ب د از اون هیچ دختری تو قلبم راه پیدا نکرد تا تو رو دیدم

 تو همون نگاه اول دیم رو بردی! خیلی میخوامت مال من میشیر

 داخت و حرفی نزد بهش نزدیک تر شدم و گفتمسرش رو زیر ان

 .ت اجازه هست برای خاستگاری خدمت برسیم

 نگاهی بهم کرد و سرش رو به عالمت مثبت تکون داد

یبخند عمیقی رو یبام نشتتستتت و از جیبم یه ابنبات چوبی بیرون کشتتیدم و بهش 
 دادم

 خندید و آبنبات رو گرفت

 .آرش ت عمو منم ابنبات میخوام

 آرش برگشتم سهام هم کنارش بودبه طرف 

 .سهام ت تاژه منم موخوام

 پاپان

 به قلم مریم افروغ

 تتتتتتتی❤فصل دو رمان عروس سفارشتتتت

 

part???? 

 #طیال

شت  ستاده بودم ویی امیرساِم قصد بیرون اومدن ندا پشت در دسشویی منتظر ای
 چند  ربه به در زدم

 ! ت امیر بیا بیرون

 صدایی از امیر در نیومد دیگه داشت میریخت
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 !ت امیتتتتتتتتتتتر برو بمیتتتتتتتتتتتر بیا بیرون دیگه َاه

 چشام رو بستم و در حایی که تو خودم جمع شده بودم به در دیوار تکیه زدم

 !یهو حس کردم دارم تکون میخورم یکی شونه هام رو گرفته بود و تکون میداد

ت جب به امیرسام نگاه کردم چرا من رو تختم ی نی داشتم چشام رو باز کردم و با
 خواب میدیدمر

حرصتتی نگاش کردم تو خواب هم زودتر از من میره دستتشتتویی و منو پشتتت در 
 !میکاره

 ت پاشو دختر مدرسه ت دیر شد چرا چپ چپ نگام میکنیر

 با آوردن اسم مدرسه خواب از سرم پرید

 خبیث نگام کرد و گفت

 !ت داری آماده بشی وگر نه با تاکسی باید بریت بیست دقیقه وق

 پریدم پاییِن تخت و همین جور که با کله میرفتم تو دسشویی گفتم

 !ت قربونت بشم امیری االن میام نریا

 .در دسشویی رو بستم و..... آخیش راحت شدم داشتم میترکیدما

پوشیدم و سریع آبی به صورتم زدم و از دسشویی زدم بیرون یباس فرم مدرسه رو 
 کیفم رو کویم زدم و از اتاق خارج شدم

 !ویی از امیر خبری نبود نکنه رفته باشه

 !بیش ور گفتم ویم نکنا

 ت چی شده دخترمر

 .مامان امیر کو گفت بیست دقیقه یه ربع هم نشد

 ت امیر تو اتاقشه چرا یباس مدرسه پوشیدیر
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 شه چرا همچین میگهاز باال تا پایین مامان رو از نظر گذروندم این که خود

 !تت مامان... گلم.... عاطی جونم

 !یباس میپوشن برن مدرسه دیگه

 چشاش رو تو حدقه چرخوند

 ت نه بابا مدرسه اونم تو روز جم ه!ر

 با دهن باز چند بار پشت سر هم تند پلک زدم

 ت چیر امروز جم ه سر

 نفسم رو مثل اسب وحشی از دماغ بیرون دادم و جیب زدم

 !تتتتتتتتتتتتتتر میتتتتتتتتتتتتتتتتتکشمتتتتت امیتتتت

شیدم پایین ویی نامرد قفلش کرده  ستگیره رو ک با دو به طرف در اتاقش رفتم و د
 !بود

 ت امیتتتتتتتر با زبون خوش بازش کن وگر نه هرچی دیدی از چش خودت دیدیر

 صداش از پشت در به گوشم رسید

 !!!!!!!دیونه باز کنمررررت مگه دیونم که در رو برای یه کنگ فو کار 

چند تا فن تو در رفتم و ازش دور شتتدم و به اتاقم رفتم با حرص یباستتم رو عوض 
 !کردم دیونه جم ه م رو خراب کرد

 چشام از خوشی درخشید....امروز جم ه س!ر

 .بدبخت شدی امیر سام جونم

 !امیر عادت داره هر جم ه با دوستاش میره کوه

بلند شده وگر نه جرثقیل نمیتونه اونو از تخت بکشه  به خاطر همین هم صبح زود
 .بیرون
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 .با یبخندی خبیث از اتاق خارج شدم

 

part 2 

ستتریع خودم رو به آشتتپز خونه رستتوندم و دو تا تخم مرغ از یخچال برداشتتتم تا 
 باهاش نیمرو درست کنم

 ویی تو کفشای اسپرت امیر. خخخی

شم تا بنا گوش با سپرت جیگری نی شا رفتم و دنبال کفش ا شدو به طرف کمد کف ز 
 که تازه خریده بود گشتم.با دیدن کفش ذوق مرگ شدم

 !ت آخی عزیزم امیر میخواد گشنه ازت کاربکشهر نگران نباش گلم مگه من میذارم

 !تخم مرغ ها رو بدون اینکه بشکنم تو کفش گذاشتم و به انتها هل دادم تا نبینش

 .تم و سریع خودم رو به اتاق رسوندمدر کمد رو بس

درستتتته من کنگ فو کارم ویی امیرم بوکس میره و موقع عصتتتبانیت مثل یه گاو 
 !وحشی میشه که باید براش دستمال قرمز گرفت

 وارد اتاقم شدم و در رو بستم

 خودم رو به آینه رسوندم به موهای بلوند و ِفرم نگاه کردم

 .صاف قشنگ تره خودم دوسشون دارم ویی خیلیا میگن

شم من کیم که رو حرفش  شکلی با سته این  ست وقتی خدا خوا ویی برام مهم نی
 !حرف بزنم

کش موهام رو برداشتم و دم اسبی بستمش چند تارش هم که حایت فر داشت رو 
 جلوم آزاد گذاشتم

 بزارین خودم رو براتون م رفی کنم

 هیادممن طیال شانزده سایه ته تغاری مامان عاطفه و بابا م
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امیر سام داداش بزرگمه که بیست و یک سایشه و همیشه میخواد حال منو بگیره 
 .ویی مگه میتونه! به من میگن طیال پلنگ

با صدای عربده ای که کشید نیشام باز شد و سریع در رو قفل کردم تا از شاخهای 
 .گاو وحشی در امان باشم

 دارم چرا بقیه باید بخوابنرپریدم رو تختم و گوشیم رو برداشتم حاال که من بی

 اول به کی زنگ بزنم خواب رو کوفتش کنمر

 !اها یافتم دختر دایی خلم درسا

 شمارش رو گرفتم

سال ازمون کوچکتر بود یه  شش که دو  شایان دادا سن بود و با  سا باهام هم  در
 !گروه بودیم به نام گروه خرابکارها

نستتتن ما کی هستتتیم! و به این استتم رو بقیه رومون گذاشتتته بودن ویی نمیدو
 .خرابکاری هامون عادت کرده بودن

یه داداش دیگه هم داشتن به نام سامان که یک سال از امیر سام بزرگتر بود و یکی 
 .از رفیقای پایه ی کوهنوردیش

 ب د از چندبوق گوشی رو برداشت و صدای خواب ایودش رو شنیدم

 ت ایو

 صدام رو کلفت کردم

 مارت رو بهم میدیرت سالم خوشگل خانم ش

 چند یحضه مکث کرد و جیب زد

 ت گمشو مردم آزار م لومه که نمیدم االغر

 در حایی که خودم رو میگرفتم نخندم گفتم

 !ت االغ ریختته خودت قبال شمارت رو بهم دادی پس عرعر نکن
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 !ت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب بی تربیت خودت عرعر میکنی

 !پف بریم سراغ نفر ب دیگوشی رو قطع کرد 

 شماره ی شایان هم گرفتم گوشی رو برداشت

 !ت هت....ا

 این بار صدام رو نازک کردم ت عشقم خوفیر

 حس کردم تیز سر جاش نشست و نیشاش شل شد

 ت جووون تو االن دقیقا کجاییر

 صدام رو به حایت عادی برگردوندم

 ت سر قبرت میایر

 کاور طیال

 

part 3 

 #امیر سام

در حایی که دود از کلم بلند میشتتد جورابام رو کندم و تو ستتطل اشتتغال انداختم 
 دمپایی پوشیدم و پاهام رو شستم

شویی چرخوندم  س شتگم کردم نگام رو تو د متفکر با حایی زاری نگاهی به کفش ق
 با دیدن مسواک ها یبخندی عمیق زدم

 و برداشتمبه طرف مسواک ها رفتم و مسواک طیال ر 

 ب د سراغ شامپوش رفتم از جاش برش داشتم و با سرخوشی سراغ کفشم رفتم

 نیمی از شامپو رو تو کفشم ریختم و با مسواکش به جون کفشا افتادم

 حسابی داخل کفشا رو تمیز کردم و مسواکش رو شستم وسر جاش گذاشتم
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شتر می شا رو زیرش گرفتم ویی هر چی بی شتر شیر آب رو باز کردم و کف ستم بی ش
 کف میکرد

 حموم پر از کف شده بود کفش تبدیل شده بود به ماشین کف ساز

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ب د از یه ساعت تمیز کاری از حموم زدم بیرون

 از بس رو پا نشسته بودم کمرم صاف نمیشد

 .صدای زنگ گوشیم میومد خودم رو بهش رسوندم سامان بود

 ایو ت

 ت کوفت و ایو یه ساعته ما رو کاشتی کجاییر

 .ت پف شما برین امروز من نمیرسم بیام

 ت چرار

 !ت هیچی طیال تو کفشام تخم مرغ گذاشته بود اول صبح ریده شد تو اعصابم

 .قهقهش به هوا رفت ت ای ول به دختر عمه ! خوب حایت رو گرفت

 !نیشخندی زدم ت منم با مسواکش کفشام رو شستم

 .سامان از خنده ترکید

تتتتتت وای پستتتر خیلی باحال بود دیم میخواد عکس ای ملش رو ببینم من اومدم 
 .خونتون

 ت پس کوه چیر

ت هیچی دیگه همه رفتن من منتظر تو مونده بودم حاال هم به عمه بگو برای برادر 
 .زاده ی گلش یه نهار خوشمزه درست کنه تا ببام

 .ال قابلت رو ندارهت بیا یه نیمرو دور هم میزنیم اص
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 ت ِا سامی تو که خسیس نبودیر

 !ت زود ببا صحنه های طالیی رو از دست میدیا

 .خندید ت اومدم داداش

 به اشپز خونه رفتم و کتری رو پر از اب کردم و برق زدم

مامان هم که جم ه ها صتتبحونه رو ت طیل میکنه بابا شتتکم کع این چیزا حاییش 
 نمیشهر

دم با دیدن تخم مرغ ها عقم گرفت. دختره ی دیونه کاری کرد در یخچال رو باز کر 
 .تا یک سال نتونم تخم مرغ بخورم

 کره و پنیر و مربا و خالصه هر چی دیدم رو ریختم رو میز

صتتدای بوق کتری بلند شتتد چایی رو ریختم تو چایی ستتاز و آب جوش رو روش 
 ریختم که صدای زنگ در بلند شد

 به طرف ایفون رفتم

 ت کیهر

 ت باز کن

شایی تا بنا  سامان با نی شید که  شتم طویی نک شپزخونه برگ در رو باز کردم و به آ
 گوش رسید

 ت سالم داداش

 .ت سالم بیا بشین صبحونه

 نگاهی به میز کرد تت خسیس نیمرو هم دیت نیومد بزنیر

 .ت َاه سامان اسمش رو نیار که حایم به هم میریزه

 با خنده سری تکون داد و نشست
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 !از دست این طیال تت

 

part 4 

یک ستتاعتی تو اتاق موندم و ب د آروم بیرون ستترکی کشتتیدم کستتی نبود از اتاق 
خارج شتتدم و به طرف آشتتپزخونه رفتم که صتتدایی توجهم رو جلب کرد! این که 

 !صدای ساماِن 

سی دعوا راه نمینداخت هر چند که  ست امیر جلوی ک ش صیر یبخندی رو یبام ن تق
 .خودش بود

 وارد اشپز خونه شدم

 ت سالم

دو تاشون به طرفم برگشتن عمت جب شدم چشای امیر سام پر از خباثت بود ویی 
 چشای سامان با برق شیطنت میدرخشید

 !غلت نکنم اینا یه مرگیشون هست

 به خیال یه چایی برای خودم ریختم و روی میزگذاشتم

 بود به گوشم رسید صدای سامان که رگه هایی از خنده توش

 ت طیال بی زحمت یه تخم مرغ ربی بزن! بلدیر

نگاهی به قیافه ی جمع شتتده ی امیر ستتام انداختم و مطلب رو گرفتم با اینکه تا 
 حاال درست نکرده بودم ویی گفتم

 تت بلدما ویی یادم رفته اول رب رو بریزم یا تخم مرغ رو

 نداختم که گفتباچشای گرد به سمتم برگشت... شونع ای باال ا

 ت من دوست دارم ربع رو یه کم سرخ کنی ب د تخم مرغ بزنی

 سری تکون دادم و مشغول به کار شدم
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ماهیتابه رو روی گاز گذاشتتتتم و زیرش رو روشتتتن کردم و روغن ریختم به طرف 
یخچال رفتم و رب رو برداشتتتم و یه قاشتتق تو روغن ریختم چون روغن داغ شتتده 

 کردن شد  بود شروع به جلیز وییز 

ستتریع یه کم همش زدم خواستتتم تخم مرغ بزنم که دیدم ای دل غافل تخم مرغ 
 !نیست! کو کجاستر اها تو یخچال

ستتریع به طرف یخچال رفتم و تخم مرغ برداشتتتم که کفشتتای امیر تو ذهنم نقش 
 بست نیشام باز شد وریز خندیدم

سیده بو ستم و به طرف گاز فتم هنوز به گاز نر دم که یهو بفففففف در یخچال رو ب
 روغِن تو ماهیتابه آتیش گرفت

سامان به طرف گاز دویدن یکیش گاز رو خاموش  شیدم امیر و  شی ک جیب فرا بنف
 کرد یکیش هم توب ماهی تابه آب ریخت

ت بیا بشین چاییت رو بخور دختر ع تخم مرغ نخواستم شونه ای  سامان پفی کشید 
مه نون کره باعسل خوردم که امیر سرش باال انداختم و پشت میز نشستم و چند یق

 رو جلو آورد

 با چشای گرد نگاش کردم که گفت

 تَاه اه چه دهنت بو میده برو مسواک بزن

به عادت همیشتتگی که موقع ت جب چند تا پلک میزنم تند تند پلک زدم و دستتتم 
 .رو جلوی دهنم گرفتم و ها کردم

 ت پس چرا من بویی حس نمیکنمر

شونه  شتم که روش رو برگردوند متوجه یرزش  شدم به طرفش برگ سامان  های 
 .ویی م لوم بود میخنده

شتم که با نگاه جدی و اخموش مواجه  سام برگ سمت امیر  شده به  شای ریز  با چ
 .شدم
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 ت باشه بابا چرا میزنیر

 بلند شدم و به طرف اتاقم حرکت کردم که باز صداش بلند شد

 ت کجار

 !سواک بزنم دیگهحرصی به سمتش برگشتم تت میرم م

 !ت از مسواک همین سرویس استفاده کن

سری تکون دادم و وارد دسشویی شدم که بوی شامپوم که محیط رو پر کرده بود 
 .به مشامم رسید

کی از شامپوی من استفاده کردهر سریع خودم رو به حموم رسوندم و شامپوم رو 
رم رو برگردوندم که با برداشتم یه کم تهش مونده بود ی نی کارکی میتونه باشه س

 .کفشای آویزون امیر مواجه شدمو تا ته قضیه رو خوندم

 .باشه امیر خان ب دن ترتیب شامپوت رو میدم

 از حموم خارج شدم و به طرف سرویس رفتم که مسواک بزنم! 

part 5 

شامپ ستم برارم دهنم که بوی تند  شتم و خمیر زدم خوا و تودماغم مسواکم رو بردا
 پیچید چشام گرد شد و مسواک رو بو کشیدم در کمال ت جب بوی شامپو میداد

 .ای امیر خبیث پس با مسواک من کفشات روتمیز کردی دارم برات

 خمیر رو روی روشویی گذاشتم و با مسواکم

سمال  ستمش و با د ش شامپو از بین بره ب د تمیز  سواک زدم تا بوی  شویی روم
ستتر مستتواکش رو با مستتواک خودم عوض کردم چون  توایت خشتتکش کردم و

 مسواکامون شبیه هم بود فقط سرشون دو رنگ مختلف بود

یه کم خمیر سر انگشتم زدم و باهاش به دندونام کشیدم تا نفسم بو خمیر بگیره و 
 شک نکنه خخخخی
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صورتش گرفتم و یه  سرم رو جلو  ستم  ش شون ن شدم و کنار ر شویی خارج  س از د
 ی عمیقق کردم هتتتتتتتتتتتا

 ت خوب شد امیریر

در حایی که خودش رو گرفته بود منفجر نشتتته ستتترش رو تکون داد ستتتامان هم 
 و  ی بهتر از اون نداشت

 !پس اونم میدونهر

 برای اینکه نقشه م بگیره گفتم

 !تت نمیدونم چرا مسواکه مزه ی شامپو میداد

امیر سام کع و  یتی بهتر سامان از خنده ترکید و از صندیی پایین افتاد نگاهی به 
 از اون نداشت کردم و گفتم

 !ت پاشو خودتم مسواک بزن فقط بلدی به من گیر بدی

 سرش رو تکون داد و گفت

 ت اتفاقا صبحونم تموم شده خودم میخواستم مسواک بزنم

 .بلندشد و به دسشویی رفت یبخندی رو یبام نشست اینم سزای آدمای بد جنس

 داشت میخندید گفتمرو به سامانی که هنوز 

 ت سامان جان

 با شیطنت خندید

 .ت جانم بفرما

 یه قلپ از چاییم خوردم

 تت میدونی اشتباهی خندیدیر

 با یبخند پهنی گفت ت چرار
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ت چون که نقشه ی امیر رو فهمیدم و مسواک ها رو عوض کردم االن داره با همون 
 .مسواک دندوناش رو میشوره

 دهنش باز و چشاش گرد شد

 .ن بار از خنده متالشی شدت ای

 همون موقع بابا وارد آشپزی خونه شد

 ت چی شده سامانر

شت خودم همه چیز روبرای بابا گفتم یبخند پهنی  سامان توان حرف زدن ندا چون 
 !زد و گفت ت ایحق که به خودم رفتی

 امیر با یبخند پهنی از دسشویی بیرون اومد

 .ت صبح بخیر بابا

 بخیر عزیزم بابا یبخند ی زد ت صبح

 سامان به زور خودش رو جمع کرد و روبه امیرسام گفت

 ت چیِز امیر تو دهن تو مزه ی شامپو نمیدهر

 یبخند امیر کش اومد

 .ت نه عایی بود عاییع بهترین مسواکی بود که تو عمرم زدم خیلی چسبید

 این بار خودم به حرف اومدم

 .نکنت داداشی دف ه دیگع با مسواک من کفشات رو تمیز 

 نیش امیر بسته شد ت فهمیدی پس با چی مسواک زدیر

 .با انگشتام! مسواک خودمم برای تو گذاشتم

 امیر با حال زاری گفت

 تت پس من با اومن مسواک تخم مرغی مسواک زدمر
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ستترم رو تکون دادم که دستتتاش رو جلوی دهانش گرفت و به حایت عق زدن به 
 طرف دسشویی دوید

 

part 6 

 # آرش

 !نگاهی پر از تحقیر بهش کردم ت چی فکر کردی پیش خودت

 !اینکه تو این شرکت هر کاری خواستی کنی و هیچ کس هم چیزی نفهمهر

 مثل بدبختا شروع به ایتماس کرد

 ...ت آقا غلط کردم کور شده بودم

 حرفش رو قطع کردم و به تندی گفتم

ردیر کم به پای خودت و زن و بچت تتتت ساکت باش... کم بهت دادم که گول خو
ریختمر حاال هم گم شتتو برو برای همون که براش خبر میبردی کار کن! دیگه جای 

 .تو اینجا نیس. من یه کارمند خائن نمیخوام

 .خواست دوباره ایتماس کنه که به فرانک اشاره کردم بندازش بیرون

اهی به داروین یقش رو گرفت و و دنبال خودش کشتتتید و از اتاق خارج شتتتد نگ
 کردم و گفتم

 !ت شما هم امروز خسته شدین برین استراحت کنید تا فردا

 .منم باید برگردم خونه تا آیناز خانم پوستم رو نکنده

 .خندید ت خانم دوستون دارهع دیش نمیخواد زیاد به خودتون فشار بیارید

 ت آره میدونم

 ن موقع فرانک برگشتاز جام بلند شدم و کتم رو از رو صندیی برداشتم همو
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ستم و  صندوق رو ب شتم در گاو شون رو بردا شا صندوق رفتم و پادا به طرف گاو 
 ج به ها رو جلوشون گرفتم

 فرانک گفت ت این چیه آقار

 .ت یه هدیه برای تشکر از زحماتتون

 ! این بار داروین گفت ت ویی ما حقوق خیلی خوبی ازت میگیریم

 .ت بگیرین دیگه دستم افتاد

 رو از دستم گرفتن و سوایی بهش نگاه کردنج به 

 !تت این سویچشه خودش تو پارکینگه

 با چشای گرد نگام کردن که خندم گرفت

ت راستش مامان بابا میگن باید برای همیشه برگردیم ایرانع میدونم که شما نمیاید 
 ویی بازم با خودتونه

شته ب سرمایه دا شین دارین ویی این رو دادم که یه  شین که به مشکل درسته ما ا
 .برنخورین

احساس کردم چشاشون پر از غم شدع خیلی دوسم داشتن ویی مامان گیر داده بود 
 .برگردیم ایران

عمو مهیاد ب د از ازدواجش ایران مونده بود و از بابا چند بار خواستتتته بود که ما 
 .هم ایران زندگی کنیم

 .ش تنگ شدهآخرین باری که دیدمش ده سال پیش بود خودمم دیم برا

 داروین از فکر بیرونم اورد

 .تت آقا اگه بخواین همراتون میایم

 یبخندی به روش زدم
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تتتت میدونم ...ویی خانوادتون چی. نمیخوام از دستشون بدین! اینم میدونم که اونا 
 .را ی نیستن

 سرشون رو زیر انداختن که گفتم

 !ت میام بهتون سر میزنم ناراحت نباشین

 بغل داروین فرو رفتم طویی نکشید که تو

 .تت مواظب خودتون باشین اقا

 !ت چتونه من که دیگه بچه نیستم بیست و پنج سایمه

 فرانک خودش رو جلو کشید بغلش کردم و گفتم

ت شما بهترین دوستام بودین خوشحایم که شما رو داشتم ویی دیگه وقتشه یه کم 
 !تیاج دارناستراحت کنید و به خانوادتون برسین اونا هم بهتون اح

 

part 7 

شون به پنجاه و  سن شم ناراحت بودم ویی دیگه  شون جدا  ستم از از اینکه میخوا
خورده ای رسیده بود و درست نبود ازشون کاربکشمع میخواستم کنار خونوادشون 

 .ط م خوشبختی رو بچشن

ایی مادرش از شتترکت خارج شتتدم به طرف خونه حرکت کردم مامان به خاطر تنه
 میخواست سریع تر به ایران برگردیم

خودمم بدم نمیاومد ایران بریم چون اینجا هیچ فامیلی نداشتتتتیم هم پدرم تک 
 !فرزند بود هم پدر بزرگم و االن من

ماشتتین رو پارک کردم وارد خونه شتتدم بابا و مامان ببخیال زمونه مشتتغول فیلم 
 دیدن بودن

 ت سالم
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 تکون داد و مامان چش غره ای رفت و گفت به طرفم برگشتن بابا سری

 ت علیک تا االن کجا بودیر مگه نمیگم زود بیار

 چرا تا نصف شب تو شرکت میمونیر

 دستام رو بردم باال

 !ت تسلیم دیگه تکرار نمیشه

 یه چش غره ی دیگه ای رفت و گفت

 .ت باید براش زن بگیریم شاید ادم شد

 بابا ابرویی باال انداخت

 !نداره ت نچ فایده

 مامان مت جب گفت تت آخه چرار

 .ت میدونی آخه من زن گرفتم ویی هنوز آدم نشدم

 .خندیدم ت دیدی مامان بابا هم موافق نیست

 اخمای مامان وحشتناک شد

 !ت بزار بریم ایران سهام رو ببین نظرت عوض میشه

 بابا باز طرف منو گرفت

 .وش کن نیستنت زن بزار خودش انتخاب کنه همه که مثل من حرف گ

 گوشای بابا اسیر دستای مامان شد

 !ت تو حرف گوش کن بودیر خون جگرم کردی کهر

 !ت آی ول کن غلط کردم نوکرتم تا آخر عمر

 !ت وظیفته
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 تصمیم گرفتم تا کار به جاهای باریک نرسیده فرار کنم و خودم روبه اتاقم برسونم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #امیر سام

و بستنی فروشی نشسته بودیم فکر میکرد با دادن یه بستنی حایم خوب با سامان ت
میشتته ویی اون که بامستتواک خواهرش که به کفش و تخم مرغ مایونده شتتده 

 .مسواک نزده که حال منو بفهمه

 تنها راهش فکر نکردن بهش بود که مگه میشد فکر نکردر

 !گهت بسه دیگه پسر چرا مثل ننه مردها شدی یه مسواک بود دی

سام  سط باغ آویزون نکردم امیر سامان اگه من این دختر رو از درخت و تتتت ببین 
 .نیستم

 ت ای ول چه فکر خوبی ویی چه طور میخوای این کار رو کنیر

 ابرویی باال انداختم

 ت خوب تو باید کمکم کنی دیگه وگر نه به چه دردی میخوریر

 یهو انگار چیزی به ذهنش رسیده باشه گفت

 هرت ساعت چند

 .صفحه گوشی رو روشن کردم ت یازده و نیم

 .یبخند خبیثی زد ت پاشو بریم

 

part8 

 #طیال

 درسا در حایی که مخم رو میخورد کتاباش رو هل داد تو کیفش
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ت اصال دیم میخواد با دستام خفش کنم چه م نی میده یه مرد به دخترا درس بده 
 چرا این خل و چل و روانی رو دادن به مار آخه ب د از این همه دبیر زن

 تت اه بسه درسا تقصر اون چیه که تو وسط کالس دستت رو کردی تو دماغتر

 نیشکونی از بازوم گرفت

 ت نه خیر من فقط دماغم رو خواروندم ویی اون بیش ور جلو همه گفت

 صداش رو کلفت کرد و اداش رودر آورد

 .بیرونت احمد زاده دستت رو از دماغت بکش 

میل شتتدیدی به قهقه زدن داشتتتم ویی جراتش رو نداشتتتم واال میزد با کف کالس 
 .یکیم میکرد

 .ت عزیزم تو خودت رو ناراحت نکن به زودی ترتیبش رو میدیم

 چشاش از خوشی درخشید

 ت جون من! فکری داریر

 کیفم رو کویم زدم

ار تو بوده و تتتتتت نه ویی به زودی یه فکری براش میکنم ف ال نمیشتتته میفهمه ک
 .میندازمون

 با یب و یوچه آویزون سرش رو تکون داد

 .ت بریم دیگه گفتم خودم ادبش میکنم

با بی میلی باشتتته ای گفت و دنبایم راه افتاد اویین خیابون رو که رد کردیم از هم 
 جدا شدیم و هر کس به طرف خونه ی خودشون رفت

 وتوری رو از کنارم شنیدمتو پیاده رو شروع به حرکت کردم که صدای حرکت م

 !ت خانم بپر باال برسونیمت
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ابرویی باال انداختم و بهشتتون نگاه کرد دو نفر بودن که هر دوشتتون کالکاستتکت 
 سرشون گذاشته بودن و موتورشون هم از اون خارجی گندها بود

 بدون جواب دادن نگاه ازشون گرفتم و قدم هام رو تند کردم

م روفم ویی جلوی غریبه ها الل میشتتم و روم  درستتته به زبون درازی و شتتیطنت
 نمیشه حرفی برنم

این اخالق قشتتتنگ رو از مامان عاطی به ارث بردم که بابام خیلی این رفتارم رو 
 دوست داره

 حتی تو کالس درس هم جلو م لمای مرد موش میشم و صدایی ازم در نمیاد

به برادر ز  بار دبیرمون عموی یکی از دخترا بود  یه  ادش گفته بود که طیال یادمه 
 .خیلی دختر خوب و آرومیه از اون یاد بگیر

اون نامرد هم گفته بود ت ایتتتتتتتتتتن آرومهر بابا شیطون رو درس میده! فقط 
 !تو کالس آروم میشینه

 .خالصه کاًل دو مثقال آبرویی که داشتم هم رو برده بود

 !وز اینجانربا صدای بوق موتوره از فکر بیرون اومدم. اینا که هن

شد قلبم از از ترس تند تند  شد و وارد پیاده رو  سرم نگاه کردم از پل رد  شت  به پ
 زد و سریع خودم رو انداختم تو خیابون

 

part 9 

 ویی دوباره از پل روبروییش عبور کرد و وارد خیابون شد

سوند تا به خودم بیام اونی که  سته بود دور گاز داد و خودش رو بهم ر ش عقب ن
 کمرم رو گرفت و زدم زیر بغلش

 وحشت کردم االن این ی نی چیر ی نی میخوان منو بدزدنر
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تو دزدیده شدنم شانس ندارم مردم با ماشین مدل باال دزدیده میشن من با موتور 
 .خارجی

تازه یادم اومد که تا به فنا نرفتم باید یه کاری کنم ع ستترم به بازوی نفر جلویی که 
 تیشرت آستین کوتاهی تنش بود چسبیده بود

یبخند خبیثی زدم و با تمام توانم مشتتغول چنگ زدن به ستتاعد دستتتاش شتتدم که 
 صدای جیغش بلند شد

 اینقد چنگ زدم یه دستاش به خون نشست و موتور رو نگهداشت

شد اینو  شت نابود می سم درست بود یا نه ویی نفر عقبی از خنده دا نمیدونم احسا
 خوردناش حس میکردم از تکون

موتور که ایستتتتاد آرنجم رومحکم به کتف نفر پشتتتتی زدم که جیب این یکی هم 
 دراومد و ویم کرد

به محض آزاد شدنم باتمام قدرت مشتی از رو کاله به نفر پشتی و با پا به کاله نفر 
 جلویی زدم و با همه سرعتم دویدم

 رو باز کردمدرحایی که نفس نفس میزدم کلید رو انداختم و در 

کسی تو حال نبود خودم رو به اتاقم رسوندم و یباسام رو کندم حویم رو برداشتم و 
 یه راست به حموم رفتم

صندیی  شیدم و بیرون اومدم رو  شم رو پو ساعته گرفتم و حویه تن پو شی نیم  دو
 نشستم تا کمی خشک بشم

شت رو آ  شیدم و موهام که هنوز نم دا سام رو پو شتم و از ده دقیقه ب د یبا زد گذا
ست به آشپز خونه رفتم که با دو موجود  شدم حسابی گشنم بود یه را اتاق خارج 

 مریخی روبرو شدم

امیر سام در حایی که کتفش رو گرفته بود داشت دستای سامان که زخمی بود رو 
 فوت میکرد
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 سامان هم دستش رو رو چشاش گذاشته بود و با صدای نازکی میگفت

ختر ع خدا ازت نگذره....... وای امیرسام فوت کن میسوزه..... تتتت خدا ذییلت کنه د
 .وای فوت کن داغون شدم

امیرستتام هم که پشتتتش به من بود و نمیدیدم با خنده دستتتای ستتامان رو فوت 
 میکرد کمی ب د خسته شد و گفت

 ت خاک توسر نقشه ریختنت به جمع نابود شدگان پیوستیم

 کتفش رو کمی فشار داد و گفت

 .ج نبود که دسته ی بیل بود یکی باید کتف منو جا بندازهت آرن

 پس اینا بودن که منو سکته دادن االن آدمتون میکنم دیگه از این غلطا نکنید

سوندم و  شویی کردم با دیدن کفگیر پا تند کردم و خودم رو بهش ر نگاهی به ظرف
 برداشتمش با صدایی که ایحاد کرد هر دو به طرفم برگشتن

 ربون زدم و گفتمیبخندی مه

 !ت عزیرانم بیاید جلو کتک تون رو بخورید و برید

شون  سرعت جت در رفتن پلکی زدم و به جای خایی یبخند دندون نمایی زدن و به 
 !نگاه کردم باالخره که دستم بهتون میرسه

 !!!!!!!!پس نقشه ی سامان بود! دارم برات سامان خان

 

part 10 

 #آرش

سی  یک ست کنیم و به ایران بیایم هیچ ک شید تا بتونیم کارامون رو در ماه طول ک
 رو خبر نکردیم و یه راست پیش مادر جون رفتیم
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شکسته و الغر شده بود ویی چهره ی مهربونش هنوز دینشین و زیبا بود. شباهت 
 زیادی به مامان داشت و این باعث میشد ببشتر دوستش داشته باشم

م شدم باید تو اویین فرصت دکراسیونش رو عوض میکردم یباسام وارد اتاق جدید
 رو تو کمد چیدم و یه یباس راحتی پوشیدم

صر بودع بدون فکر کردن به  ساعت حدود پنج ع ست  دیم یه خواب یک روزه میخوا
 چیزی چشام رو بستم و به خواب آرومی فرو رفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تکون های مامان از خواب بیدار شدم چشام رو به زور باز کردم و تو با صدا زدن و 
 اتاق چرخوندم تازه محیط رو درک کردم ما ایران بودیم

 دستی تو موهام کشیدم و تو جام نشستم

 ت مامان ساعت چندهر

 .ت یازده ظهرع پاشو گلم یه دوش بگیر سرحال بیای بیا نهار بخور

 ت باشه مامان

ون رفت منم یه دوش گرفتم و از اتاق خارج شتتدم بابا داشتتت با مامان از اتاق بیر 
 .تلفن حرف میزد.گوشام تیز شد

 تت چه فرقی میکنه مهیاد جان شما بیایین

... ... 

 خندید ت باشه پس مزاحمتون میشیم

..... 

 ت سالمتی نه دیگه اومدیم بمونیم! راستی یه خونه ی بزرگ سراغ نداریر

.... 

 .ی میخوام بزرگتر باشهت چرا اینجا خوبه وی
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...... 

 ت جدیر پس اومدیم یه سر بریم بببنیمشر

.... 

 ت نه خداحافظ

 گوشی رو قطع کرد

 ت عمو مهیاد بودر

 .به طرفم برگشت و سری تکون داد ت آره برای شام هم دعوتمون کرد

 روی مبل روبروش نشستم ت قضیه ی خونه چیهر

یه خونه ویالیی روبروی خونشتتتون تتتتتت میخوام یه خونه بزرگتر بخرم مثل اینکه 
 هست که میخواد بفروشه امشب یه سر میزنم

 ت پاشین بیاین نهار

شپز خونه به صورت داد به گوشمون رسید بلند شدیم و  با صدای مامان که از تو ا
 سراغ نهار رفتیم

مادر جون کنار مامان نشتتستتته بود با یبخند یه طرفش رفتم و ستترش رو بوستتیدم 
 .سته بود واق ا دوست داشتنی و مهربون بودخیلی به دیم نش

کنارش نشستم و براش غذا کشیدم با یبخندش ازم تشکر کرد برای خودمم کشیدم 
و چند تا قاشتتق خوردم زیاد میل نداشتتتم هنوز هم کستتل بودم این تغییر زمانی 

 اذیت کننده بود باید یه مدتی میگذشت تا عادت میکردم
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شدم ع آخه چرا ب د از این همه  شغول خردکردن پیاز  شایی که بارونی بود م با چ
کار اینو به من دادن . ستتامان و امیر ستتام هم همش بهم میخندیدن و مستتخرم 
میکردن دیگه کفرم در اومده بود اخرش یه بالیی ستترشتتون میارم حاال بشتتین و 

 تماشا کن

 .دو دقیقه هم خونه ی خودتون بموناین سامانم که همش اینجا تلپه خوب 

در حایی که فین فین میکردم پیازها تحویل مامان دادم و به دسشویی رفتم تا آبی 
صورتم  ستم و آبی به  ش ستام رو  سرخم نگاه کردم و د شای  صورتم بزنم به چ به 

 زدم سوزش چشمام بهتر شده بود

تازگیا متوجه نگاه  از دسشویی خارج شدم و به اتاقم رفت حوصله پسرا رو نداشتم
 .های زیرزیرکی سامان شده بودم از نگاهش احساس خوبی بهم منتقل نمیشد

سفید و  شلواری  شلختم کردم و به طرف کمد رفتم یه جوراب  سر و ع  نگاهی به 
شت  سفید و یه جلیقه قرمز دا ستین بلند مردونه ی  سه قرمز که پیرهن ا دامن پلی

ثل بیشتر وقتا پشتم بستم و چند تارش رو رو انتخاب کردمو پوشیدم موهام هم م
 جلوم انداختم

صاف بشه ویی دوباره مثل فنر  شاید  موهایی که جلوم انداخته بودم رو کشیدم تا 
 پرید باال

شتتونه ای باال انداختم و بیخیایش شتتدم از اتاق خارج شتتدم متوجه ستتالمو حوال 
شه از ایناز خانم و ا شدم همی شادی بابا  سی گرم و پر از  شابرامون میگفت پر قا پا

خیلی دایی و زن داییش رو دوست داشت و از صبح که فهمیده بود برای همیشه 
 اومدن ایران از خوشی رو پاش بند نبود

 خودم روبه حال رسوندم

 ت سالم

صال بهش نمیاومد زن  شنگی زد ا شد و یبخند ق شیده  سمتم ک نگاه ایناز خانم به 
 دایی بابا باشه
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 گرفت ت پس طیال خوشگل ما توییرجلو اومد و تو بغلم  

در جوابش فقط یبخندی زدم که صدای مردونه ای گفت تتت بده دخترم رو ببینم به 
طرف صدا برگشتم یه مرد خوش تیپ که موهاش جوگندمی بود ویی چهرش جون 

 و شاد بود

 ت سالم دایی

 .ایبخندش پر رنگ تر شد و بغلم کرد ت ماشااهلل چه دختر گلی داره این مهیاد م

بابا دعوت به نشستنشون کرد به آشپزی خونه رفتم و مشغول خشک کردن میوه 
 ها شدمع راستی سامان و امیر سام کجانر

 از پنجره ی اشپز خونه بیرون رو نگاه کردم زیر پنجره ایستاده بودن و حرف میزدن
. 

برگشتم و مشغول ادامه ی کارم شدم ویی یه باره نگام قفل ظرف بزرگی که مامان 
میوه ها رو توش شسته بود شد هنوز پر از آب بود چیزی ته دیم رو برای شیطنت 

 .قلقلک داد

صمیمم رو  ستن بدزدنم رو نگرفته بودم ت از طرفی هم هنوز انتقام روزی که میخوا
 .گرفتم دیگه موق یت بهتر از این گیرم نمیاومد

پنجره  از کارم دستتت کشتتیدم و ستتراغ ظرف آب رفتم به زحمت برداشتتتمش و از 
همش روخایی کردم بیرون ع تو دیم با ذوق خندیدم و سرم رو از آشپز خونه بیرون 

 بردم

 که با سه گرجه ی در حال انفجار که به پنجره نگاه میکردن رو برو شدم

 ویی چرا سه تار اون یکی دیگه کیهر

 صدای ن ره ی سامان و امیر سام بلند شد

 !!!!!تتت طیتتتتتتتتتتتتتتال

 ه حایت دو به اتاقم پناه بردم و در رو قفل کردمترسیده ب
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سر داییش بودم که یه باره یی زدم  سام و پ مشغول ت ارف تیکه پاره کردن با امیر 
 این همه آب از کجا اومدر

سام نگاه کردم و  یت اون دو تا هم مثل من بود و  شام رو باز کردم و به امیر چ
بانیت به باال نگاه میکردن مستتیر نگاهشتتون رو دنبال کردم و به یه پنجره با عصتت
 رسیدم

یه باره یه دختر بچه با نیش باز ستتترش رو بیرون اورد کمی خندید ویی انگار از 
دیدن من ت جب کرده بود و خیره نگام میکرد وقتی دیدم که یه دختر بچه از عمد 

 نستم گردنش رو بشکنماین اب رو ریخته عصبانی شدم طوری که میتو

با صتتدای داد امیرستتام و ستتامان دختره جیم زدع پس استتمش طیالس! دختره ی 
 .احمق گند زد به تیپی که یک ساعت م طلش بودم

 !ت بچه ها بیاین بریم استخر یه دوش بگیریم میگم مامان برامون یباس بیاره

قیمه کردن دختره نقشه بالجبار به دنبال امیر سام راه افتادم ویی تو دیم برای قیمه 
 میکشیدم

 یباسمون رو کندیم و پریدیم تو آب استخر

 آبش گرم و یذت بخش بود کمی خودمون رو شستیم که سامان به حرف اومد

 !ت از چشاش م لوم بود آخر زهرش رو میریزه

 .کنجکاو بهش نگاه کردم که امیر سام جوابش رو داد

 !بود باید یه وقت دیگه تالفی میکردت ویی االن وقتش نبود آرش چه گناهی کرده 
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با این که فهمیده بودم که دختره متوجه من نشتتتده ویی چیزی نگفتم در عوض 
 کنجکاو پرسیدم

 ت تالفی چی رو میخواست بکنهر

شام باز تر  شام گرد ترو نی شروع به ت ریف کرد با هر حرفیش چ سامان خندید و 
 میشد این دختره یا دردسرر

 !د این طور میترسوندینش اون یه دختر بچه ست پس حق داشته نبای

سامان دستش رو جلوم گرفت تتتت به نظرت یه دختر بچه این کار رو میتونه کنهر 
 !اون رئیس شیاطینه

شد م لوم بود مدتی ازش میگذره ویی جاش بد جور  شام گرد  ستش چ با دیدن د
 .مونده بود

در پشت ویال به اتاق امیر  از استخر بیرون اومدیم و حویه ای دورمون پیچیدیم و از 
 سام رفتیم و یباس راحتی پوشیدیم

زود تر از همه از اتاق خارج شدم که همون دختره رو جلو در دیدم مظلوم ایستاده 
بود و با ناخنهاش بازی میکرد خواستتتم بدون اهمیت از کنارش بگذرم که صتتدای 

 آهستش تو گوشم پیچید

 ت آقا

 گفتایست کردم و به طرفش برگشتم که  

 .ت ببخشید من متوجه حضور شما نبودم

کمی نگاش کردم و قدمی جلو گذاشتتتتم اگه زهرم رو نمیریختم امشتتتب خوابم 
 نمیبرد

 .ت از یه دختر بچه ی زشت و احمق با موهای فر انتظار بیشتری نمیشد داشت

 چون انتظار این حرف روازم نداشت یکه ای خورد و چشاش پر شد
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گذشتتتم ته تهای دیم خنک شتتده بود و دیگه بدون   بدون اهمیت بهش از کنارش
 .ناراحتی میتونستم شبم رو بگذرونم

 ت

 

part 13 

به پذیرایی رفتم و با عمو ستتتالم و احایپرستتتی کردمع مثل اینکه به کارهای دختره 
 عادت داشتن چون قضیه رو که فهمیدن مت جب نشدن

ن هم اومدن ویی زمین تا استتمون اخالقشتتون ب د از چند دقیفه امیرستتام و ستتاما
تغییر کرده بود امیرسام دور ازم نشست و خیلی سرد رفتار میکرد سامان هم انگار 

 !.داره دشمن خونیش رو نگاه میکنه

 ت جب کردم تو این پنج دقیقه چه اتفاقی افتادر

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 # طیال

د و خاکشیرم کرده بود تا حاال هیچ مبهوت به جای رد شدنش نگاه کردم اون خور 
 کس این طور باهام حرف نزده بود

جام  گه ای ان به هیچ عنوان برای کس دی عذر خواهی کردم کاری که  من ازش 
 !نمیدادم

 ......به حرمت مهمان بودنش ازش م ذرت خواستم ویی او اون

و اویین موجی از نفرت به دیم چنگ زد تو اویین بار دیدنش ازش بدم اومد وقتی ت
 دیدار از کسی بدم بباد به هیچ عنوان دیم باهاش صاف نمیشه

 تت طیال چرا گریه میکنیر

 با صدای امیر سام از فکر بیرون اومدم و بهش نگاه کردم
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 اشکام رون تر شد خودم رو تو بغلش انداختم

 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد

 ت کی عمر داداش رو ناراحت کردهر

 و با صدایی که میلرزید گفتمت سرم رو بلند کردم 

 ت من ازش عذرخواهی کردم ویی اون بهم گفت زشت احمق موفرفری

 دماغم و باال کشیدم و گفتم ت من اونو ندیدم وگر نه آب نمیریختم

 اخمای امیرسام تو هم رفته بود

 !ت چرت گفته تو خوشگل داداشی بیخود کرده دل آجی منو شکونده

 این بار صدای سامان بلند شد

 !ت صبر کن یه حایی ازش بگیرم که دیگه شیطونک مارو ناراحت نکنه

اینو گفت و رفت ع با دهن باز به جای خاییش نگاه کردم که امیرستتتام خندید و 
 گفت

 !ت خدا کنه نقشش مثل نقشه دزدیده شدنت نباشه

سگ هم بهش  شور و بیا محل  صورتت رو ب میون گریه یبخندی زدم که گفت برو 
 .نمیزاری

 تکون دادم و به اتاقم رفتم روبروی اینه ایستادم سری

صورت صاف و سفیدی داشتم هیچ کدوم از اعضای صورتم زشت نبود شاید خیلیا 
 ازم خوشگل تر باشن ویی منم زشت نبودم

دیم میخواست هزار بال سرش بیارم تا آدم شه ویی به قدری ازش متنفر شده بودم 
 نمیدونستمشکه الیق اینکه بال سرش بیارم هم هم 

بد ترین چیز برای برای یه دختر اینه که بهش بگی زشتتتتع اون قلبم رو یه کرده 
 .بود
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به دسشویی رفتم و آبی به صورتم زدم تصمیم گرفتم کمی تو اتاق بمونم تا سرخیه 
 چشام درست شه چند دقیقه تو اتاق موندم که تقه ای به در خورد

 ت بفرمایید

مامان بهم گفت آیبوم خونوادگی رو از تو کمد پیدا کنم کله امیرسام اومد تو ت طیال 
 !میای کمک هر چی میگردم نیست

 سری تکون دادم و از جام بلند شدم

شدم ع پیداش کردم و به امیر  شتن تو کمد  شغول گ به اتاق مامان و بابا رفتیم و م
 دادمش با یبخندی صورتم رو بوسید ت تو هم بیا بریم باشهر

 !ب کردم میامت برو اینا رو مرت

 

part14 

شام رو ج به ای  شتم چ شون گذا سر جا سایل رو  سری تکون داد و بیرون رفت و
قدیمی ثابت موند ابرویی باال انداختم و ج به رو برداشتتتتم و باز کردم چند تیکه 

 کاغذ قدیمی توش بود

بخونمشون هر چی با اینکه میدونستم کار درستی نیست ویی چیزی وادارم میکرد 
شتر ت جب میکردم دهنم از ت جب باز مونده بود این مو وع  شتر میخوندم بی بی
برام قابل باور نبود اشک تو چشام جمع شد و رو زمین وا رفتم! آخه چرار چرا من 

 باید این قدر بدبخت باشمر

با دیی پر غم همه مدارک رو جمع کردم و ستتتر جاش گذاشتتتتم و دوباره با اتاقم 
 .تمبرگش

چقدر پا قدم نحسی داشت این پسر با اومدنش زندگیم زیر و رو شد و خود واق یم 
 .رو شناختم راست میگفت من یه احمقم یا بهتر بگم منو یه احمق فرض کردن
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صله عوض  شد حو شن می شدم همین االن باید همه چیز برام رو سرعت بلند  به 
 کردن یباس نداشتم چادر سیاهم رواز کمد برداشتم

سرم خود شایم رو دور  ستم ویی خیلی براش احترام قائل بودم  م رو الیقش نمیدون
پیچیدم و چادر رو روی سرم گذاشتم و کش چادر رو پشت سرم انداختم و دور تنم 

 .پیچیدم یبخندی رو یبام نشست من این چادر رو دوست داشتم

 حس خوبی بهم میداد حس بزرگ بودن حس با ارزش بودن

از در پشتی ویال بیرون رفتم تا کسی منو نبینه و با سرعت خودم  از اتاق خارج شدم
 رو به خونه ی دایی رسوندم

 چندین بار زنگ رو پشت سر هم زدم

 تت کیه مگه سر آوردیر

 .ت منم زندایی طیال

 .مکثی کرد تت تویی عزیزم بیا تو

 خودم رو تو خونه انداختم زندایی هراسون سمتم اومد

 مان نداشتینرت چی شده عزیزم مگه مه

 نگاهی به دور و ورم کردم دایی و بچه ها کجانر

 .ت بهونه شهر بازی گرفتن دایت هم بردشون

 .نگاهی به چشاش کردم نگاش قفل چادر روی سرم بود و چشاش پر از اشک

 ت داییم یا شوهر خایمر

 رنگ از رخش پرید ت تتت.... و

 دم! فقط میخوام بدونم چرارت من همه چیز رو میدونم اون پاکت نامه رو پیدا کر 

 چرا خواهرت منو نخواستر
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 چرا داد غریبه ها بزرگ کننر

 چرا همه چیز رو ازم پنهون کردینر

 جمله آخری رو با بغض گفتم ت بابای واق ی من کیهر

 خیلی برام سخت بود بابا مهیاد رو خیلی دوست داشتم

 ی نی اون بابای واق یه من نبودر

 نیستر ی نی امیر سام داداش من

 دستش رو دور شونه هام انداخت و به سمت مبل راهنماییم کرد

 .ت بشین عزیزم میگم برات همه چی رو برات ت ریف میکنم

 منو رو مبل نشوند و به طرف آشپز خونه رفت و با یه ییوان شربت برگشت

 !ت بیا دخترم یه کم بخور رنگ به روت نمونده

دهانم بردم و جرعه ای نوشتتیدم و نگاه  با دستتتایی که میلرزید ییوان رو به طرف
 سرد و بیحسم رو بهش دوختم

 سرش رو زیر انداخت و شروع کرد

 

part 15 

 ت طیال اسم مادرت بود.... اون یه دختر چادری و مهربون بود

 نگاهی به چادر روی سرم کرد و اشکاش رو پاک کرد

هم بودن تو دانشگاه با هم آشنا شده تتتت عاشق یه پسر شد.. ی نی هر دو عاشق 
بودن ویی پدر پسر موافق ازدواج نبود و جلوی پاشون سنگ مینداخت تا اینکه پسر 

 .به سیم آخر زد و طیال رو بدون اجازه ی پدرش عقد کرد و ازدواج کردن

 پدرش از همه چیز محرومش کرد
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 ویی باز هم از عشقی که به هم داشتن چیزی کم نشد

 ...تا اینکه

اینجای حرفش ستتاکت شتتد و شتتروع به گریه کرد منتظر نگاش کردم اشتتکاش رو 
 بادست گرفتم

 ت بقیش رو بگین یطفاً 

 سرش رو بلند کرد و نگام کرد

ت میدونی چرا اسمت رو گذاشتم طیالر چون کپیه مامانت بودی! چون خدا یه طیال 
 .ازم گرفت و یه طیالی دیگه بهم داد

 کمی مکث کرد و ادامه داد

شحایی رو پا بند نبودن... انگار خدا  تتتت شون داد از خو سال خدا تو رو به ب د از یک
دنیا رو بهشتتون داده بود ویی عمر بابات به دنیا نبود قبل از به دنیا اومدنت تو یه 

 .تصادف از دنیا رفت

 دیم از مظلومیت بابا گرفت و صورتم خیس اشک شد

برای جبران خونش طیالو بچش تتت پدر بزرگت طیال رو مقصر میدونست و میگفت 
ستش بر میاومد... ما هم طیال رو  صبی بود و هر کاری از د شه.... خیلی ع رو میک

 !برداشتم و به شمال رفتیم تا اینکه تو به دنیا اومدی

ستن تحمل کنن چون طیال هم موقع  شوهر دوری هم رو نمیتون ویی انگار این زن 
 به دنیا اومدنت از دنیا رفت

برای بی کستتی خودم ستتوخت کاش منم باهاش میرفتم دستتتی روی  این بار دیم
 سرم کشید وگفت

تتتتت با این چادر خیلی بیشتتتر شتتبیهش شتتدی دیگه این چادر رو نپوش میترستتم 
 .بشناسنت و بالیی سرت بیارن

 ت چرا منو بابا مهیاد ومامان عاطفه بزرگ کردنر
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 یبخندی زد و گفت

سا یه هفته ب د از به دنیا اومدن ت و به دنیا اومد توانایی نگهداری هر دو تا تتتت در
 تون رو نداشتم از طرفی خانواده ی پدر بزرگت دنبایت بودن

 نمیدونستیم نیتشون چیه میترسیدیم بخوان بالیی سرت بیارن

مهیارد و عاطفه پیشنهاد دادن تا او اع آروم بشه تو رو پیش خودشون نگه دارن 
تر رو بهتون پس نمیدیم. منم چون ویی کم کم عاشتتقت شتتدن و گفتن ما این دخ

 خیایم بابتت راحت شده بود حرفی نزدم

 کمی دیم آروم شد پس دوسم داشتن و به اجبار نگهم نداشتن

 اسم بابام چی بودر

 ت میالد مهران

 سری تکون دادم ت ممنون خایه دیم آروم شد

 .خندید و بغلم کرد ت قربون خایه گفتنت بشم

شدم  صورتم بزنم و به خونه برگردم. از در خندیدم و از جام بلند  من میرم آبی به 
 پشتی اومدم کسی نفهمیده

 ت باشه دخترم برو

 ت فقط یه چیزیر

 سوایی نگام کرد ت نمیخوام بفهمن که من همه چیز رو میدونمر

 .ت باشه خایه هر چی تو بگی

 ت امیر سام هم میدونهر

 ت نه

 نفس راحتی کشیدم ت خوبه
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 و صورتم رو شستمبه طرف دسشویی رفتم 

 

part 16 

 دوباره چادرم رو روی سرم انداختم

 ت طیالر

 با نگرانی نگام میکرد ت چی شده خایهر

 .تت مواظب خودت باش از این چادر هم خوب مراقبت کن این تنها یادگار مادرته

 نگاهی به پارچه ی سباه روی سرم کردم ارزشش برایم صد چندان شد

 ما خایه نگران نباش.....من دیگه میرمت حت

 ت برو عزیزم

از خونه ی خایه زدم بیرون و نگاهی به دور و ورم کردم شونه ای باال انداختم خایه 
 !خیاالتی شده! ب د از شونزده سال بیکارن دنبایم بگردنر

مسیر خونه رو پیش گرفتم سر راه از مغازه چند وسیله مورد نیاز برای ماکتم گرفتم 
اگه یو رفتم بهانه ای داشتتته باشتتم ب د از ده دقیقه به خونه رستتیدم و کلید رو  تا

 .توی در چرخوندم به آرومی در رو باز کردم و وارد شدم

با دیدن همون پسره که پشت در ایستاده بود و با ت جب و دهانی باز نگام میکرد 
نه شتتکه شتتدم ویی ستتریع حایت عادی برگشتتتم و بدون توجه بهش به طرف خو

 .رفتم

نگاهش رو دنبال خودم حس کردم ویی اهمیتی ندادم و تصمیم گرفتم از در پشتی 
 وارد بشم

 بدون اینکه کسی دیگه متوجه بشه وارد اتاقم شدم
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چادرم رو برداشتم ع تا زدم و سرجاش گذاشتم دستم به طرف شایم رفت ویی وسط 
شید ویی من موهام رو  شد....مادر من چادر میپو برای همه به نمایش راه متوقف 

 .میذاشتم همون موهای فری که برای کسی زیبایی نداشت

شایم رو برنداشتم ع فقط کمی مرتبش کردم و از اتاق خارج شدم چشای امیرسام و 
سام کنار خودش جا باز کرد کنارش  سرم برقی زد امیر شال روی  سامان با دیدن 

 نشستم که آروم

 .گفت ت آفرین خوب کردی روسری گذاشتی

 یبخندی به روش پاشیدم و به دایی و زن دایی نگاه کردم

 دایی پاشا نگاهی بهم کرد و گفت

 ت خوب دختر گل شنیدم خیلی شیطونی درستهر

 .بدون حرف یبخندی زدم که گفت ت شیطنتات منو یاد یه بنده خدایی میندازه

 این بار بابا و دایی با هم خندیدن و زندایی بهشون چش غره رفت

صدای  سمتش چرخیدن ویی من به خودم قول داده بودم با  شدن در همه به  باز 
ستش اول از اینکه خیس  سرم رو بلند نکردم را ساب نکنم پس  سانها ح اونو جز ان
شتتده بود عذاب وجدان داشتتتم ویی با کارش فهمیدم الیق بدتر از این بود و دیگه 

 .همه ناراحتیم پریده بود

 ت آوردیش آرش

 ب پسره گفتاینو دایی پاشا خطا

 !ت نه بابا تو ماشین نبود

 بابا مهیاد گفت ت حاال بریم خونه رو ببین شاید خوشت اومد

 دایی سری تکون داد که بابا از جاش بلند شدو گفت

 تت پس صبر تا زنگ بزنم و هماهنگ کنم
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 مامان از جا بلند شد ت منم تا اون موقع سفره رو میچینم

 تونسامان صاف ایستاد ت منم میان کمک

 .مامان یبخندی بهش زد ت نیاز نیست عزیزم

 ت نه من خوشم میاد

 مشکوک یه سامان نگاه کردم که صدای آروم امیر سام به گوشم رسید

 .ت خدا به خیر کنه این باز دست به نقشه شد

 بهش نگاه کردم ت امیر میخواد چیکار کنهر

 

part 17 

 دونمشونه ای باال انداخت ت نمی

 !تت پاشا بیا بریم

 !بابا جلوی در منتظر ایستاده بود ع که دایی بلند شد و به طرفش رفت ت بریم

 دایی و بابا رفتن ... زن دایی خطاب بهم گفت ت دخترم چند سایتهر

 .با کمی من من گفتم ت شونزده سال

 سری تکون داد ت آشپزی هم بلدیر

 ش کوبیدم و رو به زن دایی گفتمامیر سام پقی زد زیر خنده که مشتی تو شکم

 .تت نه بلد نیستم

 .خندید ت خوب منم تا قبل از اینکه ازدواج کنم هیچی بلد نبودم

 یبخندم کش اومد و برای امیر ابرو باال انداختم

 امیر خندید وگفت و گفت
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 .ت در عوض یه کنگ فو کار حرفهایه

 !دوست دارهزندایی خندید ت راست میگیرپس طیال هم مثل آرش کنگ فو 

 با شنیدن این حرف اخمام تو هم رفت و سرم رو زیر انداختم

 امیر دستش روی شونم انداخت و گفت

شتش عاییه ویی به پای  ضی وقتا با من بوکس هم کار میکنه! ربه م تتتت ایبته ب 
 ! ربه آرنجش نمیرسه

 .خندم گرفت و آرنجم رو تو پهلوش فرو بردم

سخر  شروع به م سام اخی گفت و  ستم برای خندوندن من امیر  ه بازی کرد میدون
 .این کار رو میکنه

تتتت دیدی زن دایی اصال آرنجش منو خیلی دوست دارهع خدا به داد شوهر آیندش 
 !برسهع از همین االن دیم براش میسوزه

 با اخم نگاش کردم که ادای ترسیده ها رو در آورد

شتترطمون اینه که تتتتتت ایبته چیز ما که دخترمون رو به هر کستتی نمیدیم اویین 
شکمش به  شه که طیال راحت بتونه از  شه چاق هم با شته با شپزی دا گوهینامه آ

 !جای کیسه ی بوکس استفاده کنه

 وا رفته یب زدم ت امیتتتتتتتتترر

 !ت جان امیر!...اها یه چیز دیگه هم هست باید باید کر هم باشه

 چشام گرد شد که جلوی خندش رو گرفت و گفت

ساس خطر کرد   تتتت علتش هم اینه شه و هر وقت اح که از جیغای طیال در امان با
 .سم کش رو در بیاره

 صدام باال رفت و با حرص اسمش و صدا زدم

 ت امیر ستتتتتتام
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 با محبتی ایکی نگام کرد

 !ت جان!!!!!!! چیزی جا انداختمر اگه شرط دیگه ای داری بگو

 گفت  با پاشنه ی دمپایی رو پاش کوبیدم که جیغش در اومد و

 .تت.وای یادم رفت بگم باید  د  ربه هم باشه

 زن دایی با صدای بلند خندید

 .تت وای شما خواهر و برادر چقدر بامزه اید

خواهر و برادرر دیم پر از غم شتتتد امیر اگه بفهمه خواهر واقیش نیستتتتم چیکار 
 میکنهر

 احساسش باهام برادرانه میمونه! بازم دوسم دارهر

شت گرد سیلی که پ ستی با  شال دور گردنم بود د نم خورد از جا پریدم وا من که 
پشت گردنم گذاشتم چیزی نبود دستم رو به طرف سرم حرکت دادم....وا چرا شال 

 فقط روسرمهر

 !ت.چرا اینقد تو فکر رفتی یا خودش میاد یا خرش

 مت جب به امیر نگاه کردم ت کیر

 !ت همون یارو که قرار شوهرت بشه دیگه

 ستم ساکت بشینم اعصابم رو خط خطی کرده بوددیگه نمیتون

 !!!ت امیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ببنتتتتتتتد

ش ور اینم از  شتن مبل رو گاز میزدن بی شدم و به اتاقم رفتم اونا هم دا از جام بلند 
 هوا داریش آبرو برام نذاشت
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 #آرش

گه داشته بودم نخندم داشتم میپکیدم با دیدن شوخیهای امیر با از بس خودم رو ن
 !!!!خواهرش دیم یه خواهر خواست یه خواهر کوچویوی موفرفری مثل طیال

چقدر تو اون چادر ناز و م صتتوم شتتده بودع دیم نمیخواستتت از جلوی چشتتام دور 
 بشه دوست داشتم همون جا وایسم و تا ابد نگاش کنم

محلی از کنارم رد شتتتد وقتی اومدم تو خونه حتی یه نگاه  ویی اون با اخم و بی
کوچیک هم بهم ننداخت و تمام مدتی که نشسته بود حتی سمتی که من نشسته 

 بودم چشمش نچرخید

 .این ی نی حسابی از دستم ناراحته و دیش شکسته شده

بابا و عمو مهیاد هم اومدن چشای بابا برق میزد مثل اینکه از خونه خیلی خوشش 
 .اومده بود قرار شد همین فردا قرارداد ببیندن و خونه رو بخره

زن عمو همه روبرای شام دعوت کرد در کمال ت جب سامان با خوشرویی منو کنار 
خودش نشوند و اون طرفم هم امیر سام نشست با اینکه رفتار سامان مشکوک بود 

 ویی اهمیتی ندادم

 .همه شروع به غذا خوردن کردن

به گاهی  غذا میخورد یهو از جا   نیم ن کوچویوی موفرفری کردم تو فکر بود و اروم 
 پرید و به روبروش نگاه کرد

فکر کنم ستتتامان بهش یگد زد که این طور پرید چش غزه ای به ستتتامان رفت و 
مشتتغول غذا خوردن شتتد نگام رو ازش گرفتم و مشتتغول غذا خوردن شتتدم با قرار 

 ردم که با یبخند سری تکون دادگرفتن یه پپسی روبروم از سامان تشکر ک

برداشتتتمش و انگشتتتم رو تو حلقش فروبردم و درش رو کشتتیدم که نوشتتابه با 
ستترعت تو صتتورتم ریخت همه با دهن باز نگام میکردن ویی رفتار ستتامان زیادی 
ریلکس و عادی بود وقتی نگاه مت جب طیال رو ستتتامان ثابت موند فهمیدم که 

 .کارش از عمد بوده
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 تی تو صورتش کوبیدزن عمو دس

تتت خدا مرگم بده چی شدر مادر امیر برای آرش خان یباس بده بند خدا امروز اذیت 
 .شد

 امیرسام در حایی که خودش رو نگه داشته بود نخنده از جا بلند شد

 .ت آرش جان تا صورتت رو بشوری من برات یباس میذارم رو تخت

ن بودم بع طرف دستتشتتویی ستتری تکون دادم و در حال که فکر تالفی کار ستتاما
حرکت کردم ابی به صورت زدم و تا انتهای گردنم کشیدم دستم رو خیس کردم و 

 تو موهام فرو بردم

 به اتاق امیر سام رفتم و یباسی که گذاشته بود رو پوشیدم

شه که حایش رو نگیرم. ازش  سامان برام مجهول موند ویی این دییل نمی علت کار 
 .رهنگ و بیش وری بودبدم اومد واق ا پسر بی ف

ساین غذا خوری  شتم اینقدر بزرگ بود که به جای  شون برگ شپز خونه ی بزرگ به ا
ستم و نیم  ش سر جام ن شته بودن  شقاب جدید گذا ستفاده میکردن برام ب ازش ا
نگاهی به طیال کردم سرش زیر انداخته بود و ساالد میخوردع عصبی شده بودم جلو 

 .یش خنک شدهدختره  ایع شدم حتما حسابی د

 !وییی آقا سامان خان نوبت من هم میشه
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 #دانای کل

شده را پیدا کرده بود وپاداش  ست خود نمی گنجید بالخره گم  شحایی در پو از خو
شد  شکالتش خط میک بزرگی در انتظارش بود ع فکر اینکه با آن پول روی چقدر از م

 دیوانه اش میکرد

 ه روی پای خود بند نبود چند تقه به در زددر حایی ک
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 ت بیا تو

در را باز کرد و وارد شد قامت بلند فرزین خان را در حایی که پشت به او و روبری 
شا کرد و در دل برای اینکه چگونه بحث  ستاده بود و قهوه میخورد را تما پنجره ای

 را پیش بکشد نقشه ریخت

 ت چرا حرف نمیزنی حمیدرچی شدهر

حمت برگشتتتتن را هم به خودش نداده بود و در همان حال ستتتوایش را حتی ز 
 .پرسیده بود بالخره یب به سخن باز کرد

 .ت اقا پیداش کردم

دستان فرزین در هوا خشک شد و آرام به سمت حمید برگشت چشمان گشاد و 
 دهان باِز بی حرکتش خبر از ت جب بیش از حدش میداد

 ت مطم نی خودش بودر

 و انرژی گفتحمید با ذوق 

 !ت آره اقا کپیه همون عکسه! چادری هم بود

رفته بودخونه ی خواهرش ویی از اونجا خارج شتتتد و یه خیابان باال تر وارد خونه 
 .ای شد

برق خشتتم و نفرت درون چشتتمای فرزین ستتایه افکنده بودفکش قفل شتتده و از 
سته بود کسی را که ته تغار شدن بودع توان صبانیت در حال متالشی  یش را از او ع

 جدا کرده و باعث مرگش شده پیدا کند

 ت.حمیتتد

 صدایش بلند و عصبانی بود

 .تت بله قربان

 ت میخوای پاداشت دو برابر بشهر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

500 

 

 چشمای حمید از خوشی درخشید و حرص و طمع چشمانش را کور کرد

 ت م لومه اقا

 .ت پس با ماشین زیرش بگیر و در روع میخوام بمیره

شتتتد ویی وقتی دوباره به این فکر کرد که یک میلیارد در  حمید یک یحظه مردد
 انتظار اوست تردید را کنار گذاشت و گفت

 .ت امر امر شماست قربان

 یبخند پیروزی روی یبهای فرزین نشست

 .او نمیدانست که قرار است نوه اش را قربانِی این انتقام کند

 .ت ویی پدر بزرگ این کار درست نیست

 مازیار شده بود اخمهایش را در هم کرد و غرید تازه متوجه ی حضور 

 .تت مازیار تو چیزی که به تو مربوط نیست دخایت نکن

مازیار اخمهایش را در هم کشتتتیدع او نیز مانند پدر بزرگش پول پرستتتت بود ویی 
 دیش ر ا به مرگ کسی نبود

ید حاال که هیچ کس سد راهش برای رسیدن به ثروت بی انتهای فرزین نبود چرا با
 .خونی این وسط ریخته میشد و این ثروت را نفرین شده میکرد

ویی میدانستتتت که پدر بزرگش حرف او را گوش نمیگیرد و کینه و نفرت او را کور 
 کرده و جز با انتقام و کشتن آن زن ارام نمی گیرد
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ستتا چیکارش کرده بودکه اینقدر حرصتتی به آقای فروزانفر نگاه میکردم اخه مگه در 
جلو بچه ها کوچیکش میکرد امروز درستتا رو برای درس پرستتیدن برد و از اول تا 

 آخر کتاب رو ازش پرسید

صد  صد در  ست ازش کم بیاره همیشه درسش رو ازبر بود  درسا هم چون نمیخوا
 جواب نداد ویی حدا اقل الیق هفده بود

رین دخترای کالسه دیم برای درسا سوخت ع ویی بهش دوازده داد و گفت از تنبل ت
با اینکه زیادی خودم رو تو بحث با دبیرا نمیکشتتتیدم ویی تصتتتمیم گرفتم با آقای 

 فروزانفر صحبت کنم

 نیم نگاهی به درسا کردم اشکاش رو آروم گرفت و سرش رو زیر انداخت

انداختم و نگاه دیخوری به آقای فروزانفر کردم اونم داشت نگام میکرد سرم رو زیر 
براش متاستتف شتتدم اصتتال م لوم نبود برای چی از درستتا ناراحته و اینقدر اذیتش 

 !میکنه

 فروزانفر یه مرد تقریبا بیست و هفت سایه با قدی بلند بود

 .پوست گندمی و چشای قهوه ای داشت

صتتدای زنگ بلند شتتد کالس آخری بود و باید میرفتیم خونه ستتریع خودم رو به 
 لوش ایستادممیزش رسوندم و ج

هنوز از جاش بلند نشتتده بود ابرویی باال انداخت و با ت جب نگام کرد میدونستتتم 
 چشه! به جز سوال و جواب درسی تا حاال باهاش هم صحبت نشده بودم

شاره  شت میرفت بیرون ا بچه ها از کالس بیرون رفتن نگام رو درسا ثابت موند دا
 کرد چی کار دارمر

 م که بی خیال شد و بیرون رفتچشام رو باز و بسته کرد

دیگه کستتی تو کالس نمونده بود ستترم رو به طرف آقای فروزانفر چرخوندم خیره 
 نگام میکرد یبم رو با زبون تر کردم و گفتم
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 ت ببخشید یه سوال داشتمر

 دستاش رو روی میز گذاشت و به جلو خم شدر

 !سکوت بیرون کشیدهت بفرمایید حتما باید چیز مهمی باشه که شما رو از روزه ی 

 ط نه ی کالمش رو گرفتم و گفتم

 ت میشه بپرسم درسا چه اشتباهی کرده که شما ازش ناراحتینر

 !ابروهاش تو هم گره خورد و گفت ت خودش بهتر میدونه

 چشام گشاد شد

 ت ویی اون هیچی نمیدونه! میشه خواهش کنم بگین چیکار کردهر

 جواب پس بدمرکمی فکر کرد و گفت ت چرا باید به شما 

 خودم رو مظلوم نشون دادم

 ت خواهش میکنم بگید چون میدونم دچار سوء تفاهم شدید درسا دختر بدی نیست

 پوزخندی زد و گفت

ت پشت سرم دروغ پخش کرده تو مدرسه آبرو برام نذاشته! حتما به گوش شما هم 
 .رسیده که من دو زن گرفتم و طالق دادم

 یب گذیدم که نخندم

 ویی این چه ربطی به درسا دارهرت درسته 

 .ت اینا همش دروغه وشنیدم این حرفا رو اون پخش کرده

 یبخند پیروزی رو یبام نشست تا ته قضیه رو خوندم

 !ت ویی همه میدونن که این حرف دروغه

 مت جب گفت

 ت منظورت چیهر
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شما  صال کی به  شده پخش کرده نه درسا! ا شما  شق  این حرف ها رو کسی که عا
 این حرف رو درسا پخش کردهر گفته

 ابرویی باال انداخت و گفت

 .ت خوب خانم زمانی

 نتونستم خودم رو بگیرم و پقی زدم زیر خنده اخماش پر رنگ شد

 ت به چی میخندیر

تتتت آخه اقا این حرف ها رو همین خانم تو جمع چند نفره ی دخترا زد تا اونا رو از 
و دستتت داره و حرفاش دروغه پس شتتما متنفر کنه ویی همه میدونن اون شتتما ر 

 .خواهشًا درسا رو اذیت نکنید

 چشاش باز تر ازاین نمیشد

 .ت از کجا باید حرفات رو باور کنم

شتباهی مجازات میکنیدع ی نی میخواین بگین  شما دارین ا تتتتت هر جور راحتین ع 
 متوجه عالقه زمانی به خودتون نشدینر

 تو فکر رفته بود

 ت با اجازه

شتتتدم و اجازه دادم کمی فکر کنه ایبته همون موقع هم باور کرده  از کالس خارج
 بود
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 درسا با نگرانی خودش رو بهم رسوند

 ت چی شده طیال با اون دیونه چی کار داشتیر
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باز مونده  یبخندی زدم و همه ی ماجرا رو براش ت ریف کردم دهانش از ت جب 
 بود

 ار رو کردهرت چرا زمانی این ک

 کج خندی زدم

تتتتتت خوب خنگول یادت رفته اوایل اقای فروزانفر چقدر بهت توجه میکرد فکر کنم 
 .متوجه شده بود و میخواست اونو باهات بد کنه

 یبخند محزونی زد

 !تت ممنون طیال خیلی بهم کمک کردی

 دستاش رو گرفتم

 .بینم عشقمت عزیزم میدونم خیلی اذیتت کرد دیگه تحمل نداشتم غمت رو ب

 با شوق خندید

 !ت حاال چرا چادر پوشیدی خانم محجبه

 اخمی کردم تت پر رو نشو دیگهع دوست دارم مشکلیهر

 .درسا با خنده گفت ت نه

سمت خونه راه  شد به  سر اویین خیابون ازم جدا  سا  به طرف خونه راه افتادیم در
شینی کنارم در حرکته بدون اینکه  ساس کردم ما سرم رو بچرخونم افتادم ویی اح

حرکتم رو تندکردم و تو پنج دقیقه خودم رو به خونه رستتوندم و کلید انداختم که 
 کسی اسمم رو با صدای بلند خوند به طرف صدا برگشتم

دایی ع زن داییع بابا و همون پستتره جلوی خونه ی رو برویی ایستتتاده بودن ع اگه 
شون رف ست نبود به طرف شدم در سالمی بکنم وارد همین طور وارد خونه می تم تا 

 .خیابون شدم و قدم هام رو تند کردم که صدای گاز ماشینی توجهم رو جلب کرد

 !وسط خیابون خشکم زد ماشینی با تمام سرعت به سمتم میاومد. اونا پیدام کردن
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حا تتتره جونم رو بگیرهر پس بزار بگیره و  قد ازم متنفره که  پدر بزرگم این ی نی 
 .از این زندگی راحت شه!منم راحت کنه

شم پیچید دیم به  صدای داد و فریاد بابا تو گو شد  شین هر یحظه نزدیک تر می ما
ستم خودم رو از خیابون رد کنم ویی پاهام  حایش سوخت تصمیمم عوض شد خوا

 خشک شده بود و هیچ حرکتی نمیکرد

 با نزدیک شدن ماشین چشام رو بستم و منتظر مرگ شدم

و تو هوا چرخیدمع صدای ماشین که ازم دور میشد تو یک باره از زمین کنده شدم 
 گوشم پیچید

 .مت جب چشام رو باز کردم که با ابروی گره خورده ی آرش روبرو شدم

 محکم دور کمر رو گرفته بود و دندپن رو هم میسایید

تتت مثال کنگ فو کاریر چرا مثل مترسک خشکت زدهر واق ا که درست گفتم خیلی 
 !احمقی

فش ناراحت نشدم راست میگفت هم احمقم هم بی چارهع اون جونم این بار از حر 
 .رو نجات داده بود اگه آرش نبود االن مرده بودم

شام چکید  شکی ازچ شم یرزی کردم و قطره ی ا با فکر اینکه االن ممکن بود مرده با
 از دستای آرش کنده شدم و تو آغوش دیگه ای فرو رفتم

 و نشناسمرآغوشی آشناع میگه میشه بوی بابا ر 

من داشتتم چی کار میکردمر چه طور تونستتم او چند یحظه به جای همه تصتمیم 
 بگیرمر

شتتونه های بابا میلرزید و هق هقش بلند بودع ستترم رو از رو ستتینش برداشتتتم و 
 نگاش کردم صورتش خیس اشک بود

 ت ببخش بابایی

 پیشونیم رو بوسید که صدایی دایی پاشا بلند شد ت خوبی دخترمر
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 بابا جدا شدم و سری برای دایی تکون دادم که رو به بابا گفتاز 

 .تت ماجرا چیهر مگه دشمن دارینر م لومه از عمد میخواست زیرش بگیره

 به بابا نگاه کردم که نگاش رو دزدید و گفت

 ت ماجراش برمیگرده به سایها پیشر

 ت چه ماجراییر

 بابا سکوت کرد که خودم به حرف اومدم

 ت بابار

 کرد سرم رو زیر انداختم تنگام  

 .من همه چیز رو میدونم ع میدونم کار بابا بزرگم بوده

رنگ از رخ بابا پرید و چشتتاش پر از غم شتتد طاقت ناراحتیش رو نداشتتتم و محکم 
 بغلش کردم

 دستاش دور تنم پیچید

ستتکوت همه نشتتانه ی ت جبشتتون بود از بغل بابا بیرون اومدم و به طرف خونه 
 ....حرکت کردم

 

part 22 

 #مازیار

هنوز چیزی که دیده بودم رو باور نداشتم اون دختر پونزده سال بیشتر نداشت چه 
طور حمید اونو با یه زن اشتتتباه گرفته بود تو دل پستتری رو که نجاتش داده بود 
 دعا کردم و وارد اتاق بابا بزرگ شدم داشت حمید رو به خاطر درست انجام ندادن

 .کارش توبیی میکرد
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سابی حمیدرو بکوبه . ب د از یه  شتم ح خودم رو کنارشون روی مبل انداختم و گذا
 ربع ساعتی که خشمش رو سر حمید خایی کرد گفتم

 .ت اگه دعواتون تموم شد میخواستم چیزی بگم

فرزین خان در حایی که هنوز نشتتانه های عصتتبانیت تو چهرش م لوم بود گفت ت 
 چیکار داریر

ت چیز مهمی نمیخواستم بگم فقط اینکه منم اون دختر رو دیدم و به نظرم پونزده ت
 .سال بیشتر نداشت

 چشای بابا بزرگ گرد شد و تیز به سمت حمید برگشت

 ت حمیتتتد مازیار چی میگهر

 .حمید با تته پته گفت ت راست میگم کپیه همون عکس بود

 !خترش باشهت فرزین خان این احتمال رو نمیدین که ممکنه د

 چشای بابا بزرگ برقی زد

 !ت دخت..... تِر میالد

سری تکون دادم تتتت آره که از قضا شبیه مامانش شده! من مطم نم اونی که شما 
 میخواستین بکشینش دختر پسرته

 پوزخندی زدم ت اون وقت اون دنیا جواب عمو رو چی میخواستین بدینر

 و فکر بود نگاهی کردحمید اب دهانش رو قورت داد و به فرزین که ت

 ت مازیارر

 !بهش نگاه کردم ت نوه ام رو برام بیار

 اخمام تو هم رفت ت برای چیر بزار زندگیش رو کنه چیکارش داریر

 !صداش باال رفت ت نشنیدی چی گفتم برام بیارش
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عصبی از جا بلند شدم و اتاق رو ترک کردم ع برای چی میخواد بببندش مگه ازشون 
 متنفر نبودر

 .ی مجبور بودم حرفش رو گوش کنم نمیخواستم بهونه دستش بدموی

 خودم رو جلوی خونه ی دختره رسوندم و تو ماشین منتظر موندم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

حرف هایی که عمو میزد برام عجیب و باور نکردنی بود ی نی چی که طیال دختر 
 !نش رو کردهواقیش نیست و پدر بزرگش بوده که قصد کشت

صمیم گرفتم کمی  سوخت و ت شت پدر و مادرش دیم به حایش  سرگذ شنیدن  با 
 باهاش مهربون تر باشم

 عمو عصبی دستی تو موهاش فرو برد و گفت

ت شرمنده پاشا ویی ما باید از این شهر بریم نمیتونم بزارم جون طیال تو خطر بیفته! 
 .مجبورم باز هم ازتون جدا بشم

 .به عمو داد و گفت ت ویی من یه فکر دیگه دارم مامان ییوان آبی

عمتتتتو بهش نگاه کرد ع مامان نگاهش رو به بابا ومن داد و گفت ایبته نظر پاشا و 
 آرش هم مهمه

تا آبا از  با زندگی کنه  با ما تو خونه ی  ماهی طیال پیش  نه که چند  من نظرم ای
 !آسیاب بیفته

ست میگه مهیاد ا سرش رو تکون داد تتتتت را ست از اینجا برین بابا  ین طور نیاز نی
 .حساب کن چند ماهی دختر ما میشه

 .ب د نگاش رو به من داد ت و آرش یه خواهر کوچویو گیرش میاد

 .ابروهام باال پرید کاش یه چیز دیگه از خدا میخواستم چه زود دعام گرفت



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

509 

 

 .سرم رو تکون دادم ت درسته به نظر من هم فکر خوبیه

 م به نقطه ای خیره بود و حرفی نمیزدنگاهی به امیرسام کرد

سبت خونی  صال ن شه ا شت تازه فهمیده بود که اونی که فکر میکرده خواهر حق دا
 باهاش نداره

 عاطفه خانم هم آهسته گریه میکرد م لوم بود خیلی دوسش دارن

عمو رو به عاطفه خانم گفت تتت یه چیزی بکش بخوریم طیال هم از وقتی از مدرسه 
 .قش گشنه موندهبرگشته تو اتا

شد و به طرف اتاق طیال  سام هم بلند  شد. امیر  سری تکونداد و بلند  عاطفه خانم 
 .رفت

 

part 23 

 #طیال

سه ی  شام کا شم رو تو بغل گرفته بودم و گریه میکردم از بس زار زده بودم چ بای
ص شویی رفتم و آبی به  س شدم و به د شده بود از جام بلند  ورتم زدم از بابا خون 

 بزرگ متنفر شدم وقتی اون منو دوست نداره چرا من باید خودم رو ناراحت کنم

 مگه من گدای محبت از اون پیرمردمر

 !به درک که دوستم نداره به درک که ازم متنفره

 !منم از این به ب د ازش متنفر میشم

خواب میخواست!  دوباره رو تختم برگشتم و دراز کشیدم سرم درد گرفته بود و دیم
 تقه ای به در خورد سر جام نشستم

 ت بیا تو
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در باز شد و امیرسام آروم وارد اتاق شد چشای غمگینش خبر از یو رفتنم پیش همه 
 .میداد

 اروم کنارم نشست و گفت ت از کی فهمیدیر

 نگاه ازش گرفتم و به رو به رو نگاه کردم

 د از رفتنت ج به ای توجهم رو تتتتت دیروز که دنبال ایبوم تو کمد مامان گشتتتیم ب
 جلب کرد

 برداشتمش ع توش یه شناسنامه بود به اسم

طیال مهران و چند پاکت نامه که نامه هایی از مامان به من بود مثل اینکه بهش 
 .وحی شده بود میره

 سرش رو تکون داد و گفت

 ت ویی در هر صورت اجی کوچویوی خودم میمونی مگه نهر

 اهش بودچشاش سرخ و پر از خو

 ت اگه بخوای که من از خدامه

 خندید و تو بغلم گرفت

 .ت من اجی کوچویوم رو خیلی دوست دارم تا ابد اجی خودم میمونی

 !میون گریه خندیدم ت ممنون امیر تو هم داداش دیونه ی خودم میمونی

 خندید ت ببین رو بهت دادم پر رو شدیا پاشو جمع کن بریم نهار

 ت دایی اینا اینجانر

 ت آره راستی میخوان تا او اغ درست میشه ببرنت خونه ی خودشون

 .ت چتتتتتتتتتتتتتتیر ویی من بدون شما جایی نمیرم
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شهر بریم یا تو رو مدتی مخفی کنیم حاالکه  تتتت آروم باش مجبوریم یا باید از این 
 .فهمیده کجایی دست ازسرت برنمیداره

 ر انداخته بودماحساس شرمندگی میکردم دو خانواده رو تو دردس

 ت پاشو دیگه

شپز  شدیم و به آ شید و مجبورم کرد از تخت پایین بیام از اتاق خارج  ستم رو ک د
خونه رفتیم همه نگاه ها رو من ثابت موند خجایت زده ستتترم رو زیر انداختم که 

 دایی پاشا گفت

تتتت خودت رو ناراحت نکن هر کسی جای تو بود نمیتونست عکس ای مل درستی 
 نشون بده

 نگام رو به آرش دادم سرش رو زیر انداخت و برای خودش غذا کشید

سام نشستم و مقداری غذا کشیدم زیر چشمی نگاهی به مامان کردم با  کنار امیر 
 چشای پر اشک نگام میکرد

 چشام اماده ی باریدن شد که یک باره مامان گفت ت من نمیتونم

 همه با مامان نگاه کردن که گفت

نمیتونم یه روز نبینمش اگه پیش شما باشه خیایم راحته ویی  تتتت ببخشید ویی من
 .ما از ترس اینکه جاش رو پیدا کنن نمیتونیم ببینیمش این طور برام سخته

 

part 24 

 بابا گفت ت منم برام سخته ویی میگی چیکار کنیمر

 دایی پاشا به حرف اومد

 ت فقط یه راه میمونهر

 کردن که گفتهمه بهش نگاه  
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تتت اینکه ساعت سه چهار صبح که مطم ن شن ما خوابیم همگی بارمون و میبندیم 
 .و به خونه ی ما میریم

 بابا یبخندی زد

تتتت پس من بودم که داشتم دنبال خونه بزرگ میگشتمر چه طور این همه آدم تو 
 اون خونه بمونیمر

ره فقط پاشا دوست زن دایی تتتت خونه کوچیک نیست و به اندازه ی کافی اتاق دا
 !داره خونه اندازه ی زمین فوتبال باشه

 همه خندیدن

بابا تتتت ویی این درست نیست اصال چند روز که طیال از این جا دور موند خودم یه 
 .خونه دیگه تو همین شهر میگیرم و میریم اونجا

دایی تتتتتت ویی اگه اینجا بمونید راحت خونه ی جدید هم پیدا میکنن ف ال بهتره از 
 .اینجا بریم ب د تصمیم میگیریم

چند یقمه خوردیم و خوابیدیم چون میخواستتتیم ستتاعت ستته از خونه برنیم بیرون 
 چشام خسته بود و زود خواب رفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

شیدیم همه  سی پو صورتم زدم و یبا شدم و ابی به  با تکون های بابا از خواب بلند 
 ودنآماده شده ب

طیال در حایی که چشاش بسته بود دستاش رو دور بازوی امیر سام حلقه کرده بود 
 و سرش رو به بازوش تکیه داده بود

شته بود و هر  شاش رو به زور باز نگه دا شتع چ سام هم و  یت بهتری ندا امیر 
 .یحظه ممکن بود دوتایی با هم نقش زمین شن

 شونه ی امیر رو گرفتم و تکون دادم
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 سام ت امیر 

 چشاش باز شد

 ت این طور میخواین راه برین کمی خودتون رو جمع کنید

 کمی دور و ورش رو نگاه کرد وگفت

 ت ای وای قرار بود ساک یباسها رو بردارم

 طیال رو از خودش جدا کرد و به طرف من هل داد

 .تت داداش هواست باشه با سر نره تو دیوار

که بازوهام رو چستتتبیده بود نگاه کردمع االن ابرویی باال انداختم و گیج به طیالیی  
 من باید چیکار کنم

 ت چرا چراغ رو روشن کردینر

بابا این حرف رو زد و ستتریع چراغ رو خاموش کرد ع دستتتای طیال از دور بازوم باز 
 ...شد نفس راحتی کشیدم و به طرف در حال حرکت

 ت آخخخی

 امیر سام ت چی شد آرشر

 .یدم گفتم ت نمیدونم پام به چی گیر کرد افتادمدر حایی که زانوم رومیمای

 ت پس طیال کور

 .ت بازوم رو ول کرد

 پفی کشید و صداش زد

 تت طیال....طیال دختر کجاییر
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صدای هان   یفی از کنارم به گوش رسید چراغ موبایلم رو روشن کردمع طیال در 
شده بود و  ستاش رو حایی با خیال راحت رو زمین خوابیده بود تو خودش جمع  د

 . زیر سرش گذاشته بود

 

part 25 

ان چنان راحت خوابیده بود انگار رو تخت خوابیدهع امیرسام با دیدنش خندید و از 
 زمین بلندش کرد

 تت بریم

 از جا بلند شدم و ینگام ینگان از حال زدم بیرون

شین نشسته بودن در عقب رو باز کردم  سام مامان و بابا تو ما و نشستم که امیر 
 طیال رو کنارم گذاشت

ستتوایی نگاش کردم که آروم گفت شتتما را بیفتین چند دقیقه دیگه ما میایم ببینم 
 !ماشینی دنبایتون میکنه یا نه

سته به حرکت در آورد طیال هم  شن کرد و آه شین رو رو بابا خوبه ای گفت و ما
ام سوال شد این همیشه این باز بازوی منو چسبید و سرش رو رو شونم گذاشتع بر 

 طور راحته یا االن خوابه و چیزی حاییش نیست! بیخیایش شدم

 ت بابا ماشینی دنبایمون میاد یا نهر

 !ت ف ال که نه

 گوشی بابا زنگ خورد

 ت ایو

... 

 تت راست میگیر
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... 

 ت نگران نباش من استاد پیچوندنم

... 

 ت ف ال

 ت چی شده بابار

 .بایمونهت مثل اینکه یه ماشین دن

 !مامان ت یا خدا چی میخوان از جون این دختر

 بابا ت نگران نباشع تو هنوز منو نشناختیر

 .مامان خندید تت نگران گیر افتادن نیستم میدونم که گممون میکنن

 بابا یه باره شروع به گاز دادن کردکه طیال با صورت رو پام فرود اومد

 اش رو مایود ت امیررترسیده برش گردوندم که گیح نگام کردو چش

 !فکر میکرد من امیرمر

 اروم گفتم ت بله

خودش روتو بغلم انداخت و دستاش رو دور گردنم حلقه کردع دستام تو هواخشک 
 موند آب دهانم رو قورت دادم و دستام رو دور کمرش انداختم 

از خودم جداش کردم و رو صندیی خوابوندمش و سرش رو گذاشتم رو پام که یهو 
 چراغ رو خاموش کرد و بین دو تا ماشین پارک کردبابا 

 تو همون حال یه ماشین با سرعت از کنارمون گذاشت

 بابا ت حال کردینر

 .مامان ت ایول پسر عایی بود

 بابا با هیجان خندید
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 !یبخندی زدم و به طیال نگاه کردم که دیدم نیست

 از دهنم پریدت ِا کجا رفتر

 مامان و بابابرگشتن طرفم

 ت چی شده آرشر مامان

 نگاهی به پایین صندیی کردمع افتاده بود زیر صندییع با عجله کشیدمش باال

 مامان ت وای خدا مرگم بده چیزیش نشدهر

 !ت نمیدونم!...طیال...طیال خوبیر.....نه خیر به خرس گفته برو من جات هستم

 بابا و مامان خندیدن

 ...بابا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 

part 26 

 با توقف ماشین همه پریدن پایین نگاهی به طیال کردم و آه از نهادم برخواست

 تت طیال.... طیال بلندشو رسیدیم

 .ویی نه اگه با دیوار هم حرف میزدم یه جوابی ازش میشنیدم

سرش رو بلند کردم و خودم رو کشیدم کنار در جلو رو باز کردم و بشکه آب م دنی 
 .بیرون کشیدم رو

دستم رو پراز آب کردم و رو صورتش ریختم که نفسش رفت و از جا پرید.... هاج 
و واج اطرافش رو نگاه میکرد که چشمش به من و ب د به بشکه آب کشیده شد و 

 اخماش تو هم رفت

 همون موقع ماشین عمو مهیاد هم رسید و امیر سام به سرعت به طرفمون اومد

 کردنرت چی شد آرش گمتون  
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 ت آره

 ت کی گمتون کردر

 نگاهی به خانم خرسه کردم و گفتم

 .ت تو نگران نباش ادامه خوابت رو ببین ایبته تو اتاق نه اینجا

 خنده ی امرسام بلند شد ع طیال اخمی کرد و گفت

 تت امیر دنبایمون بودنر

 امیر سری تکون داد و به طرفش رفت

 .تت خودت رو ناراحت نکن گممون کردن

 ش رو زیر انداخت و با شرمندگی گفتت سر 

 .ت باعث دردسر همه شدم کاشکی منم با مامان میمردم

قطری اشکی از چشاش چکید و خواست ازمون دور بشه که امیر به طرفش رفت و 
 بغلش کرد و تن صدایی که کنتریش میکرد بلند نشه گفت

آرزوی مرگ تتتت دیگه این حرف رو نزن! مگه ما رو خونواده ی خودت نمیدونی که 
 .میکنی

 .ت نه امیر منظورم این نیست اگه نبودم شما اذیت نمیشدین

 دیم میخواست مثل امیر سام دیداریش بدم ویی غرورم اجازه نداد و فقط گفتم

 .ت امیر بهتره بریم تو

 امیرسری تکون داد و گفت

 .ت صبر کنید ساک یباس ها رو بیارم

 شین تکیه زد و سرش رو زیر انداختامیر به طرف ماشینشون رفت طیال هم به ما

 روبروش وایسادم و گفتم
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 تت حاال که قرار اینجا بمونی باید منم داداشت بدونی اوکیر

 !ابرویی باال انداخت و گفت ت ویی تو جنبش رو نداری

 مت جب گفتم ت جنبه ی چیور

 تتت جنبه ی داداش من بودنو! وقتی یه بالیی سر امیر میارم س ی میکنه جبران کنه
 .نه اینکه با زخم زبون طرف رو خورد کنه

 ت مگه حتما باید بالیی سر طرف بیاریر

 سری تکون داد ت بله

 .ت ویی من حوصله ی بچه بازی ندارم

 .اخمی کرد ت پس برو یه همسن خودت برای اجیت پیدا کن

 !ت ویی من دیم میخواد آجیم مو فرفری باشه

 !خونه کویم کنی کمی فکر کرد و خبیث گفت تت پس باید تا تو

سواری  سواری گرفتم حاال این بچه میخواد ازم  شد ع منی که از همه  شام گرد  چ
 .بگیره

 تت عمراً 

 .شونه ای باال انداخت ت منم عمرا اجیت شم

 ت نشو به درک

 .ازش رد شدم و وارد ویال شدم
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 #مازیار
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ون کنمع حاال جواب فرزین خان رو عجب مارموزی بود فکرش هم نمیکردم گمشتتت
 چی بدمر

شت نفهمیدم کجا  ست فرمونی دا شم. طرف چه د سابی با باید منتظر یه توبیی ح
 !غیب شدن

فکری تو ذهنم جرقه زد باید برم در خونه ی خایشع حتما یکی از اونا میره سراغش 
پس باید منتظر بمونم. از دیشتب تا حاال چشتمم رو روی هم نذاشتتم چون حدس 

 .میزدم که نیمه شب برن ویی اخرش هم نتونستم پیداشون کنم

چشتتام دیگه توان باز موندن نداشتتت خودم رو به تختم رستتوندم و بدون ت ویض 
 .یباس دراز کشیدم

 .طویی نکشید که چشام رو هم رفت و مثل یه جنازه به خواب رفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

 .باشن اگه این طور بود در مدرسه میومد سراغم ت امیر فکر نکنم مدسه رو بلد

 .ت باشه پس بیا برسونمت

امیر رسوندم مدرسه چون راه دور شده بود مجبور بود برسوندم وارد مدرسه شدم 
درسا کنار یکی از دخترا ایستاده بود حرف میزد با دیدن من خودش رو بهم رسوند 

 رو کشف کردهو عجیب غریب نگام کرد مثل اینکه یه موجود جدید 

 .خندم گرفت و مشتی تو سرش زدم که چشاش چپ شد

تتتت پس تو هم فهمیدیر! ویی زیاد برام فرق نکرده چون از دختر دایی تبدیل شدی 
 .به دختر خایه

 .نیشش باز شد و ذوق زده گفت ت وای دختر خایه بودن بیشتر حال میده

من بابا بزرگت  تتتتت چرت نگو بیا بریم کالس ع بایدم ستتر خوش باشتتی تو که مثل
 .نمیخواد بکشدت
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 !چهرش وا رفت ت میگم طیال بابا بزرگت یه تختش کمهر

 !کمی فکر کردم و جدی گفتم تت نه دو تختش کمه

 یه نگاه به هم کردیم و زدیم زیر خنده

 سر جامون نشستیم و منتظر آقای فروزانفر موندیم چون زنگ اول با اون داشتیم

ع دیم میخواستتتت زودتر عکس ای مل جدیدش رو میدونستتتتم حرفام رو باور کرده
سیده بود نگاه کردم با  سابی به خودش ر سری چرخوندم و به زمانی که ح ببینمع 

 شوق چشاش به در بود

ستتری از تاستتف تکون دادم ع آخه چقدر ادم باید احمق باشتته که این طور بخواد 
 خودش رو تو دل کسی جا کنهر

 .همه به احترامش پا شدن باالخره آقای محترم از راه رسیدن و

سابی اخماش تو هم بود جوری  ست و ح ش سر جاش ن سی  بدون نگاه کردن به ک
 که ترسیدم

با درستتا نگاهی به هم کردیم و آب دهانمون رو قورت دادیم پشتتت بندش هم از 
ستمون رو جلوی دهنمون گرفتیم تا دبیر محترم  این هماهنگی خندمون گرفت و د

 نبینه

 تیز شدبا صداش گوشامون 

 ت خانم فرح بخش

 .چشای درسا گرد شد و از جاش بلند شد

 ت بله اقا

 !ت بیاین برای درس

چشتتام و ریز کردم و به آقای فروزانفر نگاه کردم چرا دستتت از ستتر این بدبخت 
 برنمیداره
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 ت خانم زمانی

 زمانی با یه قر گردن سر جاش ایستاد چش غره ای بهش رفتم

 !ت شما هم بیاین

 نگاه کردم که گفتمتفکر بهش 

 ت طیال هادیان

 با چشای گرد نگاش کردم

 !ت شما هم بیاین

 امروز چند تا چند تا میپرسهر

 منم رفتم کنار اون دو تا بدبخت وایسادم که بهم اشاره کرد برم طرفش

 ابرویی باال انداختم که کتاب رو دستم دادو گفت

 !ت ازشون سوال بپرس

ستترشتتهع ویی فکری به ذهنم رستتید دیگه مخم داشتتت ستتوت میکشتتید چی تو 
 میدونستم چی بپرسم

سخت  سواالی  سهم درساو  سواالی آسون  شروع به پرسیدن کردم  یکی در میون 
 ! سهم زمانی بدبخت

 که نصفش هم به زور جواب داد خخی

 ب د از اینکه به درسا بیست داد و به زمانی یازده گفت

 !ت حاال خانم زمانی از هادیان سوال بپرسه

شروع یب و  شد و کتاب رو به زمانی دادم زمانی خبیث نگام کرد و  یوچم آویزون 
 به پرسیدن کرد
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با تالش فراوان ببشترش رو جواب دادم که آقای فروزانفر یبخند حرص دراری زد و 
 .بهم شونزده داد

 !!!!!!!تا من باشم دیگه به کسی خوبی نکنم مرتیکه عقده ای منو چرا قربانی کرد

 

part 28 

ستم دیدم بله حاال که زهرش رو ریخته  ش سر جام ن نگاه بدی به فروزانفر کردم و 
 .نیشس باز شده

تو دیم چند تا فهش بهش دادم که گوارای وجودم شتتدع حقش بود! تا اون باشتته 
 .دیگه کسی رو اذیت نکنه

م شد و بلند شد و شروع به درس دادن کرد کالس های اون روز هم به سختی تمو
 .امیرسام اومد دنبایم ویی خیلی با احتیاط میروند و نگاش به اینه بغل بود

 ت امیرر

 ت بله

 .ت اگه فکر میکنی الزمه مدرسه رو عوض کنم

 مثل اینکه خیایش از پشت سرش راحت شد ع نگاش رو به جلو داد و گفت

یگیرم میریم یه ت آره این طور خیایم راحت تره ع فردا با هم میایم و پرونده ت رو م
 .دبیرستان دیگه

با اینکه جدایی از درستتا برام ستتخت بود ویی امیر هم گناه داشتتت که هر روز این 
 .همه راه بیاد دنبایم خودش هم درس و دانشگاه داشت

 به صندیی تکیه زدم و چشام رو بستم

 تا خونه ساکت موندیم و حرفی بینمون رد و بدل نشد
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شتتدیم با دیدن مامان ِآیناز خانم یبخندی زدم و به  ماشتتین پارک کرد و وارد خونه
 طرفش رفتم

 .ت سالم مادر جون

 یبخندی زد و دستام رو گرفت ذوق زده صورتش رو بوسیدم که خندید

 ت دخترم کالس چندمیر

 ت یازدهم

 !ت افرین حتما همش بیست میگیریر

 ت نه امروز شونزده گرفتم

 خندید ت چرار

 !که کرم داره  ت آخه یه م لم دیونه داریم

 !خندش بیشتر شد ت پس تقصیر تو نیست

تتتت نه بابا من خیلی زرنگم اون حسود بود بهم شونزده داد وگر نه یه نگاه بهم کن 
 کمتر از بیست بهم نمیاد مگه نهر

 یب گذید تا بیشتر نخنده ع سری تکون داد

 !تت بیستم برات کمه

 یه بوس دیگه یپش روکردم و به طرف اتاقم رفتم

 سم رو عوض کردم ب د از شست وشوی دست و صورتم از اتاق خارج شدمیبا

 بابا و دایی رو ندیدم امیر سام و آرش هم مشغول نهار خوردن بودن

 .ت مادر بیا برات بکشم

 نگاهی به مامان کردم و گفتم تت مامان چرا شما نمیخورینر
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روبری پسرا تتتت مادر ما منتظر شوهرامونیم شما بخورین بیرون بودین خسته این 
 نشستم که مامان برام غذا کشید

شدم  ستم ناراحت  سه قبلی نی شروع به خوردن کردم تو دیم از اینکه دیگه تو مدر
 آخه میخواستم یه حایی از فروزانه بگیرم تا آدم شه

 ت چته طیالر

 .به امیرسام نگاه کردم خوب حاالتم رو حفظ بود

 .ت هیچی

 قشه میکشیرخندید تت خودتی بگو داری برای کی ن

 ت نقشه نمیکشم حسرت میخورم

 اینبار آرش هم سرش رو بلند کرد

 امیر تت چرار

قاشتتقم رو گذاشتتتم زمین و ماجرای اقای فروزانفر رو براش ت ریف کردم که امیر 
 !گفت ت میخوای فردا هم برو
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 نیشم خواست باز بشه که آرش گفت

ه باشه به گشتن تو مدرسه ها اصال فردا خودت تنهایی برو تتت نه ممکنه شروع کرد
 .پروندش رو بگیر

 امیرسام سری تکون داد و بقیه غذاش رو خورد

 .حایم گرفته شد و شروع کردم به غذا خوردن

 ب د از غذا به اتاقم رفتم تا به درسا خبر بدم که دیگه تو اون مدرسه نمیام
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 و برداشتشمارش روگرفتم ب د از یه قرن گوشیش ر 

 ت کدوم گوری هستیر

 !ت تو گور تو

 ت کوفت حاال که این طور شد منم از فردا مدرسم رو عوض میکنم

 ت هار چرار

 .ت فردا امیر میاد پروندم رو بگیره میگن دیگع اونجا نری بهتره

 درسا سکوت کرد فهمیدم یب و یوچش اویزون شد

 زیاد کشش ندادم و خدا حافظی کردم

سه م چند روزی از اوم شد مدر شت و ایحمدهلل خبری ن دنمون به خونه دایی میگذ
شغول درس  شتم و م سام ندا سال بود کاری با امیر  رو عوض کردم و چون اخرای 
خوندن بودم همه امتحاناتم روبه خوبی دادم چون امیر هم امتحان داشتتتت و هر 

 کسی سرش تو کار خودش بود

ن و میگفتن کنار هم زندگی کنن دایی و بابا هم قصتتد جدا شتتدن از هم رو نداشتتت
 بهتره

ست که بابا خونه ی جدا  مامان آیناز خانم هم میگفت که از تنهایی در اومده و خوا
 . نگیره

آرش رو هم دیگه خیلی کم میدیدم چون مشتتغول کار شتتده بود مثل اینکه اون ور 
ن بابا تو کار تجارت بودن و حاال اینجا هم داشتتتن ادامه همون کار رو انجام میداد

 هم از شرکتی که میرفت است فا داد و با دایی و آرش مشغول به کار شد

شتم ازش بافتنی یاد میگرفتم خیلی کارش عایی  سته بودم و دا ش کنار مادر جون ن
شنگ  شنل ق شت برای من یه  شنگی میبافت االن هم دا شنل های ق بود و کاله و 

 میبافت

 !از اب در بیاد منم داشتم میبافتم ویی نمیدونم چی میخواست



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

526 

 

 ت مادر جون فکر میکنی این اخرش چی از آب در بیادر

 عینکش رو برداشت و نگاش کرد ب د نگاه نا امیدی بهم کرد و گفت

 .ت شبیه یه شال مارپیچ شده

 نا امید بهش نگاه کردم که آیناز خانم گفت

 .ت چرا ناراحتیر من االن هم این کار رو بلد نیستم

 !یاد بگیرینت خوب شما نخواستین 

 .ت درسته ویی تو هم تازه شروع کری کم کم یاد میگیری

 سری تکون دادم خسته شده بودم از جام بلند شدم و از خونه بیرون زدم

با دیدن شتتلنگ و باغچه تصتتمیم گرفتم یه کم زمین رو آبیاری کنم شتتیر آب رو باز 
 کردم و روی درختا گرفتم

و بازی شدم نیم ساعتی بازی کردم دیگه از کارم خوشم اومد و مشغول ورجه وجه 
 خسته شده بودم میخواستم شیر آب رو ببندم که صدای سامان رو شنیدم

 مت جب به سمتش برگشتم اون اینجا چیکار میکردر

 با خنده ی امیرسام به سمتش برگشتم آرش هم کنارش بود

شرو گرفته  شای آرش هم برق میزد و خود شت جون میداد چ بود امیر از خنده دا
 نخنده

 ت چی شده امیرر

 اینو که گفتم مت جب نگام کردن

امیر با سر اشاره ای به سامان کرد به سمت سامان برگشتم دیدم از سر و صورتش 
 .آب میچکه و با حرص نگام میکنه

 به شلنگ تو دستم نگاه کردم و یبخند دندون نمایی بهش زدم
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 .ت به جون سامان حواسم نبود آب رو روت گرفتم

 ایی که رو پیشونیش چسبیده بود رو زد باال و گفتموه

 ت بله تو راست میگی و یبخند خبیثی زد و به سمتم دوید

 

part 30 

شلنگ رو انداختم و با تمام سرعت دویدم هر یحظه هم به پشت سرم نگاه میکردم 
 ببینم کجاست

 پاش گیر کرد و افتادحاال من بدو سامان بدو من بدو سامان نه ندو چون 

وایستتاده بودم و به ستتبیل نداشتتتش میخندیدم که یهو با یه پرش گرفتم و تا به 
شد و محکم گاز گرفت اینقد محکم گاز گرفت که  سیر دندوناش  ستم ا خودم بیام د

 اشک توچشام جمع شد و جیب بلندی کشیدم

 ترسیده ویم کردم ت چی شدهر محکم بودر

 ونش هرچی حرکت کنگ فو بلد بودم روش پیاه کردمبا مشت و یگد افتادم تو ج

اول یگدی تو شتتکمش زدم که دوال شتتد و شتتکمش رو گرفت ب د پاهام رو صتتد و 
 هشتاد باز کردم و رو کتفش کوبیدم که دادش در اومد

 و با یه چرخش کلش رو شوت کردم که پهن زمین شد

بودم اینقدر بهم  دیم آروم نشتتتد به چه حقی این کار رو کرد کی بهش اجازه داده
 نزدیک بشه که این قدر پر رو شدهر

شکمش بزنم که امیر رور کمرم رو گرفت و از  اومدم همین طور که افتاده یگدی تو 
 .سامان دورم کرد ویی باید یه کم دیگه میزدمش هنوز دیم خنک نشده بود

 شروع کردم به دست و پا زدن

 .ت ویم کن ویم کن امیر
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 نگهم داشتگذاشتم زمین و به زور 

 ....ت چی شده طیالر مگه چیکار کرد اینقدر عصبانی شت

نگاهش که به دستم خورد حرفش نیمه تموم موند و عصبانی به طرف سامانی که 
 تازه از زمین بلند شده بود رفت

 و مشغول کتک کاری شد که آرش رفت و به زور از هم جداشون کرد

 بود داد زدامیر در حایی که از عصبانیت صورتش سرخ شده 

تتتتت تقصتتیر منه تورو آدم فرض کردم و گذاشتتتم به خواهرم اینقدر نزدیک بشتتی 
 !بیشرف

 سامان پوزخندی زد و گفت

ستی به زودی میبرمش خونه ی  تتتتت خواهرر خیلی دور ورت نداره تو هیچیش نی
 .خودمون

 امیر سام خواست دوباره به سمتش حمله کنه که آرش گرفتش و گفت

 !عصبانیت کنهت آروم باش میخواد 

شم  سمت در رفت مگه مرده با شد و به  شون دور  سامان پوزخند دیگه ای زد و از
 !برم جایی که سامان اونجاست

 ت خوبی طیالر

 از فکردر اومدم و نگاهی به امیر سام کردم دماغش خون میومد

 ت امیر دماغت خون میاد

 .با چشم دنبال شلنگ اب گشت و به طرفش رفت

 میگم بچه بازی نکن! دیدی چه دعوایی درست کردیرت به خاطر همینه 

 !ت ویی کارم عمدی نبود
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شده بود کرد  سامان روش چاش  ستمکه به احتمال زیاد جای دندونای  نگاهی به د
 و گفت

تتتت م لوم نیست چند بار از این شوخیا باهات کردهع اگه از کارش ناراحت میشدی 
 !اینقدر سر به سر یه پسر غریبه نمیذاشتی

 .با یه نگاه تحقیر امیز ازم دور شد اینم

 !با نفرت رفتنش رو نگاه کردم چقدر آدما زود همدیگه رو قضاوت میکنن

یه خط قرمز رو ستتامان کشتتیدم و همین طور یکی رو آرش راستتت میگه از این به 
 !ب د هیچ پسری جز امیر رو ادم حساب نمیکنم

سته بود و باهاش حرف میزد با  ش سام ن سمت ویال آرش کنار امیر  دیی گرفته به 
 رفتم و مامان و ایناز خانم مشغول صحبت بودن

 طوری که دستم رو نبینن از کنارشون رد شدم و به اتاقم رفتم

 

part 31 

محیط خونه برام سنگین و مثل زندان شده شده بود تصمیم گرفتم کمی تو خیابون 
 .بچرخم تا آروم شم

ش شلواری پو سرم انداختم و آروم از کنار مامان و آیناز مانتوو  شایم رو روی  یدم و 
 خانم رد شدمع خدا رو شکر متوجه نشدن وگر نه نمیذاشتن برم بیرون

 !تو حیاط هم کسی نبود م لوم نبود امیر و آرش کجا رفتن

از حیاط خارج شتتدم و در حیاط رو بستتتمع چقدر میتونستتتم تو خونه بمونم عدیم 
 و پیاده رو شروع به راه رفتن کردم تا اینکه به مغازه ها رسیدمآزادی میخواست ت

اول با یه بستنی شروع کردم و همین طور که ییس میزدم تو خیابون راه میرفتم تا 
اینکه ب د از پنج دقیقه چشام به جمال یه خرگوش گنده روشن شد و چشام ستاره 

 بارون شد



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

530 

 

یر چیزی نگیرم و دستتتت خایی وارد مغازه شتتتدم و خریدمشع دیم نیومد برای ام
برگردم ع دوباره شروع به راه رفتن کردم ایبته با یه خرگوش گنده تو بغلم بماند که 
چند تا تیکه بارم شتتتد ویی طبق قویی که به خودم داده بودم حتی نگاشتتتون هم 

 .نکردم چون جواب ابلهان خاموشیست

به پوستتت ستتفید  با دیدن یه تیشتترت قرمز خوشتتگل که از همین االن م لوم بود
شدم و با گرفتن تخفیف گرفتمش چون پویم تموم  سام خیلی میاد وارد مغازه  امیر

 شد و حتی دیگه کرایه برگشتن به خونه رو هم نداشتم

 .به این میگن اقتصادی خرج کردن به صورتی که یه ریال تو جیبت نمونه

مسیر برگشت رو  با زاری به مسیر یک ساعته ای که پیاده اومده بودم نگاه کردم و
پیش گرفتم بیستتتت دقیقه ای که راه رفتم یادم اومد که من چقدر خنگما ع خوب 

 !میتونم زنگ بزنم امیر بیاد دنبایم

گوشتتی رو از کیفم کشتتیدم بیرون که از دستتتم افتاد ع همین طور که خرگوش زیر 
 بغلم بود خم شدم بردارمش که یه جفت کفش سیاه جلوم ایستاد

اشتم و از جام بلند شدم و به آقای که به شدت احساس خوش تیپی موبایلم رو برد
ناکی تو هم ریخته و  گاه کردم بر خالف قیافش موهاش به طور وحشتتتت میکرد ن

 .ریشاش بلند بود

 قدمی عقب گذاشتم تا فاصله ی شرعی رو رعایت کرده باشم

 کال من همچین دختر مقیدیم

 !ش کردم که گفت تت احوال دختر عمویه تای ابروم رو دادم باال و بدون حرف نگا

 !حاال که کن تصمیم گرفتم با پسرا حرف نزنم مگه میزارن

 !ت چرا احوال دختر عموت رو از من میپرسی از کجا بدونم خوبر

 یه نگاه خیلی خری بهم کرد و گفت ت منظورم اینه که حایه شما خوبهر

 اره! بکش کناررت با این که نفمیدم چی میگی ویی حال من ربطی به تو ند
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 در حایی که خودش رو نگه داشته بود عصبانی نشه گفت

 ت مگه اسم بابای تو میالد نیستر

 با شنیدن اسم بابای واق یم کنجکاو نگاش کردم

 

part 32 

 یبخندی از ر ایت رو یباش نشست و گفت

 ت من پسر عموتم حاال فهمیدی منظورم رو!ر

م اصتتال چی داشتتتم بگمع میگفتم راستتت میگی تو پستتر عمومی باز هم حرفی نزد
 خوشوقت و خوشحال و خرسندم از آشناییتر

 وقتی دید مثل بز نگاش میکنم و خیال حرف زدن ندارم گفت

 ت بابا بزرگ میخواد ببینتت بیا بریم پیشش

 .پشت بند حرفش به ماشین اشاره کرد

 اخمام رو تو هم کردم

ون نتونست بکشم حاال میخواد تو خونش دخلم رو بیارهر ت ِا راست میگیر تو خیاب
 عمرا بیام مگه از جونم سیرمر

 سرش رو تکونی داد

 !ت حق داری ویی بابا بزرگ تو رو با مادرت اشتباه رفته بود ع با تو مشکلی نداره

 اعصابم خط خطی شد

 تتتتتت هر کی مادرم رو نخواد پس منم نباید بخواد چون گپیه همون زنیم که ازش
 بدش میاد

 .اصالهم دیم نمیخواد اون پیرمرد خرفت رو ببینم
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 نیشاش باز شد و گفت

 !ت در مورد فرزین خان این طور حرف نزنع اون از منم جون تر مونده

 با غیض گفتم

 .ت هر چی به من چهر برو پِی کارت

 خواستم از کنارش رد شم که بازوم رو گرفت

 .ت خایی برمیگردمت فکر نمیکنی که ب د از این همه مدت دس

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 .ت فکر نمیکنی که صاف وایمیستم و نگات میکنم

سری تکن داد و با ابرو به دست راستم اشاره کرد سرم رو برگردوندم که با سه تا 
 غول بیابونی روبرو شدم

 کنار گوشم گفت ت خودت سوار میشی یا بگم سوارت کنن

 ی نبود با بی میلی گفتمبه دور و ورم نگاهی کردم کس

 .ت برو کنار خودم سوار میشم

ازم فاصله گرفت و در جلو رو برام باز کرد که خودم و خرگوشم رو صندیی جلو جا 
 گرفتیم در رو بست و پشت فرمون نشست

 پفی کشیدم و منتظر موندم ببینم چی از جونم میخوان

 .نیم ساعت ب د ماشین رو جلوی خونه ای بزرگ نگه داشت

 .بیا پایین خرگوشت هم بزار تو ماشین بمونه ت

 .ت نه میارمش

 .چش غره ای رفت ت زشته جلو خدمت کارها

 .بزار تو ماشین ب د بهت میدم
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 با دو دیی خرگوشم رو تو ماشین گذاشتم و پیاده شدم

بال پستتتر عمویی که استتتمش هم  ما بی روحی شتتتدم و دن نه بزرگ ا وارت خو
 ه به پشت در اتاقی رسید و در زدنمیدونستم راه افتادم تا اینک

صر مرگ بابا و مامان  شتم یه جورایی اونو مق شوقی برای دیدنش ندا هیچ زوق و 
میدونستتتتم اگه به ثروتش نمینازید و مامان رو قبول میکرد بابا مجبور نبود دنبال 

 .یه یقمه نون تو خیابونه بچرخه و آخرش اون طور از دنیا بره

 و منتظر موند منم برم تو در رو باز کرد و وارد شد

شتاقانه نگاش به در بود رو برو  شمای پیرمردی که م شتم که باچ قدمی داخل گذا
 شدم سالم کردم چون بابا بی ادبی بهم یاد نداده بود

 ت سالم

 یبخندی رو یباش نشست و به طرفم اومد و روبروم ایستاد

 

part 33 

عجیبی بهم نگاه کرد و گفت تتتتت کی گفته شتتبیه اون  بابا بزرگ با ذوق و شتتادیه
 دختره ای چشات کپیه میالدمه

 اخمام رو تو هم کردم

 ت ویی بیشتر شبیه مامانمم

 دستی نوازش گونه رو سرم کشید

 !تت چرا یادم رفته بود که یه نوه هم دارمر

گاش کردم که  مد ویی چیزی نگفتم و منتظر ن یادت نمی او خواستتتتم بگم کاش 
 رو باز کرد و تو آغوشش پنهونم کرد آغوشش
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احساس کردم مامانم ازم ناراحت شد چون به شدت تو اون آغوش احساس امنیت 
و آرامش داشتم و دیم نمیخواست ترکش کنم چشام رو بستم و دنبال بوی بابا تو 

 آغوشش کشتم

 عجیب آروم شده بودم

 ینجارخودم رو از آغوشش کشیدم بیرون و گفتم ت برای چی اوردیم ا

ت از این به ب د پیش خودم میمتتونی اجازه نمیدم یادگار میالدم پیش  یبخندی زد 
 !اون زن بمونه

 ت کدوم زنر

 .ت طیال! مادرت

 خندیدم از ته دل و دیوانه وار همزمان اشک ریختم و زار زدم

 .هر دوشون مثل دیونه ندیده نگام میکردن

 !خترمر آروم باشبابا بزرگ از طرز خندیدنم ترسید تت چی شده د

یک باره ستتتاکت و آروم نگاش کردم خودم هم از این دیونه بازیم ت جب کردم و 
 این احتمال رو دادم که مخم عیب کرده و باید پیش یه روان پزشک برم

فکرام رو پس زدم و روی مبل نشستم بابا بزرگ هم روبروم نشست و پسر عموی 
 گرام هم کنار بابا بزرگ

 ن خانرت میدونی چیه فرزی

اون دختری که ازش متنفری بیشتتتتر از تو بابا رو دوستتتت داشتتتت چون طاقت 
دوریش رو نیاورد و موقع به دنیا آوددنم از دنیا رفت. این همه مدت از کستتی که 

 .تو این دنیا نبوده متنفر بودی برات متاسفم حاال هم میخوام برم خونه

 !ت جب تو چهرش موج میزد شاید کمی هم پشیمونی
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م بود خودش رو به زور نگه داشته گریه نکنه چون چشاش پر از آب شده بودع م لو
شت و فقط با مادرم و  ست بود یا نه ویی انگار قلب مهربونی دا سم در نمیدونم ح

 بابا یج کرده بود

 حال خرابش رو که دیدم دست از کوبیدنش برداشتم و گفتم

 شدن ت باید برگردم خونه پدر و مادرم تا االن خیلی نگران

 .سری تکون داد ت نه از این به ب د پیش من میمونی

باز داشتتت یج میکرد و این اصتتال به نفع من نبود باید از یه روش دیگه مخش رو 
 بزنم

صاب  شکام همین طور رو گونه هام میریخت و فین فینم اع شروع به گریه کردم ا
شتتروع به  خودم هم خورد کرده بود از بس ایکی گریه کردم گریم راستتتکی شتتد و

 سکسکه کردم

پاکت دستمال کاغذی جلوم قرار گرفت به پسر عمویی که دیم میخواست سرش رو 
شیدم و  شت تای برگ بیرون ک بزنم نگاه کردم و پاکت رو ازش گرفتم یه هفت ه

 صورتم رو خشک کردم

 و آب بینیم رو گرفتم

ین خان وقتی عملیات با موفقیت انجام شتتتد دوباره شتتتروع به گریه کردم که فرز
 پفی کشید و گفت

 !ت بسه میذارمت بری ویی هر هفته باید بیای بهم سر بزنی

 !بدون نشون دادن خوشحاییم گفتم ت باشه

 ...!یبخندی زد و گفت حاال از پدر و مادرت برام بگو
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 #مازیار

تا میشد اونم به با ت جب به فرزین خان نگاه کردم اویین بار میشد که حرفش دو 
 خاطر آبغوره گرفتن یه دختر بچه

شته  شتر از من دوست دا یه یحظه مثل دخترا حسودی کردم نکنه این دختر رو بی
 !باشه

شم اومد  شدم دختر با مزه ای بود از همین االن ازش خو سود هم  خندم گرفت ح
 .شاید مخش رو زدم و به جمع چهار تایی دوست دخترام ا افه ش کردم

صورتش چرخوندم همچین بد هم نبود حد اقل از اون چهار تا خوشگل نگام ر  و تو 
 تر بود

 از جام بلند شدم که نگاه دوتاشون روم چرخید

 ت من برم یه دوش بگیرم

 .....فرزین خان تت برو پسرم ویی بیرون نرو میخوای ب د

 نگاهی به دخترک کرد ت راستی اسمت چی بودر

 ت هم اسم مامانم طیال

با بزرگ تو هم رفت ویی ستتتریع خودش رو عادی نشتتتون داد و گفت ت اخمای با
 !خوبه

 دوباره بهم نگاه کرد و گفت

 .ت ب دا باید طیال روبرسونی خونش

 سری تکون دادم وگفتم ت باشه

شتم و به حموم  شدم و به اتاق خودم رفتم حویم رو بردا از اتاق فرزین خان خارج 
ردم و ب د از دو ساعت پیششون برگشتم رفتم ب د از حموم هم یه کم استراحت ک
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با فرزین  با مهربونی  نده بود و  بای طیال خ مده بودیم رو ی بر خالف موق ی که او
 .خان حرف میزد

 نگاهی به ساعت کردم نه رد شده بود

 تت حرفاتون تموم شد یا برم یه چرت دیگه بزنمر

 طیال به ساعت موبایلش نگاه کرد و هینی کشید

سر  سیخش تتتت وای خاک تو  سام هم  شام رو میکنه امیر شد االن بابا مهیاد گو م 
 میکنه مامان هم کبابش میکنه ب د سه تایی با هم میخورن

 ب د از این حرفش هم سریع کیفش رو باز کرد و موبایلش رو انداخت توش

شادی فرزین  شد خودم هم خندم گرفته بود ویی خنده و  قهقهه ی بابا بزرگ بلند 
 .یادم برد خان همه چیز رو از 

این دختربرای بابا بزرگ یه م جزه بود. شیرین زبونیش هوس بدست آوردنش رو 
 تو دیم انداخت و تو تصمیمم مصمم تر شدم

 کیفش رو کویش زد و به طرفم برگشت با دیدن چهرم گفت

 ت تو دیگه کی هستیر

 !ابرویی باال انداختم ت مازیارم دیگه

 از کجا اومدیر ت اها قرار بود اون یکی منو ببره تو

 ت کدوم یکیر

 دقیق تر نگام کرد و گفت

 .ت همونی که هرتار از ریشش یه وری رفته بود

 دوباره صدای خنده ی بابا بزرگ بلند شد

 حرصی نگاش کردم و گفتم
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 !ت ی نی اینقد خنگی که نمیدونی من همونمر

 ابرویی باال انداخت و گفت

 !ت واق ا یه ریش زدن چقدر عو ت کرد

 زدم یبخندی

 ت اگه مورد پسند واقع شدم بفرمایید برسونمتون

 پشت چشمی نازک کرد و گفت ت گمشو بابا

 ب د نگاهی به بابا بزرگ کرد و گفت

 !ت ف ال بای فرزین جونم

 یبخندی رو یبای بابا بزرگ نشست و گفت

 .تت به سالمت دخترم

 

part 35 

 #طیال

 دیم و به طرف خونه حرکت کردیمبا پسر عموم سوار ماشین ش

 چند دقیقه که گذشت گفت ت امیر سام داداشتهر

 ت آره

 ت میدونه خواهر واق یش نیستیر

از ستتوایش خوشتتم نیومد از پنجره به بیرون نگاه کردم و گفتم تتتتت یکی دو ماهه 
 میدونه

 مکثی کرد و گفت ت عجب! خوب رفتارش باهات عوض نشدهر

 با اخم نگاش کردم و گفتم
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 .میخوای به کجا برسیر نه خیرع نه عوض نشده ت

خندید ت چه بد اخالقع اخه میدونی تو خوشگلی اونم االن میدونه خواهرش نیستی 
 ..ممکنه

 حرفش رو قطع کردم

ت نه اون منو خواهرش میدونه و هیچ رفتار ا افه ای هم نکرده ایبته این مو وع 
 .به تو مربوط نمیشه

 یبخند نیمه ای زد و گفت

 .چرا خوبم میشه مثال دختر عمتومی روت غیرت دارم تت

فاش حس خوبی بهم  گاش کردم و روم رو ازش گرفتم از حر بدون حرف کمی ن
 منتقل شد ساکت موندم که گفت

تتتتت فردا یا هر وقت دیگه که امیر خونه بود زنگ بزن بهم بیام خونتون میخوام با 
 امیر اشنا بشم

 .ت باشه

 ارم رو بگم بنویست گوشیت رو روشن کن تا شم

 گوشیم رو از کیفم بیرون کشیدم و شمارش رو سیو کردم

 نیم ساعت ب د جلوی در خونه توقف کرد

در ماشین رو باز کردم که اسمم رو یه جوری صدا زد که یه جورایی شدمع چرا این 
 !طور حرف میزنهر

 !ت طیال خانمی

 نگاش کردم که خودش رو جلو کشید به چهرم دقیق شد

 !ب خودت باشع تو خیلی خواستنی هستیت مواظ

 از یحنش ترسیدم و سریع خودم رو انداختم پایین ماشین و در رو به هم کوبیدم
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واالمن ازکنار تو بودن بیشتتتر احستتاس خطر میکنم تا کنار امیرستتام بودنع داداش 
 !بدبختم

 زنگ در رو زدم و منتظرموندم

 !دیم میخواست هر چه زود تر گورش رو گم کنه بره

 #آرش

شده بود ویی خبری از طیال نبود امیرسام مثل دیونه ها این طرف  شب  ساعت ده 
و اون طرف میرفت و عمو مهیاد به همه جا زنگ میزد مامان هم برای عاطفه خانم 

 اب قند درست کرده بود و به زور بهش می خوروند

شه قلبم د شین زیرش کرده با رد گرفت و از فکر اینکه ممکنه االن پدر بزرگش با ما
 از بد حرف زدن باهاش پشیمون شدم

هر چی بود مقصر سامان بود نه طیال نباید ناراحتش میکردم که ول کنه و از خونه 
 .بره بیرون

بابا شماره ی بیمارستانها رو میگرفت ومشخصات طیال رو میگفت کمتر از دو ماهه 
بود داشتم با که میشناسمش ویی حسابی بهش عادت کرده بودم و برام عزیز شده 

خودم کنار میومدم تا کویش کنم شتتاید قبول کنه خواهرم شتته ی نتی چرا این طور 
 شد

 امیرسام از جا بلند شد

 ت بابا من میرم تو خیابونا رو بگردم شاید دیدمش نمیتونم توخونه بشینم

 .بابا گفت ت تا حاال که داشتین میگشتین صبر کنید پلیسا کار خودشون رو کنن

 بلند شد عمو مهیاد

 .تت نه امیرسام راست میگه باید بریم دنبایش

 به طرف در حرکت کردن که زنگ در زده شد
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 مامان اف اف رو برداشت

 ت کیهر

... 

 ت چیر تویی دخترم کجا بودی تا حاالر

 در رو براش باز کرد

 .عمو مهیاد ت گفت کجا بوده

 !نهمامان ت وال گفت ماجراش طوالنیه میاد تو برامون ت ریف میک

 

part 36 

 عاطفه خانم دم در حال منتظر ایستاده بود و اشک میریخت

 االن دیگه چشه حاال که برگشتهر

یه دقیقه ب د در باز شتتتد و اول یه خرگوش گنده ب د طیال وارد شتتتد نگاهی به 
 مامانش کرد و تند تند شروع به حرف زدن کرد

ص صیر من نبود همش تق شه تتتت به خدا تق یر او مازیار االغ و اون بابا بزرگ چالغ
 وگرنه من داشتم برمی گشتم خونه نمی خواستم نگرانت کنم

عاطی جونم درد و بالت بخوره تو ستتتر فرزین چرا گریه میکنیر ایهی من قربونت 
 بشم گریه نکن دیگهر

به اینجای حرفش که رسید خودشم شروع به گریه کرد و خرگوشش رو انداخت و 
 .رو بغل کردمامامش 

 و مشغول چلوندن هم شدن

 امیر سام به سمتشون رفت و گوشای طیال رو گرفت
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 ت دختری دیونه مگه نگفتم تنهایی نرو بیرون هار

ت امیریع گلم ببین یه یباس خوشگل برات خریدم دعوام  نگاهی به امیر کرد وگفت 
 .نکن دیگه گریه میکنما

 امیر گوشاش رو ول کرد

 !نمیکنیت نه که حاال گریه 

 طیال تو گریه خندید و نگاهی به باباش کرد

 ت جلوش رفت و رو زمین نشست و به اخمای عمو مهیاد نگاه کرد

ستم ناراحتی ع میدونم نباید تنهایی بیرون میرفتم ویی در  تتتتت بابایی می دونم از د
 عو ش همه مشکالت حل شد و فهمیدم بابا بزرگ نمیخواد بکشدم

 یی باال انداختعمو مهیاد با ت جب ابرو

 ت مگه پیشش بودیر

 طیال سری تکون داد و گفت

تتتت بزار از اول براتون ت ریف کنم راستش از تو خونه موندن خسته شده بودم زدم 
 بیرون و همین طور مستقیم رفتم تا اینکه یه خرگوش دیدم خریدم

 ب د خرگوش رو با ذوق نشون باباش داد و ادامه داد

ی امیر چیزی نخرم بچه دیش میشکنه این شد که که کمی ت ویی یادم اومد اگه برا
 جلوتر رفتم و برای امیر هم تیشرتی خریدم

 #طیال

تیشرت امیر سام رواز کیفم بیرون کشیدم و با نیش با بهش دادم که شپلق با کف 
 دست کوبید تو پیشونیش و گفت

 .ت طیال جان برو سر اصل مطلب

 اون وقت این طور رفتار میکنهر یب ورچیدم با چه زوقی براش خرید کردم
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 ت اصال خودم میپوشمش دیگه مال تو نیست

 امیر خندید و گفت

 .ت چه بهس هم بر میخوره بده بپوشم

 ت نچ نمیدم

 !تت بده میگم

 ت نمیخوام

 .تت اه اه چه یوسی تو! میدی یا به زور بگیرم

رو  یهو صتتدای شتتپلق دیگه ای به گوشتتم رستتید نگاهی به بابا که هنوز دستتتاش
 صورتش بود کردم و گفتم

 ت االن میگم بابایی

 تیشرت رو انداختم رو امیر و ادامه دادم

شتم میومدم خونه که یه پسره جلوم رو گرفت و  تتتت ب د که تیشرت رو خریدم دا
گفت پستتر عمومه و میخواد ببرتم پیش بابابزرگ ع منم گفتم نمیخوام ببینمش که 

 دم و سوار شدمسه تا غول رو بهم نشون داد منم ترسی

 ....ب دشم

 ذهنم برگشتبه چند ساعت پیش

 

part 37 

 از بس حرف زدم فکم خسته شد نگاهی به بابا کردم و گفتم

 !اگه چیزی جا موند بگین تا بگم دیگه ذهنم به جایی نمیرسه

 ت نه دخترم کامال مختصر و مفید بود
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 آره واق ا هم مختصر بود یهو امیر هرهر شروع به خندیدن کرد تت

 بقیه هم خودشون رو گرفته بودن نخندن که چش غره ای به امیر رفتم

 ....ت خوب خواستم همه چیز رو بگم که فردا روزی نگین اینو نگفتی اونو نگفتت

 !فهمیدی چی شد یه چیزی یادم رفت

 احساس کردم همه دنبال سوراخی میگردن که قایم شن

 گفتمشر امیر گفتم فرزین خان گفته هفته ای یه بار تتتتتتتت ها نه نه گفتمش! چیزِ 
 باید برم پیششر

امیر سرش رو تکون داد که خیایم راحت شد و گفتم تازه این مازیار نخایه هم گفت 
 !میخوام داداشت رو ببینم یه روز بهم زنگ بزن تا بیام

 امیر ت چرار

 .ت چمیدونم

 از گشنگی شما چیردایی پاشا از جا بلند شد ت من که دارم میمیرم 

 بابا تت من که ُمردم نمیبینیر

همه خندیدن مامان و ایناز خانم تو اشپز خونه رفتن که گوشیم زنگ خورد از کیفم 
 برداشتمش

 مازیار بود که به اسم مازی سیوش کرده بودم

 ت ی نی چیکار میتونه داشته باشهر

 همه منتظر نگام میکردن

 امیر ت کیهر

 !ت همین پسر عمو جدیدس

 ابرویی باال انداخت تت بزار رو بلند گو
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نگاهی به بابا و دایی کردم از چهره شتتون م لوم بود موافقن آرشتتم که این وستتط 
 نقش بوق روبازی میکرد

 تماس رو وصل کردم و گذاشتم رو بلند گو

 ت ایو

 ت ایو طیال رسیدیر

 !ت نه یه کم دیگه مونده

 ت اها.. هار

 اشترت خوب رسیدم دیگه اینم سوال د

 ت نه ...میگم طیالر

 ت بگو دیگهر

ت چیز..... با پسر خایه و دختر دایی ...داریم میریم کیش اگه خواستین با داداشت 
 .شما هم بامون بیایین

 با شنین اسم کیش نیشم باز شد و به بابا نگاه کردم

 .ت بزار با خونوادم مشورت کنم بهت خبر میدم

 تت باشه خدا فظ

 ت خدافظ

 ع کردم به باباگفتمتماس رو قط

 ت بابایی میتونیم بریمر

 بابا نگاهی به امیرسام کرد و گفت

 ت باهاش میریر

 امیر سرش رو تکون داد
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 .ت باشه خیلی وقته نرفتم

 ت منم میام

 آرش این حرف رو زد ع امیر سام رو به بهم گفت

 ت زمان حرکتشون رو بپرس تا بلیط بگیریم

 لند گو نذاشتمدوباره زنگ زدم ویی این بار رو ب

 ت ایو

 ت ما میایم

 .خندید ت افرین دختر خوب

 !ت راستی من که بهت تک نزدم چه طور زنگ زدی

 .تت از فرزین خان گرفتم

 .تت اها.... کی حرکتتونهر امیر میخواد بلیط بگیره

 ت فردا شب! دونفرین دیگهر

 ت نه سه نفر

 .ت پس من فردا میام ببینمشون و با هم هماهنگ کنیم

 اشه! کاری نداریرت ب

 !ت بودی حاال

 تت پس خدا فظ

 پفففف ت بای
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 از جام بلند شدم و خمیازه ای کشیدم ت شب بخیر من میرم بخوابم

 صدای مامان بلند شد

 .تت نه خیر بیا یه چیزی بخور ب د

 ت یبخندی به مامان زدم

 .ت مامانی میل ندارم

 چش غره ای رفت

 !بشین میزنمتا ت بیا

از چش غره های مامانا باید ترستتیدع ناچار بهشتتون ملحق شتتدم ویی میلی به غذا 
 نداشتم تازه یادم اومد که پیش فرزین جون همش داشتم میخوردم

 .اونم مثل اینکه من چند سال تو قرنطینه بوده باشم هی میگفت بخور

شتها میخوردنع احساس کردم آرش بهم  ستم بر خالف من همه با ا نگاه میکنه خوا
 نگاش کنم که یادم اومد قرار بود نگاش نکنم

واق ا چه قرار های مسخره ای با خودم میزارماع مثال نگاش نکنم که چی بشهر اگه 
 ! با یه نگاه چپکی زبونی براش در بیارم که بیشتر میچسبه

 .آره درستش همینه ویی االن همه میبینن باشه برای ب د

 ر چپوندم تو حلقم و از جا بلندشدمچند تا قاشق به زو

 ت مرسی مامان جونع مرسی زن دایی

 هر دو یبخند زدن

 از اشپز خونه زدم بیرون و خرگوش نازم رو برداشتم

 ت حاال اسمت رو چی بزارمر

 یه کم نگاش کردم که صدایی از پشت سرم گفت
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 !ت مثل اینکه قرار نیست بزرگ بشی

دستام رو روی بینیم گذاشتم و چشام رو  به طرف آرش خان برگشتم و بدون حرف
 .چپ کردم به صورتی که چشای اونم چپ شد

 صدای آیناز خانم باعث شد دست از کارم بکشم و بهش نگاه کنم

 ت به نظر من اسمش رو بزار ارشمیدس

 آرش ت چتتتتتتتتتیر

با ت جب به استتم عجیب غریب آیناز خانم و عکس ای مل آرش فکر کردمع انگار به 
 اسم حساسیت داشت ع نیشم باز شد همزمان که به آرش نگاه میکردم گفتم این

 .ت چه اسم باحایی تصویب شد

 صدای خنده ی ایناز خانم در حایی که ازمون دور میشد بلند شد

 نگام رو از آرش گرفتم و به طرف پله ها راه افتادم که دنبایم اومد و گفت

 ت قرار نیست با ادب بشیر

دادم و به راهم ادامه دادم اونم همین طور که نگام میکرد کنارم بازم جوابش رو ن
 راه میرفت

باالی پله ها رسیدم ویی خیال جدا شدن نداشت و دنبایم امد تو دیم یبخند خبیثی 
 زدم و به طرف اتاقم رفتم

در رو باز کردم و وارد شتتدم ویی قبل از ورود اون در رو محکم کوبیدم که صتتدای 
 .بایش دیم رو قلقلک دادآخش مثل َپِر تو 

شد و آرش اژدها  شدت باز  بی خیال با خرگوش نازم رو تخت خوابیدیم که در به 
 وارد شد

 خودش روبهم رسوند

 !ت خیلی بی ادبی این چه کاری بود دماغم رو کندی
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سر جام نشستم حاال روبروم ایستاد بود بلند شدم و دماغش رو گرفتم و به این ور 
 اون ور تکون دادم

 پس چرا محکم چسبیدهر ت

 .سرش رو محکم عقب کشید که دماغش از دستام آزاد شد

 !ت واق ا که بچه ای

 یبخند خوجلی زدم

 .ت بچه نیستم ویی از این به ب د میخوام باشم

از اتاق بیرون رفت و در رو کوبیدع از جام بلند شدم و مانتوم و شلوارم رو کندم وبا 
 .خت انداختم و به ارشمیدسم یبخندی زدمیه یباس بلند و گشاد خودم روی ت
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با صدای زنگ موبایل از جا بلند شدم و گیج گوشی رو برداشتم و دوباره خوابیدم ع 
 کمی زنگ خورد و قطع شد

دوباره چشام رو هم رفت که باز زنگ خورد تماس رو وصل کردم و گوشی رو روی 
 گوشم گذاشتم

 وشی روبرنمیداریرت ایو چرا گ

 صدا به نظرم آشنا بود ع با صدای خواب ایود گفتم ت شمار

 کمی مکث کرد

 ت خانم رو باش ساعت دو ظهِر هنوز خوابیر

 ت اوهوم شا یان توییر

 مشکوک گفت ت شایان ر
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 ت اها حتما سامانیر

 ت سامان دیگه کدوم خرهر

 پفی کشیدم و چشام رو مایوندم

 ت اصال خودت کدوم خریر

 دختر خیلی بی ادبیاع مگه قرار نبود زنگ بزنی بیام خونتونرت 

 مازیارم دیگهر

 .ت اها مازی توییر ب دا بهت زنگ میزنم

گوشی رو قطع کردم و از جام بلند شدم ع نگاهی به ساعت گوشیم کردم ساعت دو 
 !نیم بود. چقدر خوابیدما

ی کشتتیدم که به ستترویس رفتم و آبی به صتتورتم زدمع و موهای فرم رو شتتونه ا
حجمش دو برابر شد و روی سرم مثل یه توش وایسادع وکس موهام رو برداشتم و 

 کف دستم مایوندم

 دستام رو تو موهام فرو بردم و کل موهام رو وکس زدم

 این بار موهام حایت قشنگی به خودش گرفت

همش رو باالی سرم جمع کردم و بستم که مثل ابشار اطراف سرم ریخت و حلقه 
 .یباتر خودش رو نشون دادهاش ز

شیدم ع  شتم و پو شلواری مشکیم رو بردا سراغ یباس رفتم تونیک طالیی و جوراب 
 را ی از تیپم از اتاق خارج شدم

مگس پر نمیزد چون احساس گشنگی میکردم به آشپزخونه رفتم از غذا خبری نبود 
ل کشیدمش در یخچال رو باز کردم که چشمم به جمال یه پیتزا روشن شدع از یخچا

 .بیرون و گذاشتمش تو ماکروفر تا گرم شه
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سه تا  شروع به خوردن کردم  شیدمش بیرون و  ستگاه ک شدنش از د ب د از داغ 
 تیکش رو بیشتر نتونستم بخورم

 خواستم بقیش روبزارم تو یخچال که صدای آرش رو شنیدم

 .ت بزار من میخورم

واستم از کنارش رد شم که کیف به دست از بیرون اومده بود سری تکون دادم و خ
 جلوم ایستادع سوایی بهش نگاه کردم که گفت

 . ت چقدر بامزه شدی موفرفری

 چشام گرد شدع آرش و ت ریف کردنع یبخندی زد و گفت

 .ت قبویه

 مت جب تر گفتم ت چی قبویهر

 !ت اینکه بهت کویی بدم تو هم آجیم شی

 !خندیدم تت واق ا

 سرش رو تکون داد

 !همه بهم کویی بدی ت ویی باید جلو

 .ت پفی کشید و گفت ت باشه

 ت قبول شدیر

 گیج گفت ت تو چی قبول شدمر

سر غریبه کویی میگیرمر نه  تتتت تو امتحان خواهر برادری! تو فکر کردی من از یه پ
 .فقط امتحان بود که قبول شدی داداش آرش

 !یباش به خنده باز شد ت خیلی شیطونی

 خندیدم ت میدونم
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 شدم و به اتاق امیر سام رفتم عچرا امروز همه خوابنراز کنارش رد 
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 روی تخت کنارش نشستم

 !ت امیرر امیر خیلی میخوابیا پاشو دیگه

 غلطی زد و یکی از چشاش رو بازور باز کرد

 ت خوابم میاد بزار بخوابم

 !ت امیر جان قرار بود به مازیار خبر بدم بیاد پاشو دیگه

 .با بی میلی سر جاش نشست و گفت ت باشه آجی االن میام

از اتاق خارج شدم ع امیر از وقتی فهمیده بود خواهر واق یش نیستم با ادب تر شده 
 بود

این مو تتوع آزارم میداد ویی چیزی بهش نگفتم تا خودش کم کم درستتت بشتته! 
 ایبته اگه بشه! به اتاقم رفتم تا امیر بلند

 زیار زنگ زدم و از اتاق خارج شدمنیم ساعت ب د به ما

شغول بافتنی بود نگاه  سته بودن و به مادر جون که م ش امیر و آرش تو پذیرایی ن
 میکردن

 .امیر با دیدنم گفت تت طیال برو شایی رو سرت بنداز و به پسر عموت زنگ بزن بیاد

 یبخندی به غیرتی شدنش زدم و سری تکون دادم و به اتاقم رفتم

سرم ما موگیر بزرگی باال جمع موهام رو از  شته  سرم باز کردم و همش رو پ باالی 
 کردم و شایی روی سرم انداختم

 و از اتاق خارج شدم و کنار مادر جون نشستم که بافتنیم رو دستم داد
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با دیدن شاهکارم چهرم تو هم شد و زیر چشمی به مادر جون که ریز ریز میخندید 
 .نگاه کردم

 !ه بازش کنم از اول ببافمت مادر جون نظرتون چی

 !خندید ت فکر خوبیه

شغول باز  ضاح بودن کارم بردم و با یب و یوچه آویزون م با این حرفش پی به افت
 .کردن شال قشنگم شدم که صدای زنگ بلند شد

 امیر بلند شد و در رو برای مازیار باز کردو همون جا موند تا مازیار بیاد تو

 خونه شد و سالمی خشک و جدی با پسر ها کرددقیقه ای طول نکشید که وارد 

شیره ماییدن و  سرم  با ت جب بهش نگاه کردم این همون مازیار دیروزیهر فکر کنم 
 .اینا دو قلوباشن

 ویی وقتی بهم یبخند پهنی زد فهمیدم خود مارموزشه

 ب د از سالم دادن به مادر جون کنارمون روی مبل نشست

 ششون نیومدهاحساس کردم پسرا خیلی از هم خو

 .ت مادر پاشو یه چیزی بیار بزارن دهنشون

 ت باشه مادر جون

 از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و چایی ریختم و با شیرینی براشون بردم

 مازیار یبخندی زد و گفت

 .ت قبل رفتن باید یه سر دیگه پیش فرزین خان بری ب د اماده شو ببرمت

 ت باشه

 !بلیط نگرفتیم شاید گیرمون نیاد امیر گفت ت ویی ما هنوز 

 .مازیار ت نگران نباش گفتم براتون نگه دارن
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برای مادر جون و خودمم چایی و شتتیرینی گذاشتتتم و مشتتغول گویه کردن کاموا 
شدم وقتی سکوتشون رو دیدم سرم رو بلند کردم مازیار خیره نگام میکردع آرش و 

 امیرسام هم با اخم نگاش میکردن

 یتون رو میل کنید مازیار خانت بفرمایین چا

 این حرف رو امیر با حرص زد ع مازیار سری تکون داد و چاییش رو برداشت
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 بی خیایشون شدم و به کارو ادامه دادم که دوباره صدای امیر بلند شد

 تت آقا مازیار کیا باهامون میانر

ه ی پستتر خایم کیشتته ع ما با خواهر و مازیار نگاهی به امیر کرد و گفت تتتتت خون
برادرش که اینجا هستتتتن و بچه های دوتا دو تا دایی دیگم که رو هم پنج نفرن 

 .میریم خونشون

 .نیشم باز شد ت پس قرار خونه پسر خایت رو بترکونیم

 .خندید و گفت ت یه همچین چیزایی

 ته بودمخندیدم و شروع کردم به زیر و رو بافتن دونه هایی که سر انداخ

 تت ویی ما شبا هتل میمونیم

 مازیار مت جب به امیر گفت ت چرار

شلوغی و تا دیر موقع بیدار موندن هم  صله  شب راحت بخوابم حو تتتت چون باید 
 .ندارم ویی روزها میایم پیشتون

 مازیار سری تکون داد

 تتت باشه مشکلی نیست
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ساعتی ببرمت پیش ف شو یک  رزین خان ع ب دش نگاهی به من کرد تتتتتتتت آماده 
 !دیشب پشیمون شده بود که بهت اجازه داده اینجا بمونی

 ترسیده نگاش کردم که خندید و گفت

 .ت ویی تو که راحت مخش رو میزنی پس نگران نباش

 با این حرفش به شدت موافق بودم ع از جام بلند شدم که امیر گفت

 .ت ما هم میخوایم بلیط بگیریم موقع برگشت خودم میام دنبایت

 ت باشه داداشی

به اتاقم رفتم و یه تیپ فرزین پسند زدم که بشه باهاش حسابی سبیالش رو چرب 
 کرد

شلوار ییع مانتو یی و شایی یتتتت.. نه شال آبی طرح یی پوشیدم و یه بایم نرم کننده 
یب هم رو یبام کشتتیدم که هیچ رنگی نداشتتت فقط برای اینکه ایکی دل خودم رو 

 .وب بودخوش کنم که خوشگل شدم خ

 کیف و موبایلم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون که مازیار از جا بلند شد

 به طرف مادر جون رفتم و بوسیدمش

 ت بای مادر جون

 .ت برو به سالمت دخترم

 .مازیار رفته بود بیرون نگاهی به امیر و آرش کردم ت بای داداشای خلم چیِز گلم

ت طیال از این پسره خوشم نمیاد   آرش خندش رو خورد ویی امیر اخمی کرد و گفت 
 .زیاد محلش نده

 .آرش هم سرش رو تکون داد ت اره زیادی خورده شیشه داره

 !!!پشت چشمی براشون کج کردم ت جب نکنید خودم هم نمیدونم چه جوری
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ت بله خودم فهمیدم داشتین با چشاتون هم رو تیکه پاره میکردینع چشم حواسم  ت
 !هست

ند کردم وخودم رو بهش از ویال زدم بیرو پا ت یده بود  به در حیاط رستتت یار  ماز ن 
 رسوندم

ت شانس آوردم اومدم بیرون هر یحظه ممکن بود بپرن  بهم نگاه کرد و یبخندی زد 
 .روم و خرخرم رو بجون

 .خندم گرفت ت بله پس چی داداش من غیرتیهع میخواستی مثل شتر زل نزنی بهم

سری تکون داد  و گفت تتتت عجب دختر عموی بی ادبی گیرم یب گزید که نخنده ع 
 .اومدهع خوب به اندازه ی شونزده سایی که ندیدمت خواستم نگات کنم

 ت اها...خوب نگاهات تموم شدر

 .خندید و قفل ماشین رو زدع چشمکی زد و سوار شد

 وا این ی نی چیر

 در ماشین رو باز کردم و سوارشدم ع نگاهی بهم رد و گفت

 !الغر شدی ت احساس میکنم خیلی

مت جب به خودم نگاه کردم که گفت تت وای نه حواسم نبود دیشب با یه خرگوش 
 !گنده اینجا نشسته بودیع نگو به خاطر اینه ریز میبینمت
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 پوکر نگاش کردم

 !ت میدونستی خیلی بیمزه ای

 ات. مازززززیارررررر خفههههههههه شوووووو یطفاااااااااا
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خندید و ماشتتین رو روشتتن کرد و راه افتاد و تو همون حین که نگاش به جلو بود 
 گفت

شو رو  شد! فکر کردم بی ادبی پس یطفاهم بلدی بگی! ویی این خفه  تتتت اها حاال 
 .حذف کن چون روحیش با یطفا سازگار نیست

 وا رفته بهش نگاه کردم و فهمیدم دیونه تر از منم تو این دنیا وجود داره

 مازیاررت 

 ت بله

 یه چیزی بپرسم راست راستش رو میگیر

 ت اره چرا باید دروغ بگمر

 ت دوست دختر داریر

ت جب کرد تتت کیر منر نچ نچ نچ! از این تهمتا به پسر عموت نزن من پاستو ریزه 
 .و هموژونیزه و استروییزه و.... بقیش رو دیگه بلد نیستم ع در کل من پسر خوبیم

 ت راست میگیر

 .به جون فرزین خان ت اره

 سر جام یم دادم وگفتم ت عمو و زن عمو کجانر

 !ت عشق و حال

 ت هار

تتت مجردی رفتن سفر خارجه ع میبینی تو رو خدا پسر دسته گلشون رو ول کردن و 
 .تنهایی رفتن گشتن

 خندیدم ت حق دارن خو! من که تو همین پنج دقیقه از دست دیونه شدم

 ت دیت اومد این حرف رو زدیر
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 ت آره حاال هم گاز بده مگه ماشینت بنزین نخوردهر

 !ت ماشین من همیشه از نوع سوپرش رو میخوره حاال ببین چه طور میرونم

پاش رو رو گاز گذاشتتتت تا تونستتتت گاز داد و ده دقیقه ای به در خونه ی فرزین 
 خان رسید

ر نفس آستتوده ای کشتتیدم و از ماشتتین پیاده شتتدم که دنیا دور ستترم چرخیدع د
 ماشین روگرفتم تا یه کم حایم جا بیاد

 ! مازیار منتظر ایستاده بود ت بیا دیگه نگو که عاشق ماشینم شدی

 احساس کردم بهتر شدم در ماشین رومحکم کوبیدم و به طرفش رفتم

 !ت هوی با عشق من درست رفتار کن

چش غره ای بهش رفتم و وارد حیاط شتتدم ع چند قدمی که جلو رفتم فرزین خان 
 رو دیدم که با شرت و پیرهن ورزشی داره روپایی میزنه

 .ذوق زده به طرفش رفتم که منو دید و از کارش دست کشید

شدیم ادامه بده.خندید و بغلش رو  ستفیض می شتیم م تتتت ِا جناب رونایدو جان دا
 .برام باز کرد که جکیدم تو بغلش منظورم همون پریدن بودا اشتباه نگیرید

 و گفت ت ی نی بازیم در حد رونایدو بودرپیشونیم رو بوسید 

 .ازش جداشدم ت آره زود باش روپایی برو منتظرم

خندید و شروع کرد به روپایی رفتن که سریع از رو پاش توش رو قاپیدم و چشم و 
شت که توش رو زدم زیر بغلم و ِدبرو  سمتم خیز بردا ابرو براش اومدم بدجنس به 

 که رفتی

بلند شتتتدع فرزین هم در حایی که نفس نفس میزد و صتتتدای قهقهه های مازیار 
 میخندید دنبایم افتاده بود

 ت صبر کن دختر شیطون اخه اینم شد فوتبالر
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 ! خندیدم ت نه فرزین جون به این میگن واتر بایه بدون آب

شتر کرد و دور کمرم رو گرفت و همون  سرعتش رو بی ستانه ای زد و  قهقهه ی م
 دجور چند دور تو هوا چرخون

 .و من تاز فهمیدم که از اول سر کار بودم و میتونسته منو بگیره

 

part 43 

ب د از اینکه حستتابی ستترم گیج اومد زمین گذاشتتتم که برای جلو گیری از افتادن 
روی چمنا خوابیدم ویی احساس کردم دنیای جلوی چشام به سرعت دور سرم می 

یوچ شده شون فرزین خان با صدای پر خنده اسمم چرخه مطم ن بودم االن چشام 
 رو صدا میزد

 ت طیال خوبیر

 تت. فرزین جونمر

 تت جونم دخترم چیهر

 ت به چی میخندیر

 .بیشتر خندید تت دختر تو عمرم اینقدر نخندیده بودم

 ت راست میگیر

 ت آره

 .ت کاست رو بیار ماست بگیر

 .ردباز خندید ت پاشو دختر دل و رودم توهم گره خو

 ت فرزین جونمر

 با خنده گفت تت جونمر
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 .ت چرا آسمون اینقدر میچرخهر تو بگیرش تا من بلند شم

 .ت پس هنوز خوب نشدی یه کم دیگه صبر کنع چشات هم ببند

چشام رو بستم ع پنج دقیقه ای تو همون حایت موندم تا یه کم بهتر شدم سر جام 
 یبخندی زدمنشستم و به فرزین خان که مهربون نگام میکرد 

 .تت من خوب شدم بریم برای مرحله ب د

 .از جاش بلند شد ت نه دیگه پاشو بریم تو خونه یه کم برام حرف بزن دیم وا شه

 نگاهی به دور و ورم کردم ت ویی بیرون بهتره

 ت باشه پس همین جا میشینیم

 خودش رو انداخت رو چمنا و دستاش رو زیر سرش گذاشت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

با امیر ستتام بلیط گرفتیم ستتاعت یازده شتتب پروازمون بود از همین االن به فکر 
 .طیالی خواب آیود افتادم و خندم گرفت

شم بریم  سام در حایی که رانندگی میکرد گفت تتتتت بریم طیال رو برداریم ب د امیر 
 رستوران موافقیر

 !ت چه جورم

سی که طیال ف ساعت در خونه به طرف آدر ستاده بود حرکت کردیم و ب د از نیم  ر
 ی مورد نظر توقف کردیم

 امیر به طیال زنگ زد

 پنج دقیقه ب د طیال با پسر عمویی که هر دومون ازش متنفر بودیم اومد بیرون

ما رو که دید یبخندی زد و در عقب رو باز کرد و ستتوار شتتد و دستتتی برای پستتر 
 .عموش تکون داد
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 هم به زور سری تکون دادیم و حرکت کردیم ت من و امیر 

سایلم رو  صندیی ها جلو کشید و گفت تتتت امیر گاز بده که و سرش رواز بین  طیال 
 جمع نکردمع راستی پرواز ساعت چندهر

 سرم رو به طرفش چرخوندم ت یازده

 .نگاهی به ساعت ماشین کرد ت خوبه پس وقت دارم یه دوش بگیرم

 م بریم رستورانرامیر ت ویی ما االن میخوای

تیر نه منو ببر خونه از بس دنبال فرزین دویدم خیس عرقم زود  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت چ
 .باش

 امیر با ت جب گفتت منظورت بابا بزرگتهر

شتر  شیع از رونایدو بی شقش می طیال زوق زده گفت تتتتت وای امیر باید ببینیش عا
 !روپایی میزنه

 ت حتما تو هم باهاش فوتبال بازی کردیر

 .ه چرا بازی نکنمت خوب آر 

 !امیر ت میریم خونه به ما رستوران رفتن نیومده

 .طیال ت خوب چند دست غذا بگیربریم خونه بخوریم

 !امیر ت باشه بهتر از گشنه موندنه
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 #طیال

صدای پیامک  شستم که  سر جام درست ن شد که غذا بگیرهع  شین پیاده  امیر از ما
 شدگوشیم بلند 
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 از کیفم بیرونش کشیدم با دیدن اسم سامان اخمی کردم و پیامش روباز کردم

 ت سالم

میدونم ازم ناراحتی ویی منظوری از کارم نداشتتتتم راستتتتش وقتی فهمیدم دختر 
 خایمی ذوق زده شده بودم و نتونستم خودم رو کنترل کنم

 !میبخشیم

 م با حرفش شکسته بودکمی فکر کردم باید چی جوابش رو میدادم اون دل امیر ه

 تو جوابش نوشتم

 .باید اول از امیر عذرخواهی کنی اگه اون بخشیدت منم میبخشم

 .دیگه پیامی نیومد پوزخندی زدم جرات رو برو شدن با امیر رونداشت

نگاهی به آرش کردم بدون حرف ستتترش تو موبایلش بود ع گوشتتتیم رو تو کیفم 
 گذاشتم و از پنجره بیرون رو تماشا کردم

ستع از همین االن میتونم پیش  شده بودم دیم یه حموم و یه خواب میخوا خسته 
 بینی کنم که تمام مسیر تهران به کیش رو خوابم

با چند پرس غذا برگشتتتت که یکیش رو ازش کش رفتم و  ب د از ده دقیقه امیر 
 همون جا مشغول خوردن شدم

 .میکنه امیر ت طیال نامردی نکن منم دیم خواست بوش داره دیونم

 .خندیدم ت دارم صرفه جویی تو وقت میکنم تا وقتی رسیدم بتونم برم حموم

 آرش ت راست میگه ها

 .اونم یه یکیش رو باز مرد و شروع به خوردن کرد

 !امیر ت خیلی نامردین

یه تیکه کباب به چنگال زدم و جلوی دهن امیر گرفتم که نیشتتش باز شتتد و کباب 
 رو خورد
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ماشتتتین خوردیم ویی امیر چون به جز چند تیکه گوشتتتت  خالصتتته غذامون رو تو
 چیزی گیرش نیومده بود و هنوز گشنه بود خونه هم غذا خورد

سریع خودم رو تو حموم انداختن و دوشی گرفتم موهام رو خشک کردم و یباسی 
 پوشیدم یباسام هم جمع کردم که چشمم به ارشمیدس افتاد

 رم میگی چه کنمرت آخی من که دیم نمیاد تو رو تنها بزا

 .بی خیال زیر بغلش زدم و دسته چمدونم رو گرفتم و کشیدم بیرون

 مامان با دیدنم ت جب کرد ت دخترم اینو کجا میبریر

 !نگاهی به ارشمیدس کردم و گفتم ت با خودم میبرمش

 ت چتتتتتتتتتتتتیر

رمش با چی گفتن امیر به طرفش برگشتم ت فشار رو خودت نیار گلم وقتی گفتم میا
 .ی نی میارمش
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 امیر یبخندی خبیثی زد ت پس کیش َپر

 ت ِا امیرر

 بیخیال از پله پایین رفت

 .ت یا اون خرگوشت رو بزار اتاقت یا نمیبریمت

 !حرصی دندون ساییدم باشه امیر خان خودت شروع کردی

دنبایش رفتم یبخند پیروری خرگوش نازم رو گذاشتن تو اتاق و کیفم رو برداشتم و 
باش بود قیافه ای گرفت و به طرف آرش که مت جب نگامون میکرد حرکت  رو ی

 کرد
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با کله رفت  پایی براش گرفتم که تلو تلو خورد و  یه زیر  به جوش اومد و  خونم 
 توشکم آرش و با هم پخش زمین شدن

بدی بهم کردن که  دایی پاشا که شاهد ماجرا بود از خنده ترکید اون دو تا هم نگاه
 یبخند خوشگلی بهشون زدم

 یهو امیر غرید ت طیتتتتتتتتتتتتتتالر

 ت جونم داداشی کاری داشتیر

 خواست به طرفم حمله کنه که آرش گرفتش

 !ت وقتش نیست امیر داره دیر میشه

 .امیر سری تکون داد و با انگشت اشاره ای بهم کرد ت دف ه ب د حایت رو جا میارم

شا برسوندمون زود تر از اونا  بی خیال جلو تر از اونا حرکت کردم ع قرار بود دایی پا
جلو نشستم ع اگه بخواستم عقب بشینم یکی از اونا کنارم مینشست و کارم ساخته 

 بود

 ایبته امیر بیشتر خطری بود

ده و نیم به فرودگاه رسیدیم و اویین خمیازه ی من شروع شد امیر خمیاز کشیدنم 
 یه خمیازه ب د از من کشید خندم گرفت که امیر گفت رو دید و اونم

 !ت هنوز یادم نرفته

 شونه ای باال انداختم و فاصله امنیتیم رو باهاش حفظ کردم

خوشتتبختانه و شتتگفتانه هواپیما تاخیر نداشتتت و بیستتت دقیقه ب د وارد هواپیما 
 شدیم

شت منتظ صله دا صندیی با پنجره فا صندییم رو پیدا کردم یه  ر موندم ببینم شماره 
کیه شتتاید مخش رو زدم و جاش نشتتستتتم که دیدم یه مرد تقریبا ستتی ستتایه ی 
اخمِوع امیر و آرش صندیی پشت ما بودن ناچار نشستم که صدای امیر کنار گوشم 

 بلند شد
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 .ت پاشو جامون رو عوض کنیم

از جام بلند شدم و پیش آرش که کنار پنجره نشسته بود نشستمع روم نشد جاش 
 زش بگیرم بیخیال کنار پنچره شدم و کمربندم رو بستمرو ا

شت گرم  شام دا شبیه الالییهع چ صداش  شروع به حرف زدن کردع چقدر  مهماندار 
 .خواب میشد که هواپیما تیک اف زد

ترسیدم و به دستای آرش چنگ زدم و با دست دیگم صندیی رو محکم چسبیدم و 
 چشام رو بستم

صدای آخ آرش ب شید که  شاره به طویی نک شام رو باز کردم که ا شد یه الی چ لند 
دستتتاش کرد منظورش رو نفهمیدم و بیشتتتر فشتتار دادم که دستتتم رو جدا کرد و 

 خودش تو دستاش محکم گرفت

 با عادی شدن حرکت هواپیما نفس راحتی کشیدم و چشامرو باز کردم

 سر جام صاف نشستم و گفتم ت کاری داشتیر

رو نشونم داد با دیدن جای ناخونام یبخندی  تتتت چش غره ای رفت و کف دستش
 زدم و گوشیم رو برداشتم و عکسی از کف دستش گرفتم

 !ت فکر کنم از وقت خوابت گذشته قاطی کردی

 !خندیدم ت نه آخه ناخونام خیلی خوشگل افتاده بود
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 #آرش

ومد ویی هیچ وقت رو صتتندیی کمربندم رو باز کردم و ستتر جام یم دادمع خوابم می
نمیتونستم بخوابم مگر اینکه خیلی خسته باشمع نگاهی به طیال که چشماش رو به 

 زور باز گرفته بود کردم
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 .ت مگه مجبوری بگیر بخواب

 سری تکون داد و صندیی تکیه داد که مازیار باالی سرمون ظاهر شد

 ت سالم

 یبای طیال کش اومد

 ت سالم مازی خوبیر

 ا همچین صداش زدرمازیر چر 

 مازی یبخندش کش اومد و گفت

تتتت بیا بریم با بچه ها اشنات کنم ب د حرفش دستاش رو جلو طیال دراز کرد قبل از 
 اینکه طیال عکس ای ملی نشون بده گفتم

 !ت اینجا جای آشنایی نیست بزارین وقتی رسیدیم

 مازی با کمی اخم نگام کرد که طیال گفت

 .اسما تو ذهنم نمیمونه بزار برای ب دت راست میگه االن گیجم 

 مازی سری تکون داد و رفت

 .ت آفرین بالخره یه بار حرف گوش کردی

 .یبخندی زد و پشتش یه خمیازه کشید و چشاش رو بست

سته نگه  شام رو ب شتم ده دقیقه ای چ شام رو روی هم گذا شدم و چ بی خیایش 
 داشتم تا شاید خوابم ببره ویی فایده نداشت

سرش به جلو آویزون بود خواب رفته نگاهی  به و  یت طیال کردمع در حایی که 
 بودع از دست این دختر

 خودم رو به طرفش کشیدم و آروم صداش زدم

 ت طیال....طیال
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 چشاش باز شد و صاف نشست

 !ت.تکیه بده این طور گردنت درد میگیره

سرش رو سر جاش تکیه داد و چشاش رو بست خواستم به حایت قبل برگردم کر 
 شونه هام افتاد

 ..ت طیال

 سرش رو چرخوند و نگام کرد

 ت چرا درست نمیخوابیر

 .دستاش رو دور بازوم حلقه کرد و بیشتر بهم چسبید

 !ت بزار بخوابم آرش

چه عجب این بار فهمید امیر نیستم. بیخیایش شدم من که خوابم نمیبره بزارم این 
 .بخوابه

 ی تکیه زدم و چشام رو بستمهمون طور که یه وری بودم به صندی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ....ت آقا.... خانم

 چشام رو باز کردم مهماندار یبخندی زد و گفت

تتتتتت یطفا کمرندتون رو ببندین تا چند دقیقه دیگه فرود میایمع خانمتون هم بیدار 
 .کنین

به بازوم گیج بهش نگاه کردم و ستتری تکون دادمع نگاهی به طیال که هنوز محکم 
 چسبیده بود کردم ع به این موفرفری گفت خانمم!ر

 یبخندی یه وری زدم

 ....ت طیال.....طیال



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

568 

 

نه خیر فایده نداره به زوراز خودم جداش کردم و کمربندش رو بستتتتمع کمر بند 
 خودم رو هم بستم و منتظر فرود موندم

شدمع کم کم ارتفاع کم تر و ک سرعت و کاهش ارتفاع  شدن  شدو متوجه کم  م تر 
 هوا پیما فرود اومد

شیدن  شتم و مثل دف ه قبل با پا شکه آب م دنی رو بردا کمر بندم رو باز کردم و ب
 .کمی آب به صورتش بیدارش کردم مثل اینکه تنها راه بیدار شدنش همین بود

 چشاش رو باز کرد وبا کمی حرص گفت

 ت چرا نمیزاری بخوابم دو دقیقه نمیشه کنار تو خوابیدر

 و دقیقهر تو که همش خواب بودی ع االنم نمیبینی رسیدمرت د

 امیرسام از جاش بلند شد تت چی شده آرشر

 شونم رو مایوندم

 تت کل دیشب رو شونه های من خوابیده حاال میگه چرا نمیزاری بخوابم!ر

 طیال کمر بندش رو باز کرد و بلند شد

 !ت میخواستی منت بزاری جات رو با امیر عوض میکردی

 ت

 

part 47 

 #طیال

از هواپیما پیاده شدیمع یهو حس کردم دارم بخار پز میشم پشیمون برگشتم برم تو 
 هواپیما که امیر جلوم رو گرفت

 ت کجا
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 دستی به پیشونیم کشیدم

 تت کی تابستون میاد کیش که ما اومدیمر

 اه کردم که گفتآرش هم بهمون ملحق شد یه چش غره بهش رفتم و به امیر نگ

ت پسر عموی دیونت پیشنهاد داد باید یه کاله حسیر برات بگیرم تا سفید برفیم سیا 
 .سوخته نشه

 !یبخندی زدم ت قربون ماست موسیرم برم چقد تو ماهی

 ت اهم

 به طرف اهم برگشتم وبا مازیه اخمو روبرو شدم

 .مازی ت االن که روِز بریم خونه پسر خایم شب برین هتل

 ودش رو جلو کشیدآرش خ

 ت نه میریم هتل ب د میایم حوصله به دوش کشیدن کیف ها رو ندارم

شیم تو اینا دارم کباب  سب بپو امیر حرفش رو تایید کرد آره باید بریم یه یباس منا
 میشم

 مازی تت باشه

 !مازی نگاهی به من کرد تت طیال یه یحظه بیا

 ازمون دور شد نگاهی به امیر کردم

 !یقه وقت داریامیر ت یه دق

 سریع به طرف مازی رفتم تت چی شده مازیارر

 نیم نگاهی به پسرا کرد تت چرا به امیر گفتی ماست موسیرمر نکنه چیزی بینتونهر

شمه این هزار  اخمام تو هم رفت تتتت مازیار دیگه زیادی داری گیر میدیع امیر دادا
 !بار
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 پیش پسرا برگشتم

 امیر ت چیکار داشتر

 .چرابه امیر گفتی ماست موسیرم ت چرت گفت! میگه

 .امیر خندید ت خوب یه اونم میگفتی کدو تنبلم تا دیش نشکنه

 بی حوصله نگاش کردم

 .ت امیر تبدیل به پیتزا شدم بیا بریم

 .ت باشه بیا تاکسی بگیرم

خالصتتته یه تاکستتتی گرفتیم و به هتل رفتیم یه اتاق دو نفرونه برای پستتترا ویه 
 .تکی نداشتع بهتر من که را یدونفرونه برای منع چون 

 اویین کاری که کردم شیرجه زدن تو حموم بود ع آب خنک قلبم رو جال داد

از حموم خارج شتتدم و یه تیشتترت راحت و یه شتتلوار راحت تر پوشتتیدمع جرات 
 خشک کردن موهام هم نداشتمع فکر کنم تا آخرش از اتاق بیرون نرم

داختم رو تخت گوشتتیم رو برداشتتتم و حویه ای دور موهام پیچیدم و خودم رو ان
 شماره ی مامان رو گرفتم که سریع برداشتش

 ت ایو

 ت ایو دخترم رسیدینر

 ت آره مامانی...ویی خیلی داغه دارم از گرما هالک میشم

 ت طیال بیرون رفتی  د افتاب بزن به امیر هم بده بزنه باشهر

 .ت باشه مامانیع شاهزادت رو سفید برمیگردونم

 قربونت بشم رفتی بیرون یه بشکه آب کیفت زار گرما زده نشین خندید ت

 ت بله.. امر دیگهر
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 .ت امممممم سوغاتی هم یادت نره

 تت رو چشام عاطی جونم دیگه کاری نداریر

 .ت نه عزیزم برو به سالمت

 ت بای

 گوشی رو قطع کردم و سراغ پسرا رفتم

 

part 48 

 باز کرد داشت موهاش رو با حویه خشک میکرددر زدم امیر در رو 

شر آب میومدع م لوم بود  شر صدای  ستم  ش بدون حرف رفتم داخل و رو تخت ن
 آرش تو حمومه

 .ت امیر مامان گفت رفتین بیرون امیر هم باید  د افتاب بزنه

 ت پففف با تو دهن یقی کردیر

شد چش شک کردن موهای یختش  شغول خ شت و م سرش بردا غره  حویه رو از 
 ای به موهای خوشگلش رفتم و گفتم

 ت اگه نزنی موقع برگشتن تبدیل به زغال میشی! کی میریم پیش مازیار اینار

 سشوار رو خاموش کرد و به طرفم اومد و رو بروم رو زمین نشست

ت ببین طیال از حرکات و حرفهای مازیار م لومه بهت نظر داره حواست رو جمع کن 
 گویش رو نخوری باشهر

 می فکر کردمک

ت خودمم میدونم رفتارش نرمال نیست کال دیونسع تو نگران نباش اگه دست از پا 
 .خطا کرد چند تا فن روش خایی میکنم
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 خندید و سری تکوت داد

ت بیشتر منظورم این بود که حواست باشه عاشقش نشی! چون م لومه خوب بلده 
 !می دخترا رو بزنه

 !ت ویی گفت دوست دخدر نداره

 یی باال انداخت که صدای ارش از پشت سرم بلند شدابرو

 .ت دروغ گفته م لوم که داره

به طرف ارش برگشتم ویی هنوز چشمم درست بهش نخورده بود برگشتم و پشت 
 بهش ایستادم و گفتم

 ت هر وقت خواستین برین خبر بدین تا اماده شم

 امیر سری تکون داد که از اتاق خارج شد

تو اتاقم انداختم احساس کردم داغ شدم چرا این طور اومد یب گزیدم و خودم رو 
 بیرونع شرم نکردر

وای مطم نم دیگه روم نمیشتتته نگاش کنمع ای خدا چرا مردا رو اینقد بی خیال 
 افریدیر

امیر هم زیاد رعایت نمیکرد ویی چون همیشتته برادرم میدونستتتمش اگه بازم تو 
 .اون حایت ببینمش شرم نمیکنم

 .این طور نیست ویی برای آرش

 !از فکری که کردم یب گزیدم و گونه هام داغ شد خاک تو سر ندید بدیدم کنن

 .خودم رو انداختم رو تخت و پتو رو رو سرم کشیدم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

 مت جب به رفتن طیال نگاه کردم چی شدر چرا همچین کرد
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 ت امیر طیال چش شدر

گفت تتتت یخت جلوش وایسادی میگی چرا همچین کردع به زور خندش رو خورد و  
 .خو اجیم خجایت کشید

 نگاهی به خودم کردمع یه باره پر از شرم شدم ع من اینطور جلوش وایساده بودمر

شد و نفهمیدم که چیزی تنم  سم پرت  شنیدم حوا شون رو  صحبت وقتی مو وع 
 .نیست

 خنده ی امیر بلند شد

یت بکشی برو یه یباس بپوش تا تصمیم نگرفتم تتت حاال تو نمیخواد مثل دخترا خجا
 .زنت شم

 چش غره ای بهش رفتم و بایش رو تو سرش کوبیدم

 .یباسم رو برداشتم و به حموم برگشتم تا بپوشم
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 # طیال

شدم گیج به اطرافم نگاه کردم  شت و یگدی که به در میخورد از جا پا  صدای م با 
 من کجامر

باره صتتدای در بلند شتتد خودم رو به در رستتوندم و بازش کردم که با چهره ی دو
 نگران امیر و آرش روبرو شدم

 ت دختر چرا در رو باز نمیکنی مردیم از نگرانی!ر

 بدون حرف نگاش کردم و خمیازه ای کشیدم که داد زد

 ت خوووواب بوووووودیر

 ترسیده تند تند پلک زدم چشه اینر
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 را سیم پیچیات قاطی کردهرت امیر چی شدهر چ

 نفسش رو محکم داد بیرون و گفت

 ت منو بگو نگران کی شدمر

 مت جب نگاش کردم ت امیر نگران کی شدیر اتفاقی افتادهر

 خیره نگام کرد و یه جیب زنونه ای کشید که سنکوش کردم

 ب دش هم به طرف اتاقش رفت

 ز آرشویی دیدم یه نفر دیگه هنوز وایساده و اون کسی نیست ج

 تت آرش امیر چش بودر برای کسی اتفاقی افتادهر

ستتری تکون داد و به طرفم اومد و به داخل هدایتم کرد خودشتتم اومد داخل و در 
 رو بست

 .ت اول برو آبی به صورتت بزن تا حرف بزنیم

به طرف دسشویی رفتم و صورتم رو شستم نگاهی به موهای تودهم ریختم کردم 
 دمو از دسشویی بیرون اوم

 جلوی رمیز ایستادم و موهام رو وکس زدم و شونه کردم و در آخر پشتم بستم

شدمع زیرکانه نگام رو دزدیدم و پی  به طرفش برگشتم که باهاش چشم تو چشم 
 موبایلم گشتم

 ت این همه مدت تو هواپیما خواب بودی بازم خوابیدیر

ش شتر از یه اخمو نگاش کردم تتتت حموم کرده بودم خوابم برد حاال مگه چی  ده بی
 چرت زدمر

مت جب ابروش رو باال داد تتت تو با چی زنده ای گشنه ت هم نمیشهر از دیشب تا 
 .حاال چیزی نخوردی ی نی بیست و چهار ساعت

 ت هانر مگه ساعت چندهر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

575 

 

چپ چپ نگام کرد که در یخچال رو باز کردم و یه بشکه اب م دنی برداشتم و سر 
 کشیدم

 تت ساعت هشت شب

 .آب پرید تو گلوم ع بیش ور بلد نیست کی حرف بزنه یه باره

 خودش رو بهم رسوند و چند بار پشت کمرم زد

 ت خوبی طیال جانر

 ب د از چند تا سرفه نگاش کردم

 !ت جان گفتنت بخوره تو فرق سرم کشتیم که

 !یبخند پهنی زد ت مثل اینکه خوبی

رخ وسفید نشم س ی کردم صحنه ی چند ساعت پیش جلوی چشام نیاد تا هی س
 ویی آرش مثل یه کاکتوس جلوم خشکش زده بود و تکون نمیخوره

گلوم رو صاف کردم و بدون نگاه کردن بهش گفتم تچیز ِ االن که فکر میکنم میبینم 
 !گشنمه

 ! سرش رو جلوم کج کرد تت نه بابا

طرف کمد رفتم و مانتو شتتتلواری بیرون کشتتتیدم ع و به کاکتوس جان نگاه کردم 
 فتن نداشتخیال ر 

شیدم و  شلوار یی بود رو پو سفید و  شامل یه مانتو نخی نازک  سم که  تو حموم یبا
 بیرون اومدم

شش  صورتم پخ صورتم مایوندم و تو  شتم و چند نقطه رو  کرم  د آفتابم رو بردا
 کردم همیشه عادت داشتم  د افتابم بدون رنگ باشه
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رو یبام کشتتتیدم و به طرف ارش برگشتتتتم تند تند پلک زدم و  بایم بدون رنگم هم
 گفتم

 ت خوشگل شدمر

 خندش رو خورد و گفت ت رژ یبات چرا بی رنگهر

 یبام اویزون شد و گفتم تت تقصیر امیِر نمیزاره رنگیش رو بخرم

 !شایم رو روی سرم انداختم و گفتم ت بریم دیگه

 افتاد ع با یبخند سری تکون داد و جلو تر از من راه

 یهو به طرفم برگشت و گفت

 ت اون کرم که زدی چی بودر

 !ت چقدر سوال میپرسیا خوب  د افتاب بود! میخواستی چی باشه

 کمی نگام کرد و شروع به قهقهه زدن کرد

 ت کوفت چتهر

خندش رو خوردو گفت تتتت تو والیت شما شبا  د افتاب میزنن!ر یا اینکه شبا  د 
 افتاب بی رنگ میزننر

 ی دیدم بد سوتی ای جلوش دادم دنبال راه فرار گشتموقت

 دستام روبه کمرم زدم و گفتم

 تت هم  د افتاب بود هن نرم کننده هم آب رسان

دروغ هم نگفته بودم ویی من صتتترفا جهت  تتتد افتاب بوددنش ازش استتتتفاده 
 میکردم

 یبخند پهن تری زد و به طرف میز رفت و کرم رو برداشتتتت و با یبخند شتتتروع به
 خوندن کرد کم کم یبخندش محو شد و ابرویی باال انداخت



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

577 

 

 .تت عجب کرم باحاییه منم ازش بخرم

 چپکی نگاش کردم و پوزخندی زدم که بی خیال به طرف در حرکت کرد

 .کیفم و کلید اتاقم رو برداشتم و بیرون رفتم

 آرش در اتاق خودش و امیر رو زد

به طرفم اومد که آب دهانم رو قورت در باز شتتدع امیر یباس پوشتتیده بیرون اومد 
 دادم

 .ت امیری خوب گیج بودم منظورت رو متوجه نشدم

سور حرکت  سان شونه هام انداخت و به طرف ا ستاش رو رو  سری تکون داد و د
 کرد

 !ت شانس اوردی گشنمه وگر نه میدونستم چطور تنبیهت کنم

 وارد اسانسور شدیم

آوردم با دیدن تماس های از دست رفته خیایم که راحت شد گوشیم رواز کیفم در 
 ی مامان و بابا یکی تو سر خودم زدم

 ت چتهر توهم زدیر

 ت امیر بابا مامان زنگ زدنر

 ت نترس ب دش به خودم زنگ زدن که اومدم سراغت االن هم بهشون خبر دادم

 خیایم راحت شد

 از اسانسور پیاده شدیم و وارد رستوران هتل شدیم

ست و امیر برای همه ماه شنمه چون د سفارش داد عتازه فهمیده بودم چقدر گ ی 
 پام بی جون شده بود

 ...با اوردن غذا به جونش افتادیم
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شته ها به جونش افتادم و دو یپی  شتن مثل از قحطی برگ غذا رو که جلومون گذا
 شروع به خوردن کردم

 ت یواش تر دختر

دش رو گرفته بود نخندهع یقمم رو به زور قورت دادم و رو اینو امیر گفت ارش خو
 بهشون گفتم

تتتت کسی که منو نگاه نمیکنه فقط شما دوتایین ع بی زحمت غذاتون رو بخورین و 
 کاری به من نداشته باشین

 دوباره شروع به خوردن کردم و به خنده ی ریز ریزشون توجهی نکردم

 و دستمایی برداشتم و دهنم رو تمیز کردمبرای اویین بار بشقابم رو تاآخر خوردم 

 ت امیر بریم دریار

 درحینی که از جاش بلند میشد گفت

 !ت خودم هم به همین فکر میکردمع بریم کلبه هور

 ذوق زده تو حا پریدم

 !ت وای راست میگی اونجا خیلی باحایه

 آرش سوایی پرسید تت کلبه هور کجاستر

ت یه جای خیلی باحالع یه ساحل  صخره ایه که موج های تندی بهش میخوره امیر 
 .و منظره ی قشنگی رو درست میکنه

مثل اینکه ارش هم خوشتتش اومدع تاکستتی گرفتیم و ب د از مستتیر یک ستتاعته به 
 محل مورد نظر رسیدیم

 نمیشد خیلی نزدیک شد چون موج تند بود و خیس میشدیم
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 امیر نارا ی گفت

 .ت کاش روز میومدیم تو روز قشنگ تره

 خیال اونا که گوشه ای نشسته بودن شدم و به طرف موج ها رفتمبی

 امیر با داد گفت

 !ت خودت رو خیس نکنی دختر

موج ها آروم تر شده بودع یه متری یبه ی صخره ای که موج میخورد ایستادم و از 
باد تندی که میوزید و قطره های ریز آبی که به صتتتورتم میخورد نهایت یذت رو 

 بردم

صله گرفتم و نگاهی به پ سته بودن ع کمی ازشون فا ش سرا کردم هنوز همون جا ن
یبه ی صتتخره شتتروع به راه رفتن کردم کمی که ازشتتون دور شتتدم تصتتمیم گرفتم 

 !برگردم چون شب بود میترسیدم گم شم

راه رفته رو برگشتتتتم ویی اونجا نبودن ع کمی همون جا وایستتتادم تا برگردن ویی 
 سیدمخبری نشدع کم کم داشتم میتر 

 به طرف پسر و دختری که رو زمین نشسته بودن و تخمه میشکوندن رفتم

 ت ببخشد آقار

 !نگام کردن و پسره با یحجه ی عجیبی گفت ت ها بگو

 آب دهنم رو قورت دادم وگفتم

 تت دو تا پسر اینجا نشسته بودن ندیدین کجا میرنر

 ت نه خایو ندیدومع گم رفتیر

 گیج گفتم ت خایور

 هری بلد نیستیرخندید ت بوش

 ت نه شما بوشهری هستینر
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 ت ها اجیع حاال بشین تا سیت بگوم خایو چنهر

 .با یب یوچه ی اویزون با فاصله ازش نشستم که شروع به صحبت کرد

 

part 52 

 #آرش

وجب به وجب ستتتاحل رو گشتتتتیم ویی پیداش نکردیمع امیر خیلی ترستتتیده بود 
 واق ا دختر بی فکر و دیونه ایه مگه دستم بهش نرسه خودمم نگران بودمع

تتتتامیر من میرم جایی که نشسته بودیم شاید برگشته باشه تو هم از جات تکون 
 .نخور ع انتن ها رفته پیدات نمیکنم

 ت باشه

به طرف جایی که نشتتستتته بودیم دویدم هم زمان اطراف هم نگاه میکردم شتتاید 
سیدم نا امید ستم برگردم که  ببینمشع ویی وقتی ر سی نبودع خوا شدم چون ک تر 

 صدای خندش تو گوشم پیچید

اخمام تو هم رفت به طرف صدا رفتم که دیدم خود دیونشه که کنار پسر و دختری 
 نشسته و هر و کر میخنده

 حایی ازش بگیرم که خنده یادش بره بلند صداش زدم

 ت طیتتتتتتتتتتتتال

نم جیغی کشید و با دو به طرفم دوید و خندش قطع شد و به طرفم برگشت با دید
 تا بفهمم چی شد خودش رو انداخت تو بغلم

با این کارش تمام عصتتبانیتم پرید و مثل آب رو آتیش آرومم کردع ویی ستتریع به 
خودم اومدم و اخمام رو تو هم کشیدم ع بازوش رو گرفتم و از خودم جداش کردم 

 و با صدایی که س ی کردم عصبانی باشه گفتم
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 تت کجا بودیر میدونی چقد دنبایت گشتیمر

 .ترسیده گفت ت باور کن زود برگشتم ویی شما نبودین

 !بدجنس گفتم ت امیر میخواست پوستت رو بکنه

ت آرش تو باهاش حرف میزنی دیگه مگه نهر من همین جا پیش  یب گزید و گفت 
 .اینا نشسته بودم

 مشکوک نگاش کردم که پسره گفت

 !ما نشسته بودت راست میگه! پیش 

 !ت باشه بیا بریم امیر منتظره

 سرش رو تکون داد و رو به اونا گفت

 !ت خدا فظ خایو

 پسره نچ نچی کرد

 .ت پس مو یه ساعت سیت رو ه میخوندم اسمم خایو نیس عامو

ستی تکون داد و ازشون  شش از نیش طیال باز تر بود د خندید و برای دختره که نی
 دور شدیم

مون و با دو به ستتتمتمون اومد قبل از اینکه حرفی بزنیم ستتتیلی امیر از دور دید
 محکمی به صورت طیال زد

 حرصی گفتم تت امیر چیکار میکنیر

 بدون جواب بهم رو به طیال غرید

 ت کدوم جهنمی بودی هار مگه بی کس و کاری که سرتو میندازی زیر و میریر

 ت امیر عصبی شدمطیال یباسم رو گرفت و خودش روپشت من قایم کردع از دس

 .تت بسه امیر همون جا نشسته بود آروم باش
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 این بار بهم نگاه کرد که سری به م نی گند زدی براش تکون دادم

بازوی طیال رو گرفت و به طرف خودش کشتتتید ویی طیال دستتتتش رو پس زد و 
 .خودش رو بیشتر پشت من قایم کرد

 پفی کشیدم اینم از بیرون رفتن ما

 ا اینجا بگو کجا بودیرامیر تت طیال بی

 طیال از گریه به سکسکه افتاده بود و حا ر نبود منو ول کنه

 .ت امیر سام االن وقتش نیست بریم هتل

 .امیر تت باشهع بیا پیش من آرش رو ول کن

 ت کاریش نداشته باش بیا بریم

سی با امیر کرده بود و حتی  سا شتیم هتلع طیال یه قهر ا سی گرفتیم و برگ یه تاک
 ب سواالش هم نمیدادجوا

از استتتانستتتور پیاده شتتتدیم و به طرف اتاقمون رفتیم باالخره طیال خانم دل کند و 
 بازوی منو ول کرد و به طرف اتاقش رفت

چشای امیر پراز پشیمونی بود به طرفش رفت ویی طیال زود در رو باز کرد خواست 
ر رو محکم به هم بره داخل که باالیی که ستتتر من اورده بود رو ستتتر امیر اورد و د

 کوبید

 امیر دماغش رو گرفته بود و آه و نایه میکرد

سیدی کجا بودهر  خندیدم تتتت حقت بود چرا دختر بیچاره رو زدیر نباید اول میپر
 !تازه اگه اشتباه هم کرده بود اجازه نداشتی بزنیش

 دماغش رو مایوند و گفت

دونم دیش به این زودیا تتت عصبی بودمع تا حاال دستم رو روش بلند نکرده بودم! می
 !باهام صاف نمیشه
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 .ت حق داره منم بودم نمی بخشیدمت

 کلید و انداختم و وارد اتاق شدم

 

part 53 

 #طیال

در اتاق رو تو صورتش کوبیدم ویی ذره ای از ناراحتیم کم نکرد! سیلیش خیلی درد 
شتر از  شت ویی بی ستن قلبم خیلی درد دا شک شتع  اونا به خاطر اینکه جلوی دا

حت بودم ابروم رو  نارا یک کرده بود ازش  آرش بهم ستتتیلی زده بود و منو کوچ
 ! جلوش برد

 من که عمدا خودم رو گم نکرده بودم

جلوی اینه ایستادم و به صورتم نگاه کردم یه ورش سرخ شده بود و جای دستاش 
 مونده بودع مطم ن بودم به این زودیا قرمزیش نمیره

ساعت کردم دوازده کی سام رو عوض کردم نگاهی به  شتم رو تخت و یبا فم رو گذا
شتتب بود ویی ذره ای هم خوابم نمی اومد ایبته از دیشتتب تا حاال به اندازه ی دو 

 روزم خوابیده بودمع پنجره رو باز کردم و بیرون رو نگاه کردم

م حویم رو باد گرمی به صتتورتم خورد ع خودم رو کشتتیدم داخل و پنجره رو بستتت
سه بار هم حموم کنی بازم کمه  شتم و به طرف حموم رفتمع تو این هوا روزی  بردا
دوش آب ستتردی گرفتم تا حایم بهتر بشتته حویه تن پوشتتم رو پوشتتیدم و بیرون 

 اومدم ع گوشه ای از اتاق نشستم و تو خودم جمع شدم

ت فکری مدام تو ستترم میچرخید که اصتتال دوستتتش نداشتتتم ویی دیم میخواستت
انجامش بدم با این کار امیر دیم خواست برای همیشه پیش بابا بزرگ بمونم قطره 

 ی اشک مزاحمی از چشام چکید
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دیم برای یتیم بودنم ستتتوخت اگه مامان خودم زنده بود االن بهش زنگ میزدم و 
گریه میکردم که داداشتتتم کتکم زده ویی االن به کی بگم هر چی باشتتته من دختر 

 ! لومه که طرف امیر رو میگیرنواق یشون نیستم م

سقف  شیدم و خودم رو روی تخت انداختم  سرم فجیح درد میکرد یباس راحتی پو
 سرم تیر میکشید ع حایم روبراه نبود

 دیم هوای فرزین خان رو کرد بر خالف تصوراتم خیلی مهربون بود و دوستم داشت

سردردم  ست کاش  شم بودع دیم اغوش گرمش رو میخوا شد کاش االن پی خوب می
 دردش قابل تحمل نبود

نداشتتتتم حتی  ما امیِرع حوصتتتلش رو  ندادم حت به در خورد اهمیتی  قه  ند ت چ
 عذرخواهیش هم نمیخواستم بشنوم

ویی دست بردار نبود اینقد در زد که عصبی شدم و از جام بلند شدم و به طرف در 
ن به بیرون کردم آرش بودع روی دیدن اونم  داشتتتتم رفتم از چشتتتمیه در نگاهی 

 خواستم برگردم که باز در زد دودل دستم رو روی دستگیره گذاشتم و بازش کردم

 با اخم نگام کرد ت. چرا باز نمیکنیر

 .سرم رو زیر انداختم ت فکر کردم امیرِ 

 .تت برو کنار میخوام بیام تو

 .از روبروی در کنار رفتم اومد تو و در رو بست

 ات تو خشک نکردیربه موهام نگاهی کرد و. گفت ت چرا موه

 بیخیال گفتم ت خودش خشک میشه

 !به طرف تختم رفتم دراز کشیدم ت آرش من خوبم برو استراحت کن

 کنارم روی تخت نشست ع نگاه جای سیلی ثابت موندع اخمی کرد و گفت

 ت ی نی اینقد محکم زد که جاش اینطور شد!ر
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ت آرش قرص استامینوفن دستم رو جای سیلی گذاشت م تا پنهونش کنم دودل گفتم 
 همرات هستر

 نگران گفت ت سرت درد میکنهر

 سرم رو تکون دادم که گفت

 ت ژیوفن همرام هست االن برات میارم

سوایی بهم نگاه  صداش زدم ع  ستم و  ش سر جام ن شد و به طرف در رفت که  بلند 
 کرد که گفتم

 .ت یطفا امیر نفهمه

 میبرم که نخوای بیای در رو باز کنی ت باشه کلید رو

 از در خارج شد دوباره دراز کشیدم و چشام رو بستم

طویی نکشید که برگشت یه کپسول ژیه ایه خوشگل دستش بود کمی آب تو ییوان 
 ریخت به همراه کپسول بهم داد

شتم و به زور با آب قورتش دادم چون خیلی  تشکری کردم و کپسول رو دهنم گذا
 گنده بود

ییوان آب رو دستش دادم و به پهلو دراز کشیدم و چشام رو بستم که دستش رو 
گونه هام نشست چشام رو باز کردم و نگاش کردم که دستش رو نوازش گونه رو 

 گونه هام کشید

 !ت چیه دیت برای یه بچه یتیم سوخته

 دستاش خشکشد و خیره نگام کرد

 ه خانم چیکارنرت کی گفته تو بچه یتیمیر پس عمو مهیاد و عاطف
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 .چشام پر از اشک شد ت حقیقت رو گفتمع تو هیچ وقت نمیتونی منو درک کنی

ت درست میگی درکت نمیکنم چون االن احساساتی شدیر میدونم امیر اشتباه کرد 
 !ویی مثل سگ پشیمونه

یب ورچیدم تت مثل خر هم پشیمون باشه نمی بخشمش اون اجازه نداشت جلو تو 
 !کوچیک کرد! ثابت کرد که یتیمم و کسی رو ندارم طرفم باشه  منو بزنهع اون منو

 چشاش پر از ترحم شدع اخمی کردم

 !ت آرش من دیسوزی نمیخوامع خواهشن این طور نگام نکن

 نگاش رو دزدید و گفت

 ت میدونیر االن دیم میخواد برم کله ی امیر رو بکنمر اجازه دارمر

 !تت نه دیم نمیخواد آسیبی ببینه

 زد ت مهربون کوچویو چه طور دیش اومد این کار رو کنهیبخندی 

 ت کلش رو میکندمر

 .خندید ت منصرف شدم ع کلم رو دوست دارم

 یبخندی رو یبام نشست

 ت برو بخواب ساعت یک شبهر

 سری تکون داد و از جاش بلند شد

 .ت.باشه تو هم بخواب

 ت ممنون آرشع شبت بخیر

 .ت شب بخیر موفرفرِی دوست داشتنی

 .روهام پرید باال که خندید و از در خارج شداب
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از اخالق گند اویش انتظار نداشتم همچین شخصیتی داشته باشهع مهربون و عاقل 
 بود

 .سرم رو به بهبودی بود کم کم چشام گرم شد و به خواب رفتم

 

part 55 

منم که با امیر  صتتبح حدود ستتاعت هشتتت مازیار زنگ زد و گفت داره میاد دنبایم
 االغ قهرم شماره ی آرش هم ندارم خبرش بدم شما میگین چیکار کنمر

 نمیخواد به مختون فشار بیارید یادداشتی به این مضمون نوشتم

 سالم آرش جان مازیا اومد دنبایم باهاش رفتم شما هم خواستین بیاین

 ...... :ادرس

 دمیاد داشت رو از زیر در رد کردم و وارد اسانسور ش

شتتتایم رو رو صتتتورتم مرتب کردمع چشتتتام به قرمزیه روی گونه هام افتاد ع جای 
 انگشت محو شده بود فقط یه کم قرمزیش مونده بود که اهمیتی بهش ندادم

سته بود در رو باز کردم و کنارش  ش شین ن شدم مازیار منتظر تو ما از هتل خارج 
 نشستم

 ت.سالم پسر عمو

 ل خودمع حال شما خوبهرخندید ت به به دختر عموی خوشگ

 ت آره عایی

 ماشین رو روشن کرد و راه افتادع خدا رو شکر متوجه گونه ی سرخم نشد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش
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 با تکونهای امیر از خواب بیدار شدم و سوایی بهش نگاه کردم

ون آدرس گذاشته ایبته برای تو تتتت پاشو باید بریمع طیال صبح با مازیار رفته و برام
 !حتی تو یادداشت گذاشتن هم باهام قهِر خدا به خیر کنه

سر جام نشستم و یادداشت رو خوندم از اینکه با مازیار رفته. حس خوبی نداشتم 
 سریع از جام بلند شدم و به سرویس رفتم

ریمع از تو نیم ستتاعت هر دو اماده بودیم تصتتمیم گرفتیم نهارمون رو بخوریم ب د ب
 .دست طیال ناراحت شدم توقع داشتم بهم خبر میداد

تاکستتتی  تا زود تر حرکت کنیم کمی که خوردیم  هار میخوردیم  با عجله ن هر دو 
 گرفتیم و به آدرس مورد نظر رفتیم

شد و به داخل دعوتمون کرد  سط مازیار باز  زنگ اپارتمان مربوط رو زدیم که در تو
 سر و چهار تا دختر بودنع به جم شون ملحق شدیمافرادی که نمیشناختیم سه تا پ

طیال داشت با یه دختره حرف میزد با پسرا دست دادم و نشستم مازیار یکی یکی 
 .هموشن رو به ما م رفی کرد و ب د ما رو به اونا

 !امیر کنار گوشم گفت ت حتی نیومد سالم کنه

گرفته بود تو که انتظاز تتت امیر باید صبر کنی از دست ناراحتهع از عصبانیت سر درد  
 !نداری همین االن باهات اشتی کنهر

 !تازه یه کم به مغزت فشار بیار و یه کادو برای آشتی براش بگیر

 !ت چی بگیرم داداش

 بد جنس گفتم ت دخترا یوازم آرایشی دوست دارن

 ......ت ویی

 !ت ویی نداره نتها راحت همینه
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شتمع به شخص با نشستن شخصی کنارم دست از صحبت در گوش ی با امیر بردا
مورد نظر نگاه کردم. یه دختر حدود ببستتتت و خوردهای ستتتایه بود که با ارایش 

 خفه شده بود و چیزی از چهره ی اصلیش م لوم نبود

 یبخندی زد و گفت ت چرا از بقیه جدا نشستینر

شد ع رومرو  شک  شت ناکم رو بهش کردم که یبخند رو یباش خ یکی از اخمای وح
 فتمو یی تفاوت گفتم ت راحتمازش گر 

 

part 56 

 وقتی این حرکت رو ازم دید اروم جیم زد

 باز امیر اروم شروع به صحبت کرد

 ت آرش تو رو خدا طیال رو صدا بزن بیاد تا نرفتم گردن مازیار رو بشکنم

تر ع به طیال نگاه کردمع مازیار سمت راستش نشسته بود و سمت چپش هم یه دخ
 داشت همچین با اب و تاب براشون حرف میزد مازیار هم داشت قورتش میداد

فکم قفل شتتد دیم میخواستتت منم یه چک بخوابونم تو گوشتتش! چرا کنار مازیار 
 نشستهر

 صداش زدم ت طیتتال

 .نگاه همه به سمتم برگشت ت طیالجان یه یحظه بیا

مه داشتن نگامون میکردن سری تکون داد و از جاش بلند شد و کنار من نشست. ه
 با یه چش غره نگاه ها رو متفرق کردم

 ت آرش چرااین طور نگاشون کردیر

 این بار به طیال چش غره ای رفتم که چشاش رو به عمد چپ کرد و گفت

 ت وای ترسیدم منو نخور یویو جان
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 خندم رو کنترل کردم و با همون اخم گفتم

 .ت از جات تکون نمیخوری مفهوم شد

 ی باال انداخت و گفتابروی

 !ت مثال داشتم اونجا زر میزدما

 !یبخندی زدم ت عزیزم برای من زر بزن

 تا بفهمم نیشگونی از بازوم گرفت

 ت تو چرا بی ادب شدیر

 .خندیدم ت از تو یاد گرفتم

نگاش به امیر افتاد یحظه ای خواست خندش بگیره که یب گزید و نگاش رو گرفت 
 همچین مظلوم نشسته بود که دیم براش کباب شد نیم نگاهی به امیر کردمع

 یکی از پسرا گفت ت اگه گفتین االن وقت چیهر

 یکی دیگش جواب داد ت.قایق سواری

 بهو صدای جیب طیال قلبم رو ترکوند

 .تت جیتتتتتتتتتتتتتتتتب قایق سواری دوست دارم

 همه به عکس ای ملش خندیدن

سی گرفت سوراری ع تاک شد بریم قایق  سمت دریا رفتیم مازیار یه قایق قرار  یم و به 
 گنده برای دو ساعت اجاره کرد

همه پریدیم تو قایق عمازیار موتور قایق رو روشتتن کرد و شتتروع به حرکت کرد که 
دخترا جیب کشتتیدن یهو ستترعتش رو باال برد یه طرف قایق از ستتطح دریا فاصتتله 

 گرفت که جیب همه در اومد

 نم خندید و قایق رو نگه داشتو مازیار رو به فهش بستن او
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شون  شتیم آخرین باری بود که باها ساحل برگ ساعت بکوب وبرقص به  ب د از دو 
سون ویی مازیار  سرا شتن نه پ شون حیا دا بیرون میرفتم کال دیونم کردنع نه دخترا

 س ی میکرد رفتار اشتباهی نکنه

ز رفتن چشاش رو نمیتونست بگیره ع به ساحل میدونستم علتش چیه ویی جلو هر 
 که اومدیم مازیار گفت

 ت مسیر ب دی کجاستر

 !امیر پوزخندی زد و گفت ت ما میریم هتل

 مازیار با خونسردی گفت

 .ت پس طیال رو ب دا خودم میرسونم

 امیر پوزخند دیگه ای زد و گفت

 !ت تو فکر کن یه درصد

 ب دجلو تر از ما راه افتاد و گفت

 .طیال بدو بیات 

طیال یب و یوچه ای اویزون کرد و اداش رو در اورد که همه خندشتتتون گرفتع 
 نگاهی به مازیار کرد و گفت

 ت شرمنده مازی جون

 با همه خدا فظی کردیم و دنبال امیر رفتیم که گوشیم شروع به زنگ زدن کرد

 ت ایو

 ت سالم
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 ت سالم مامان خوبیر

 ت آره گلم کدوم هتلینر

 . برای چیرت هتل...

 !ت. اها آخه عموسیامک با خانوادش اومدن کیش میخوام بگم بیان هتل شما

 !تو این فرصت س ی کن با سهام بیشتر آشنا بشی

 بد بختی پشت بد بختی

 ت باشه مامان ف ال کاری نداریر

 .ت نه گلم برو به سالمت

میرفتن گوشتتتی رو قطع کردم وخودم رو به امیر و طیال که با فاصتتتله از هم راه 
 .رسوندمع پفی کشیدم و بینشون شروع به راه رفتن کردم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

 تو البی هتل منتظر اومدن عمو بودیمع حوصلم سریده بود! پس کی میرسنر

شتم چون خیلی  ست دا سیامک رو دو شون ویی عمو  شتر ندیده بودم چند باری بی
سن امیر و خوش اخالق و مهربون بود  سرش هم  شت که پ سر دا یه دختر و یه پ
 دخترش بزرگتر از امیر بود

با صدای عمو سیامک به سمتشون برگشتیم با یبخند به سمتمون اومدن با همدیگه 
 سالم و احوال پرسی کردیم

آرش هم خیلی خوشحال شده بود و بهشون یبخند میزد مخصوصا به سهام یه کم 
 !از من دوست داشته باشهحسودیم شد نکنه اونو بیشتر 
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اسم پسرشون هم سهیل بود که بر خالف عمو سیامک اخالق گندی داشت کال انگار 
از دماغ شتتتتر مرغ افتاده اه اه ستتتهام هم خیلی خودش رو میگرفت و به ندرت 

 یبخندش رو میشد دید ویی االن همش یبخند تحویل آرش میداد

 !یشحاال نمیشد یه موقع دیگه بیاین کیشر ایییییی

 .احساس کردم دیگه از سهام خوشم نمیاد ایبته قبال هو خوشم نمی اومد

آرش و ستتهام که با نیش باز با هم حرف میزدنع امیر و عمو ستتیامک هم مشتتغول 
بودن و پسره سهیل هم با مامانش چونه میزد ویی نمیدونم سر چی البد سر اینکه 

 اون حال به هم زن تره یا خواهرشر

نداشتم اروم طوری که متوجه نشن به طرف اسانسور رفتم و دیگه حوصلشون رو 
 سوار شدم

 

part 58 

 #آرش

با دیدن ستتهام خاطرات بچگیمون یادم اومد و یبخندی رو یبام نشتتستتت ویی یه 
 سوایی همش تو ذهنم رژه میرفت اینکه یپای تپلش کور

االی سرشونه هام میرسید از یحاظ سهام یه دختر الغر و بلندی بود و به راحتی تا ب
قیافه به هم میومدیم حجابش هم برام قابل قبول بود حس خوبی بهش داشتتتتم 

 ویی اون حسع عشق نبود

شقش  شه حس میکردم وقتی دختر رویاهام رو پیدا کردم تو یحظه ی اول عا همی
 بشم ویی االن هیچ حسی ندارم فقط ذهنم مشغول مرور خاطرات گذشته اس

جیده و قشنگ بود همچین همسری آرزوی هر پسری بود ویی نمیدونم حرفاش سن
 ! چرا یه چیزی کم داشت
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به یاد طیال افتادم و به اطرافم نگاه کردم ویی نبودع باز کجا رفت دختره ی ستتر به 
هوار مطم نن اینجا گم نمیشتتد ویی نگرانش بودم و تا مطم ن نمیشتتدم رفته به 

 امیر رفتم اتاقش دیم آروم نمی گرفت به طرف

 ت امیر طیال کور

 .ت نگران نباش دیدمش داشت به سمت اسانسور میرفت

شباهت زیادی  شه نگاه کردم  سهام با سری که باید برادر  شیدم و پ نفس راحتی ک
 .به عمو سیامک داشت

ب د از اینکه عمو اتاق گرفت من هم به اتاقم رفتم تا استتتراحت کنم امیر هم گفت 
 .د کنهمیره برای منت کشی خری

 .خندم گرفت طیال با دیدن یوزم ارایشی تو دستای امیر شوکه میشه

یهو تصمیم گرفتم سری بهش بزنم ویی با دیدن ساعت گوشیم حدس زدم باید االن 
 .خواب باشه

یباسم رو عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم تازه یادم اومد که شام نخوردیم ویی 
 شدم و خوابیدم هیچ احساس گرسنگی نداشتمع بی خیال شام

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

 با صدای تقه ای که به در خورد دست از بازی با گوشیم برداشتم و به طرفش رفتم

 صبحونم رو تو اتاقم خورده بودم و حوصله ی بیرون رفتن از در رو نداشتم

ضیه رو  در رو باز کردم با دیدن امیر با ج به ی کادویی که تو دستش بود تا آخر ق
 خوندم ع خواستم در رو روش ببندم که خودش رو جلو کشید و مانع شد

 .ت امیر حوصلت رو ندارم برو

 !تت بروتو حرف میزنیم جلو در بده
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از جلو در کنار رفتم که وارد شدو در رو بست با قیافه ی حق به جانب نگاش کردمع 
 سرش رو زیر انداخت و حرفی نزد

خت ویی حستتتی درون قلبم دیروز از بس  بازی در آورد دیم براش ستتتو مظلوم 
 نمیذاشت ببخشمش

 ت طیالمن اشتباه کردم میشه ببخشیر

 !ت نه نمیشه

 از جواب سریع و قاط م حرصی شد و گفت

 !تت همه خواهر برادرا باهم دعوا میکنن چرا یج میکنیر گفتم که ببخشید

واق یت نیستتتم دستتتت روم تتتتت مورد همین جاس! تاقبل از اینکه بفهمی خواهر 
 ..بلندنشد ویی االن که فهمیدی یتیمم

 نذاشت ادامه حرفم رو بزنم و بادستش جلوی دهنم رو گرفت

ت تو یتیم نیستی پدر و مادر داری منم زدمت چون حقت بود! اجازه نداشتی سرت 
 !رو بندازی زیر و بری اگه بالیی سرت میومد من چیکار میکردم

 !تحت تاثیرم قرار دادت واق ا عذر خواهیت 

 داد زدم

 ت حقم بودر

 !سرش رو ریلکس تکون داد که دیم خواست موهاش رو بکنم بکن متو حلقش

 ت امیر برو بیرون عذر خواهیت بخوره توسرت

 .خودشرو انداخت رو تخت و گفت ت بیاجایزت رو باز کن شاید خوشت اومد

 ت امیر االن دقیقا شنیدی چی گفتمر بررررو بیرررون
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 .یبخند مزخرفی زد و گفت ت قابلت رو نداره ست کاملش رو گرفتم

عالقه ی شدیدی به تیکه پاره کردنش داشتم ع تصمیم گرفتم نذارم این آرزو به گور 
 برهع یبخند پلیدی زدم و مثل وحشی ها بهش حمله کردم

تام رو گرفت و به حایت ب د از خوردن ستومین  تربه از شتوک بیرون اومدو دست
  ربدری رو سینم قفل کرد خبیث بهم نگاه کرد و گفت

 !ت وحشی خانم میخوای منو بزنیر هنوز بچه ای

 ب دشم یبخندی به عصبانیتم زد و گفت

ت یه آجی کوچویو که بیشتر ندارم چه طور میتونستم به گم شدنت واکنش بهتری 
 نشون بدمر

 ت امتتتتتتتتتتیر

 !ت. جانم آجی

 !ا بغض گفتم ت هنوز از زدنم پشیمون نیستی چه طور ببخشمتب

 دستام رو ول کرد و سر جاش نشست

 .ت بیا جاش بزن تو گوشم تا دیت آروم شه

 منتظر جلوم نشسته بود چهرش مطم ن بود که نمی زنمش ویی کور خونده بود

سومی  شش زدم تا به خودش بیاد دومی و شید که چک محکمی تو گو به ثانیه نک
 ی این ور یکی اون ور دوباره این ور خخخخی سریع دستام رو گرفتیک

 ت نامرد من یکی زدم

 را ی یبخندی زدم

 .ت به خاطر خودت بیشتر زدم چون با یکی از تو دیم در نمی اومد
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 یپاش رو حایت دورانی با انگشتاش ماساژ دادو گفت

 .ت خدا به داد شوهرت برسه! من که از دستت پیر شدم

 کادویی که برام گرفته بود کرد وگفتنگاهی به  

 !تت پس دیگه به این احتیاجی نیست

 قبل از اینکه دستش بهش برسه قاپیدمش

 ت تو فکر کن یه درصد

 خندش رو خورد

 !ت.ادای منو در میاری!! باشه مال تو ویی ف ال اجازه نداری ازش استفاده کنی

 !از جاش بلند شد ت یباس بپوش بیا بریم ناهار

 خارج شد و در رو بست از اتاق

گیج به ج به ی توی دستم نگاه کردم و تند تند مشغول باز کردنش کرپمع بادیدن 
 ست کامل یوازم آرایشی نیشم کش اومد

 !قربون داداش خوشتیپم برم

 ویی طویی نکشید که اخمام تو هم رفت

 ت پس کی باید ازش استفاده کنم!ر

سم رو عوض کردم شتم و یبا سراغ امیر رفتم  ناامید کنارش گذا از اتاق بیرون زدم و 
 در اتاقشون رو زدم که امیر اومد بیرون و در رو بست

 ت پس آرش کور

 !ت با سهام رفتن نهار بخورن
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شتر از  شون خیلی بی ست ع مثل اینکه رابط ش سردی روی کل بدنم ن یکباره عرق 
ب برخورد اونیه که فکر میکردم وگرنه چرا باید با هم نهار بخورن و این همه خو

 !کنن

دنبال امیر راه افتادم و وارد اسانسور شدیم که سهیل هم خودش رو انداخت داخل 
 و گفت

 ت.میرین رستورانر

 امیر ت.آره

سرم رو زیر انداختم دیم بد جور گرفته  سری تکون داد و نگاهی بهم کردع بی اعتنا 
یی چرا باید به بود مثل اینکه همیشتته باید چیری باشتته که قلبم روبه درد بیاره. و

 !خاطر یه پسر غریبه این طور بشم

 

part 60 

از استتانستتور پیاده شتتدیمو به طرف رستتتوران رفتم ویی ستترم رو بلند نکردم که 
 !ببینمشون ترسیدم گریم بگیرهع خودم رو نمیفهمیدم چرا اینقدر حسود شده بودمر

 سهیل هم با ما نشستع چرا پیش اونا نرفتر

اصال عمو سیامک و خانمش کجان تا بچه هاشون رو جمع کنن. بی خیال این افکار 
 شدم و شروع به خوردن غذام کردم که سهیل از امیر پرسید

 ت برنامه ای برای بیرون رفتم هم دارین یا نهر

 .امیر یقمش رو قورت داد و گفت ت بقیه رو نمیدونم ویی من و طیال میریم خرید

 باشمت میتونم همراتون 

 !ت حتما
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نگاه چپ چپی به ستتهیل کردم که دیدم نگام میکنهع چون انتظار این غافلگیری رو 
 نداشتم یقمه پرید تو گلوم و شروع به سرفه کردم

 امیر ترسیده از جا بلند شد و آروم چند  ربه پشت کمرم زد ت چی شدی طیالر

 ب د از چندسرفه بهتر شدم و آبی خوردم

 .چپکی به کسی بندازمدیگه من غلط کنم نگاه 

بدون اینکه دوباره نگاش کنم غذام رو خوردم ب د از غذا آرش و ستتهام هم بهمون 
شهع مثل  سادتی توش م لوم نبا شه و ح س ی کردم رفتارم عادی با شدن  ملحق 

 اینکه موفق هم شدم ویی از درون داشتم میسوختم

ازی نمیتونستم در با اینکه س ی میکردم رفتارم عادی باشه ویی شادی و مسخره ب
 .بیارم و س ی میکردم با صحبت با امیر مو وع رو از ذهنم خارج کنم

وارد یه پاساژ خیلی بزرگ شدیم ع با دیدن مانتو های شیکو تابستونه ع دست امیر 
 رو گرفتم و وارد مغازه شدیم

 دو تا مانتو برداشتم و مردد به امیر که میخواست حساب کنه نگاه کردم

 ت امیر

 ی نگام کرد کارتی که فرزین خان بهم داده بود رو جلوش گرفتمسوای

 !ت اینو فرزین خان داده که از این به ب د از این خرید کنم

 یه باره سرخ شد و نگاه وحشتناکی بهم کرد که کارت دو تو کیفم انداختم و گفتم

 .ت ویی تا داداشم هست چرا فرزین خانر حساب کن داداش

 .باز نشده بود حساب کرد و باعصبانیت دستام رو کشیدبا اینکه هنوز اخماش 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش
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کالفه دنبال ستتهام راه میرفتمع از کنارش بودن خستتته شتتده بودمع این دختر هیچ 
چیزی برای تکراری نشدن نداشتع چی میشد مثل طیال کمی شیطون بودع باز فکر 

 ی امیر ذهنم رو مشغول کردطیال و دستای گره شدش دور بازو

 با اینکه اونو برادرش میدونست ویی نتونستم مانع حسرت خوردنم بشم

 .اگه االن اینجا بود حتما کاری میکرد که یبخند رو یبام بیاد

 با صدای سهام از فکر بیرون اومدم

 !ت آرش خان فکر کنم اون یباس به شما بیاد

 نگاهی به یباس کردم ع خوش سلیقه بود

 ه قشنگهت آر 

 .یبخندی زد ت بیا بریم تو مغازه

 با بی میلی دنبایش رفتم

شده بودم  سته  هنوز برای خودش چیزی انتخاب نکرده بود و من از همین االن خ
 گوشیم رو برداشتم و شماره ی امیر رو گرفتم

 ت ایو

 !ت.امیر جان کجایینر بیایی تا با هم باشیم من داره حوصلم سر میره

 ت باشه کجایینر

 ...ت کنار طال فروشی

 ت االن میایم

 گوشی رو قطع کردم

 .سهام ت ببخشید حوصلتون رو سر بردم

 .یبخندی زدم ت نه این طور نیست گفتم با هم باشیم بیشتر خوش میگذره
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part 61 

 ده دقیقه ب د امیر و طیال وسهیل اومدن

 د سهیل هم بهشون میخندیدامیر اخم کرده بود و طیال ناراحت نگاش میکر 

ترجیح دادم ب دا از امیر بپرسم به طیال که خودش رو با موبایلش سرگرم کرده بود 
 نگاه کردم سهیل آروم چیزی بهش گفت طیال سری تکون داد و به امیر نگاه کرد

 .سهام ت خوب بریم من هنوز خرید نکردم چرا وایسادید هم رو نگاه میکنید

 .بله بفرمایید موافقم امیر جلو راه افتاد ت

 خودم رو به طیال رسوندم

 ت چی شده طیالر

 بدون اینکه نگام کنه گفت

 ت چیزی نیست

 سهیل رو به طیال گفت

 !ت یه کم صبر کن به غرورش برخورده خودش آشتی میکنه

 طیال سری تکون داد و گفت

 .ت من برمیگردم خونه شما برید

 دستش روگرفتم و دنبال خودم کشیدم

 بریم یه کم خرید کنیم ب د برمیگردیمت بیا 

 دستش رو ازدستام بیرون کشید ع ت جب کردم ویی به روی خودم نیاوردم

 به بچه ها رسیدیم و هم قدم باهاشون راه رفتیم
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طیال باز خودش روبه امیر رستتتوند و بازوش رو گرفت خودم رو بهش رستتتوندم و 
 کنارش راه رفتم

ها بود ویی  غازه  به ویترین م گاش  گاه میکردم و تو فکر علت قهر ن به طیال ن من 
 کردن امیر رفتم

 !!!ت وای امیر چه اون تیشرت خوشگله

سفید  شرت ابی با طرح های  شت ویترین نگاه کردن ع یه تی سادن و به پ همه وای
بود که استتتینش خیلی کوتا بود بهتره بگی آستتتین نداشتتتع ازش خوشتتم اومد 

 مخصوص ورزش کردن بود

 باال انداختامیر شونه ای 

 .ت من یباس نمیخوام

 رو به امیر گفتم

 ت خیلی باحایه که چرا نمیخوایر

 سهام خودش رو جلو کشوند و گفت

 ت ویی از تیشرتی که من برات انتخاب کردم که خوشگل تر نیست! مگه نهر

 طیال اخمی کرد و بهش نگاه کرد

 ت من برای داداشم انتخاب کردم چرا شما نظر میدینر

 .رو به طرف مغازه کشوند که امیر مقاومت کرد دست امیر 

 طیال حرصی گفت

 .ت اصال میرم برای مازیار میگیرمش

بازوی امیر رو ول کرد و وارد مغازه شتتد ع امیر دنبایش رفت منم پشتتت ستترشتتون 
 وارد شدم
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نگاهی به یباستتتا کردم از همون مدل رنگ ستتتورمه ایش هم بود که خیلی به دیم 
 نشست

 ایش هم به من بدید ت بی زحمت سورمه

 !طیال چپ چپ نگام کرد که گفتم ت چیه من که سورمه ایش رو برداشتم

 با اخم نگاه ازم گرفت و به یباسا نگاه کرد یهو جیغی کشید و گفت

 .ت وووای قرمزش هم بیاین

 پسره به واکنشش خندید و قرمزش رو براش اورد

 .امیر گفت ت ویی من آبیش رو بر میدارم

 ل گفتطیال بی خیا

 .ت بردار! قرمزه رو برای فرزین جون برداشتم

 

part 62 

 ب د از خرید از مغازه بیرون اومدیم که سهیل رو به طیال گفت

 !ت میشه یه یباس هم برای من انتخاب کنیدر واق ا سلیقتون خوبه

 حرصی به پسره ی خود شیرین نگاه کردم

 تماطیال یبخند پهنی زد ت مرسی ح

 !سهام ت وا داداش تو که سلیقه ی من رو دوست داشتی

 !سهیل ت اگه سلیقت رو دوست نمی داشتم که پوستم کنده میشد

س ی میکرد نخندهع  شروع به خنده کردع امیر هم خندش گرفته بود ویی  تتتت طیال 
 سهام رو کارد میزدی خونش نمی اومد

 جلب توجه طیال زد منم خندم نیومد چون تابلو بود که این حرف رو برای
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 طیال کنار مغازه ای ایستاد و رو به سهیل گفت

 ت بیان دنبایم

سادم و حرص خوردمع گفتم بیان با  شون برم همون جا وای شتم دنبای صله ندا حو
 هم بریم بهتر شه بد تر اعصابم خورد شد

از مغازه بیرون اومدن نیشای سهیل حسابی باز بود چش غره ای به طیال رفتم ویی 
 نگاش بهم نبود ندید چون

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دو ساعت راه رفتیم و خرید کردیم همه خریداشون رو کرده بودن به جز سهام که 
 هی ایراد بنی اسرائیلی میگرفت

 خسته شده بودم ویی روم نمیشد چیزی بگم اما طیال حرف دیم رو زد

 !ت من خسته شدم بسه دیگه برگردیم

 ی امیر نگاه ازش گرفت وگفتنگاش رو به امیر داد وی

 .ت اگه سهام خانم خریداشون تموم شده برمیگردیم

 سهام یبخندی زد و گفت

 .ت یه چند تا چیز کوچک دیگه نیاز دارم

 طیال اخمی کرد و گفت

 تت ویی من پاهام درد میکنه نمیتونم راه برم

 سهام ریلکس گفت

 ت راه رفتن برات خوبه یه کم الغر میکنیر

 فتطیال عصبی گ

 !ت من چاق نیستم شما زیادی خودکار بیک تشریف دارین
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 این بار سهام عصبی شد

 ...ت واق ا که بی تربیتی از یه بچه یتیم

 سهیل حرفش رو قطع کرد ت بسه سهام

ویی دیگه چیزی رو که نباید میگفت رو گفته بود فکر کردم االن طیال آبغوره میگیره 
 و قهر میکنه ویی پوزخندی زد و گفت

 منه یتیم از تِو پدر مادر دار ادبم بیشترهت 

 حاظر نیستم چند نفر رو به خاطر خودم این ور و اون ور بکشم

 .و باید بگم پدر بزرگی دارم صد تای تو رومیخره وکنیز در خونش میکنه

 حاال هم مزاحم شما پدر و مادر دارا نمیشم خودم برمیگرپم

 نگاهی به امیر کرد

 گه ای نیاز نداره!رت اقا امیر ببین چیز دی

 ب د به من نگاه کرد

 .ت شما هم همراهیشون کنین تا تنهایی احساس ناراحتی نکنن

پشتتتتش رو به ما کرد وبه حایت تند شتتتروع به راه رفتن کرد بدون ذره ای تردید 
 دنبایش رفتم که امیر هم خودش بهم رسوند

 .اراحت کنهسهام خودش رو از چشام انداخت دوست نداشتم آجی کوچویوم رو ن

 

part 63 

 .امیر ت صبر کن طیال

 طیال ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد

 ت نیازی نبود خودم برمیگردم
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 امیر اخمی کرد و گفت ت تنهاییر

 ت نه با روِح عمم

 این بار امیر چش غره ای بهش رفت

 .ت بسه طیال بزار تاکسی بگیرم که خودکار بیک خفمون کرد

 !ای طیال باز شد که امیر گفت ت یادم هستنیش

 خریدای طیال توسر امیر فرود اومد

 .طیال ت به درک خستم کردی یه روز تو قهری یه روز منع اصال نبخش مهم نیست

 خواست دوباره سرش رو بندازه زیر بره که امیر دستش رو گرفت

 !ت باشه بابا فقط بار آخرت باشه

 رو میکنمطیال کمی فکر کرد ت س ی خودم 

سمت من  شم که این بار به  سوار  ستم  شدن منم خوا سوار  سی گرفت و  امیر تاک
 برگشت

 !ت تو کجار برو پیش سهام جونت

صبی بازش کردم و خودم رو انداختم داخل  شین رو محکم کوبیدع ع ب د هم در ما
 .که مجبور شد بکشه کنارع دیونمون کرد دختر ه ی یوس

 شمکی زدامیر خندش رو خورد و به من چ

طیال هم با اخم و چش غره خودش رو به امیر چستتتبوند که عمدا خودم رو بهش 
 .چسبوندم

تا بفهمم چی شتتد یه چیز تیزی تو پهلوم فرو رفت که گرفتمش و فهمیدم ناخونای 
 .درازشه اگه امشب تو خواب تا ته ناخوناش رو نزدم آرش نیستم

 .وند و دیگیر نگام کرددستش رو محکم فشری دادم که سرش رو به طرفم چرخ
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فشتتتار دستتتتم رو کم کردم ویی رهاش نکردم. چرا چشتتتاش اینقدر دیخوره! دیم 
 .میخواست به حرفش بیارم ویی تو ماشین جای مناسبی نبود

سراری  ست رهاش کنم اونم ا ستام بود و دیم نمیخوا ستای کوچیکش تو د هنوز د
 برای بیرون کشیدن دستاش نکرد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

از حموم بیرون اومدم و مشغول درست کردموهام شدم یه چند مدتیه دیم میخواد 
برم و موهام روصاف کنم و از شر این فرا راحت بشمع ویی نمیدونم صاف بهم میاد 

 یا نه

موهام رو خشتتتک کردم و بستتتتم و خودم رو انداختم رو تخت ماهیچه های پام 
دم دیم هوای خونه رو کرده بودع چند تقه گرفته بود و از خستگی داشتم جون میدا

 به در خورد از جام بلند شدمع و در رو باز کردم امیر بود

اومد داخل و خودش رو ری تخت انداختع کنارش نشتتتستتتتمو بایش رو تو بغلم 
 گرفتم و گفتم

 !ت امیر خسته شدم کاش برمیگشتیم خونه

 .سر جاش نشست و گفت ت نمیشه تازه عمو سیامک اینا رسیدن

اخمی کردم تتتتتت امیر من تحمل این دختره رو ندارم وقتی میبینمش دیم میخواد 
 .خفش کنم

 یبخندی زد

 ت ناراحت نشو اون حرفا رو از حسادت زدع یه چیزایی هست که تو خبر نداری

مثل اینکه زن دایی آیناز ستتتهام رو برای ازدواج به آرش پیشتتتنهاد میده و ازش 
 میخواد بیشتر باهاش اشنا بشه
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 حدسش رو میزدم امیر ادامه داد

تتتتت به خاطر همین آرش باهاش بیرون میره و صتتحبت میکنن ویی امروز که دید 
 .آرش ویش کرده و کنار تو راه میره حسودی کرد و اون حرفا رو زد

شکه  شدم از یخچال ب سری تکون دادم و بلند  شتم فقط آروم  توان حرف زدن ندا
 و برداشتم و سر کشیدمع نفس عمیقی کشیدم و به طرف امیر برگشتمآب ر 

 ت امیر دیم برای مامان و بابا تنگ شده میشه من برگردمر

 !یبخندی زد ت تا امشب میبینیشون

 ت وا چطوریر

 !ت چون دارن میان

 !یبخندی زوری زدم من فقط میخواستم از این جا فرار کنم

 !ت خیلی خوبه

وردن کرد نگاش کردم با دیدن استتم فرزین خان یبخند گوشتتیم شتتروع به زنگ خ
 عمیقی رو یبام نشست

 ت ایو

 ت سالم دخترم

 !ت سالم به خوش تیپ ترین پدر بزرگ دنیا

 صدای آرومه خندش گوشم رو نوازش کرد

 !ت دخترم خوش میگذرهر مازیار میگه زیاد باهاشون نمیپرین

 .میگردن من توانش رو ندارم ت خیلی هوا گرمه مازیار هم با بچه فامیالش زیاد

 .ت باشه دخترم هر جور راحتی
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 ت فرزین جونمر

 !ت جونم

 !ت تو هم بیا کیش باشه

 ت منر

 !ت اره دیگه بابا و مامان هم دارن میان تو هم بیا دیم برات تنگ شده

 ت باشه دخترم حاال که تو میخوای میام

 .راز خوشحایی جیغی کشیدم ت وای فدات بشم جیگتتتتتتتتتتت

 خندید ت دختر حیا کن جیگر چیهر

 .ت تو قلبمی جیگر که چیزی نیست

 .ت ویی تو روح منی دخترکم

 .یبخندم پهن شد که گفت ت فردا بلیط میگیرم تا فردا شب پیشتم

 .ت باشه بابا جون

 ت خدا نگهدارت

 ت خدا فظ

 گوشی رو قطع کردم نگام به امیر که موشکافانه بهم زل زده بود افتاد

 ت چیهر

 ت چرا گفتم مامان بابا میان اینقدر خوشحال نشدیر

 !ت چی میگی امیر م لومه که خوشحال شدم

تتتتت بشتتین بچه خودم بزرگت کردم حایت با موق ی که گفتم مامان بابا هم میان 
 .قابل مقایسه نبود

 رو تخت نشستم و گفتم
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گر تتت راستش دیشب دیم هواش رو کرده بود االن هم که زنگ زد ذوق زده شدم و 
 نه بابا و مامان رو خیلی دوست دارم

 اگه این طور نبود میرفتم پیش فرزین خان زندگی میکردم

 !کاش فرزین خان هم با ما زندگی میکردع وای چه باحال میشد مگه نه

 !سرش رو خاروند و گفت ت فکر نکنم دوست داشته باشه پیش ما زندگی کنه

 

part 65 

ا با دایی و زندایی به کیش رستتتیدنو تو همین هتل اتاق گرفتن فقط مامان و باب
جای فرزین جونم خایی بود حایم گرفته بود و به راحتی میتونستم تک تک گیسای 

 سهام رو بکنمع س ی کردم دیگه تو جم شون حضور نداشته باشم تا اذیت نشم

ویی ما تازه مامان و بابا ساعت ده شب رسیدن و چون خسته بودن زود خوابیدن 
شون ویی به اجبار  ست کنار هم ببینم شام بخوریم با اینکه دیم نمیخوا ستیم  میخوا

 از اتاق بیرون اومدم و در اتاقشون رو زدم

 امیر در رو باز کرد و گفت ت یه دقیقه صبر کن االن میام

دم در ایستتتاده بودم که ستتهام و ستتهیل هم اومدنع نگاه ازشتتون گرفتم ویی اونا 
 ستادنکنارم ای

 .سهیل ت طیال خانم من از طرف سهام از شما م ذرت خواهی میکنم

سهیل خیلی مغرور و غیر قابل  شم پیچید ع فکر میکردم  سهام تو گو صدای پوزخند 
 تحمله ویی شخصیتش درست مثل عمو سیامک بود

 ت مهم نیست آقا سهیل از کوزه همان برون.. چی بود ب دشر

 دید و آروم گفتسهام دندون سایید ویی سهیل خن

 ت تراود که در اوست
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 .ت اها بلد بودما یه کمش رو یادم رفته بود

 امیر و آرش هم بیرون اومدن ع سهام کنار آرش ایستاد و گفت

 .ت آرش خان موافقید ما بریم تو رستوران شهر غذامون رو بخوریم

 ارش خیلی جدی و خشک جوابش رو داد ت نه مگه اینجا چشهر

 .بریم که خیلی گشنمه امیر ت پس بیاین

این بار همگی پشتتت یک میز نشتتستتیمع از اینکه آرش حال ستتهام رو گرفته بود 
 خوشحال بودم

 ویی اون منو به چشم خواهرش میدید

 به خاطر اینکه قبول کردم خواهرش بشم پشیمون بودم

ویی وقتی اون منو به این عنوان میخواد کاری نمیشه کرد. من نباید بهش فکر کنم 
 !طور خودم رو عذاب میدماین 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 # آرش

 .ت مامان گفتم نه دیگه تمامع اصال از اخالقش خوشم نمیاد

مامان یبخندی زد و گفت تتتت از رفتارش خوشت نمیاد یا ناراحتی که طیال رو دیگیر 
 کردهر

کنارشم   تتتت از اینکه طیال رو ناراحت کرد عصبی شدم ویی دییل دیگم اینه که وقتی
حوصلم سر میره دیم میخواد یه جوری خالص شم از دستش همش دنبال راه فرارم 

 ع چطور میتونم همچین کسی رو برای زندگی انتخاب کنمر

 مامان سری تکون داد

 !ت باشه ویی مطم ن باشم که دیت پیش طیال گیر نیست

 از سوایش ت جب کردم
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چه طور میتونم بهش فکر  تتتتت چی میگی مامان اون بچسع نه ستتال ازش بزرگترم
 کنمر

تتتت باشه پسرمع این طور خیایم راحت شد چون سهیل دیش پیش طیال گیره بزرگتر 
ها حرفاشتتون هم با هم زدن فقط طیال چیزی نمیدونه که فکر کنم به زودی بهش 

 .بگن

 یه یحظه نفسم رفت با تن صدایی آروم گفتم

 ت چتیر
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 ندی زد و گفت ت چرا احساس میکنم از طیال خوشت میادرمامان یبخ

 اخمام رو تو هم کشیدم

 .ت اون برای من یه خواهِر نه بیشتر فقط براش نگرانم

 یبخند بدحنسی رو یباش نشست

تتتتتت نگران نباش ستتتهیل هم پستتتر خوبیه هم خاطرش رو میخواد مطم ن باش 
 !خوشبختش میکنه

 .ر مگه من میذارمتو دیم گفتم غلط میکنه مرتیکه بیش و

 بابا از حموم اومد بیرون و گفت

 !ت عجب هوایی داره کیشع خونه میموندیم که بهتر بود

 .ت جاهای قشنگی داره ایبته همه جاش رو وقت نکردیم بریم

 از جام بلند شدم

 . ت من میرم اتاقم شما هم دل بکنید از اتاق و برید یه کم بگردین
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 مامان خندید

ات خیلی تنبله دو روز باید استراحت کنه که خستگیه سفر از تتتتتتتت چی کار کنم باب
 .تنش بره

شم پیچیدع نزدیکتر  صدای جیغای طیال تو گو شدم که  یبخندی زدم و از اتاق خارج 
 !رفتم تا صداش وا ح تر بشه

 ت خیلی کار خوبی کردی اومدی هتل اونجا اذیت میشدی خیلی شلوغه

خوش تیپ که با محبت به طیال نگاه  نگاهم به مرده افتادع یه مرد مستتتن ویی
 .میکرد

 نگاش به من افتاد که خودم رو جلو کشیدم

 ت سالم

 ت سالم پسرم باید امیر باشی درستهر

 .ت نه من آرش هستم پسر دایی امیر ایبته پسر دایبه باباش

ابرویی باال انداخت به طیال که فقط نگاش به بابا بزرگش بود نگاه کردم رو بهش 
 گفت

 .رسام و سهیل رفتن بیرون برمیگردن تو بیا استراحت کن خسته میشیت امی

 پدر بزرگش سری تکون داد ت آره باید یه دوش بگیرم

با هم وارد اتاق شتتدن چند یحظه ب د طیال بیرون اومد و در رو بستتت به طرفش 
 رفتم

 ت میای بریم بیرونر

 ت جب کرد

 ت چرا من مگه سهام خانم نیستن!ر

 زنا حسودن بدون هیچ استثنا خندم گرفت همه ی
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 کلید انداخت و در روباز کرد

 !ت چرا باید با اون برم مثال تو خواهرمی نه اون

 .برگشت و تو چشمم نگاه کرد ت اونم عشقته دیگه باید با اون بری

 اخمی کردم

 .ت اون عشق من نبود و نخواهد بودع حاال هم اماده شو بریم

 .ت نه آرش حوصله ندارم

در رو گرفتم و کشیدمش که در بسته شد مت جب نگام کرد که سر تا  دستگیره ی
 پاش رو نگاه کردم

 .ت تیپت بدک هم نیست بیا بریم

 ت ویی من  د افتاب نزدم

 .یبخندم پهن شد تت داره شب میشه خانم گیج

 آروم گفت ت باشه صبر کن کیفم رو بردارم

موبایلش رو گذاشتتتت تو  دوباره وارد اتاق شتتتد دنبایش رفتم ع نگاهی بهم کرد و
 کیفش

 ت بریم داداش

 اینو گفت و جلو تر از من راه افتاد

دنبایش راه افتادم از هتل خارج شدیم تاکسی گرفتیم آدرس کلبه هور رو دادم که 
 .چپ چپ نگام کرد

 ت چیهر بریم یه خاطره ی خوب بسازیم

یامش رو گوشیش رو برداشت و شروع به پیام دادن به مامانش کرد زیر چشمی پ
 خوندم
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 .ت با آرش داریم میریم کلبه هور نگران نباش
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به مقصد که رسیدیم هوا تاریک شده بود از تاکسی پیاده شدیم و به طرف ساحل 
 رفتیم

 ت از کنارم تکون نمیخوری اوکیر

 .ت اوهوم

شیطنتی نمیکرد ویی کنار ساحل رفتیم آروم نشسته بود و به دریانگاه میکرد هیچ 
 حاظر بودم تا صبح همین جا کنارش بشینم

به نیم رخش نگاه کردم باد موهای فرش رو به بازی گرفته بود و خودش عمیقا تو 
 فکر بود

خودم رو بهش نزدیکتر کردم ودستام رو گذاشتم رو شونه هاش سرش رو به سمتم 
 چرخوند و با چشای پر از ت جب نگام کرد

ه بازیش گرفته بود پشت گوشش زدم و غرق چشای پر ت جبش موهایی که باد ب
 شدم

 ناخاسته یب زدم ت بدون ارایش هم خوشگلی

 اول کمی با حیرت نگام کرد ب د یبخند کم رنگی زد و روش رو به دریا داد

 ت ممنون

 برگشت و نگاهی پر از شیطنت بهم کرد

اشتتقونه شتتد مثال تتتتت ایبته خودم اینو میدونستتتم حاال دستتتات رو بردار زیادی ع
 .برادرمی

 نارا ی دستام رو برداشتم و به جلو نگاه کردم
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 .....هنوز نمیدونستم میخوام خواهرم باشه یا

دوباره بهش نگاه کردم ویی من نه ستتال ازش بزرگترمع نامردی نیستتت اونو برای 
 خودم بخوامر

 برگشت و نگام رو شکار کرد که دستپاچه گفتم

 سم راستش رو میگیرتت چیز میگم یه سوایی بپر 

 ت چه سواییر

 ت تو سهیل رو دوست داریر

 مت جب گفت ت سهیلر چرا همچین فکری کردی!ر

 .ت اخه فهمیدم اون تو رو میخواد

 .اخمی کرد ت ویی من نمی خوامش

خنکای نستتتیمی رو توی قلبم حس کردم و انگار فشتتتاری زیادی از رو ستتتینه ام 
 برداشته شد نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !بریم یه چیزی بزنیم به بدنت 

 !ت بریم میشه ساندویج مرغ بخوریم

 ت اوم بد نیست ویی هر کی جای تو بود میگفت بریم یه رستوران شیک

 .چپ چپ نگام کرد ت مثال سهام خانم

 .با تمام وجود قهقهه زدم ت وای طیال وقتی حسادت میکنی خیلی بامزه میشی

 ناخونای تیزش تو بازوم فرو رفت

 .حسوده ت عمت

 خندیدم

 ت عمم از دنیا رفته یادت نیست که عمه ی من میشه مادر بزرگ تور
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 کمی فکر کرد

 .ت راست میگی! ببخشید

 .اینو نگفتم عذر خواهی کنیع نکته جایبی بود که گفتم بدونی بد نیست

 یبخندی زد ت آره جایب بود

یشنهاد طیال برای تاکسی دست بلند کردم و به شهر رفتیم از یه دست فروش به پ
 خانم ساندیج مرغ گرفتم

 تو پارکی نشستیم و خوردیم واق ا چسبید

 طیال باز شیطنتاش رو شروع کرده بود و مسخره بازی در می اورد

 .فهمیدم که تنها با اون خوشبختم و بودن کنارش آرامش بخش و زندگی بخشه

 

part 68 

 #طیال

شحایی نزدیک بود جیق ستم تو  از خو شق رو میتون شت ع ست دا بزنم اون منو دو
 چشاش ببینم ویی سکوت کرده بود

 به همین اندازه هم را ی بودم همین که فهمیده بودم تو قلبشم برام کافی بود

 ساندویجمون رو که خوردیم گفت

 !ت من که هنوز گشنمه

 .ت بریم بستنی بخوریم

 لاز جاش بلند شد و اشغایها رو ریخت تو سطل آشغا

 تت بدو بریم یه بستنی هم بزنیم
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شش اومد و ردی از  شدم و دور بازوش رو گرفتم از کارم خو خندیدم ع از جام بلند 
 یبخند رو یباش ظاهر شد

 به طرف بستنی فروشی رفتیم

 دو بستنی بزرگ سفارش داد با دیدن بستنی چشام گرد شد

 ت آرش من چطور اینو بخورمر

 !ت اینطوری

 ودش زد که یرز کردمیه گاز از بستنی خ

 !ت وای دندونات داغون شد!این چه مدل بستنی خوردنه

ت اشکال نداره رو ساندویجم زیاد فلفل ریخته بودمع دهنم آتیش گرفته! این جنوبیا 
 چرا اینقد فلفلشون تیزه!ر

 خندیدم و یه ییس به بستنیم زدم

 به طرف نیمکتی رفتیم و روش نشستیم

 ت میگم آرش دیر نکردیمر

 اهی به ساعتش انداختنگ

 !ت بستنیمون رو بخوریم و بریم

 ت باشه

ب د از خوردن بستنی تاکسی گرفتیم و به هتل برگشتیم سهیل و سهام رو تو البی 
 هتل دیدیم

ته بود  به زور خودش رو گرف به آرش که  گاهی  گامون میکردن ن با اخم ن هر دو 
 نخنده کردم و وارد اسانسور شدیم

 !و نخورهرت میگم آرشع سهام من
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 اینو که گفتم آرش ترکیدع منم با نیش باز نگاش کردم و دکمه طبقه چهار رو زدم

 .با چهره ی پر خنده نگام کرد و گفت ت خیلی شیرینی موفرفری

 نگام از تو آینه به موهای فرم افتاد یبخند خبیثی زدم و گفتم

 .ت به زودی صافش میکنم که نتونی بگی موفرفری

 ت چتتتتتتتتتیر

 ز صدای دادش ترسیدما

 تت چتهر

 اخماش رو تو هم کرد ت اجازه نداری دست به موهات بزنی فهمیدیر

 !ت وا موهای خودمه به تو چه

 در اسانسور باز شد

 !ت همین که گفتم موهات خیلی با مزس. دست بهشون نزن باشه

 .ت س ی خودم رو میکنم

 چش غره ای رفت و گفت

 .ت همین که گفتم

 اتاقشون زدع منم کلید انداختم در رو باز کنمچند تقه به در 

 در اتاقشون با شدت باز شدع به امیرسام آشفته نگاه کردم که زوم من بود

 ت چی شده امیرر

 .ت بیاین تو هر دوتون

شدع دیم  شونه ای باال انداخت و وارد  اینو گفت و داخل رفت به آرش نگاه کردمع 
 یست بشنومشور زد احساسم میگفت چیزای خوبی قرار ن

 



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

620 

 

part 69 

ستم که  ش شه ی تخت ن سترس گو صبی طول و عرض اتاق و متر میکرد با ا امیر ع
 یهو یگدی به دیوار زد همزمان صدای ن رش بلند شد

شک نگام کر یه باره محکم بغلم کرد  سرخ و پر ا ترسیده به طرفش رفتم با چشای 
 شروع کرد با خودش حرف زدن

 نمیزارم مگه اینکه مرده باشم.... نه نهت نه من 

 از بغلش اومدم بیرون از استرس میلرزیدمع با صدای یرزونی اسمش رو صدا زدم

 ت امیر چی شدهر

 دوباره تو بغلم گرفت و پیشونیم رو بوسید

 صدای آرش بلند شد

 ت امیر میگی چی شده یا نهر چرا همچین میکنیر

 نمی ذارم.... نمیزارم این کار رو کننمنو ول کرد و به ارش نگاه کرد ت من 

 !وای خدا خوبه امیر بهت خبر بده

 حتی اگه خبر بدی هم نباشه از استرس میکشدت

 !ت امیر حرف میزنی یا برمر

 به طرفم برگشت

 !ت برو وسایلت رو جمع کن باید بریم جایی که دستش بهت نرسه

 !رگتهاخمی کردم تت امیر گفتم حرف بزن قلبم تاول زد بگو چه م

 روی تخت نشست و گفت

 .ت عمو سیامک تو رو برای سهیل از بابا بزرگت خاستگاری کرد

 ابروهام پرید باال ت چیر بابا بزرگ چی گفتر
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 .ت ردش کرد

شت به طرف امیر  شیدم و به ارش نگاه کردم انگار اونم حس منو دا نفس راحتی ک
 برگشتم

 تت برای همین خون جگرم کردیر

 ه چون سهیل خیلی بهتر از مازیارِ سری تکون داد ت آر 

 گیج شده بودم آرش گفت

 ت چه ربطی به مازیار داره!ر

 نگاهی به آرش کرد و دستی تو موهاش کشید دوباره به طرف من برگشت و گفت

 ت میدونی علت مخایفت ازدواج پدر بزرگت با بابا و مامانت چی بودهر

 !ت خوب م لومه و  یت مایی خانواده مادرم

 زد پوزخندی

تتتتت نه علتش این بوده که بابات قوانین خانواده رو زیر پا گذاشتتته بوده! هر کس 
 .دیگه ای هم جای مادرت بود مورد قبول فرزین خان قرار نمیگرفت

 دیشوره گرفتم

 ت امیر چه قانونی چرا من چیزی نمیدونمر

 !ت چونکه به سنش نرسیدی

 نمیکنن قانون خونواده ی فرزین خان اینه که با غریبه وصلت

 آب دهانم رو قورت دادم ت ی نی چیر

 صداش رفت باال

ت ی نی اینکه فرزین خانی که جیگرمع قلبم صداش میکنی گفته طیال فقط و فقط به 
 .مازیار میرسه حاال فهمیدی یا بیشتر بگم
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 خشکم زده بودع امکان نداشت

 !ت نه فرزین با کن این کار رو نمیکنه

 ! نی من نمیذارمداد زد م لومه که نمیکنهع ی 

 کور خونده خواهر دسته گلم رو دو دستی تقدیم مازیار یجنش کنم

 !اگه شده میکشمش ویی اجازه نمیدم یه قدمیت رد بشه

شب از این  سایلت رو جمع کن همین ام شو برو و شنیدی چی گفتم پا صال مگه ن ا
 !جا میریم

 

part 70 

سته ب شام راه دیدم رو ب شک چ ودع درد من چیز دیگه ای بودع چطور بدون آرش ا
 میتونستم دوم بیارر

 ترسیدم نگاش کنم و بفهمه چقدر میخوامش

 !چقدر از دست فرزین خان دیم گرفت

 از جام بلند شدم و اشکام رو پاک کردم رو به امیر گفتم

شده راه بابام رو پیش میگیرم ویی زیر بار حرف زور نمیرمع  تتتتت نترس داداش اگه 
 .زین باید نظر منم میپرسیدفر 

 یهو فکری به ذهنم رسید

صرفش کنمع  صمیمی که گرفته من شم رو میکنم که از ت تتتتت ببین امیر من تمام تال
 همین طور که را یش کردم کنار شما زندگی کنم

مطم نم این حرف رو از رو خیرخواهی برای من زده ویی رأیش رو میزنم نگران 
 .نباش
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تاق بیرون زدم کلید و انداختم تو قفل برگشتتتتم و نگاه کیفم رو برداشتتتتم و از ا
دیخوری به در اتاق فرزین خان که روبروی اتاقم بود کردمع انگار دره میرفت بهش 

 !میگفت طیال از دستت دیخوره

نگاهی به ستتاعتم کردم یازده شتتب رو نشتتون میداد وارد اتاقم شتتدم خواستتتم در 
وع مت جب به آرش نگاه کردم که در رو روببندم که کستتتی در رو ُهل داد و اومد ت

 بست و روبرم ایستاد

 ت چی شده آرشر

 قدمی برداشت و سینه به سینم ایستاد م ذب قدمی عقب رفتم که به دیوار خوردم

 دوباره خودش رو جلو کشید ساعد دستش رو به دیوار زد و سرش رو جلو خم کرد

 از کارش ترسیدم با صدای یرزونی گفتم ت آ... رشر

 تن صدای آرومی گفت ت جانم با

صتتداش قلبم رو نوارش کرد یب گذیدم و نگام رو به یقه یباستتش دوختم که آروم 
 .گفت ت من موفرفریم رو به کسی نمیدم

شکام رو  ستم جلوی ریزش ا شده بود نگاش کردم ع نتون شک  شایی که پر از ا با چ
 .بگیرم و اشکام مثل جویباری رو صورتم رون شد

ارم وادارت کنن کاری رو که نمیخوای انجام بدی ع ویی خودمم تتتتت طیال من نمیذ
 .مجبورت نمیکنم مال من شی با اینکه خیلی میخوامت

با شنیدن حرفش نتونستم جلوی رد یبخندی که رو یبام نشسته بود رو پنهون کنمع 
 با دیدن خندم یبخندی زد و گفت

 ت پس مال خودمی

 تر شد یهو خندش قطع شد و گفتسرم رو زیر انداختم که صدای خندش بلند 

 ت طیال من نه سال ازت بزرگترم مشکلی نداریر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

624 

 

 دیم هوای شیطنت کرد سرم رو مظلوم تکون دادن که خنده از یباش رفت

تتتت مشکل خیلی دارم مثال تو درس ریا ی و فیزیک همش به مشکل بر میخورم 
 میتونی کمکم کنیر

 رفم گفتبا استرس حرفام رو گوش میگرفت با تموم شدن ح

 ت ها ریا یر

ستاش رو زیر پام انداخت و از زمین  شد و د شاش خبیث  سری تکون دادم که چ
کندمع ترسیده دستام رو دور گردنش انداختم که به طرف تخت بردم و نشاندم رو 

 .تخت

 ت متاسفمع حواسم نبود یه یحظه کنتریم رو از دست دادم

 هویی من ناراحت نبودم یبخندی زدم ت اشکال ندار 

 نگاه هر دومون به در اتاق کشیده شد ع دوباره به هم نگاه کردیم آرش گفت

 !ت ویش کن خودش میره

 با اینکه دیم نمیخواست ازش جدا شم ویی گفتم

 !ت نمیشه آرش بزار ببینم کیه

از جام بلند شتتتدم و به طرف در رفتم و از چشتتتمی در به بیرون نگاه کرد با دیدن 
 ن نباید آرش رو تو اتاقم میدید به طرف ارش رفتمفرزین خان قلبم افتادع او

 !ت آرش بدو تو کمد دیواری زود باش

 ابروهاش باال پرید ت هار

دستش رو گرفتم و به طرف کمد کشیدم تتتت زود باش دیگه! فرزین نباید تو اتاقم 
 !ببینتت

 تا به خودش بیاد شوتش کردم تو کمد دیواری درهم بستم
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و کش موهام رو باز کردم مانتوم رو که تاش نازکی ستتریع شتتایم رو از ستترم کندم 
 زیرش بود در آوردم رو تخت انداختم

 به طرف در رفتم و آروم بازش کردم با دیدنم یبخند فرزین خان کش اومد

با اینکه میبایستتت از دستتتش ناراحت میبودم ویی با دیدن یبخندش دیم براش پر 
 کشید و یبام کش اومد

ستم در رو بازکردم و کشیدم   شد و به دور و ورش نگاه کردع در رو ب کنار وارد اتاق 
 و پشت سرش راه افتادم که بو کشید و گفت

 ت چرا بوی عطر مردونه از تو اتاقت میادر

 .قلبم افتاد تو پاچم یادم نبود فرزین خیلی تیزه

 !ت امیر و آرش اینجا بودن

 نگاهی به یباسم کرد ت با این یباس دیدنتر

 !مانتوم رو درمی آوردم که در زدیع بیا بشین بابا جونت نه نه داشتم 

 گوشه یه تخت نشست و گفت ت رفته بودی بیرونر

 !مثل اینکه فقط اومده بود بازجوییم کنه

 .ت آره با آرش رفته بودیم کلبه هور

 سری تکون داد و مثل بچه ها گفت ت پس من چیر

 ت قربونت بشم فرزینم فردا با هم میریم! خوبهر

 .ت آره فقط به مازیارم زنگ بزن بیاد سه تایی بریم خندید

 تو دیم فهش قشنگی به مازیار دادم

 .ت باشه فرزین جون

 مردد نگام کرد و گفت ت باید امیر همه چیز رو بهت گفته باشه! درستهر
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 سری تکون دادم که گفت ت خوب نظرت چیهر

 !دیگیر نگام رو گرفتم و گفتم ت مگه نظرم برات مهمه

 !نگام کرد ت نمیخوای بگی که پسره سهیل رو دوست داشتیرنگران 

 .ت نه بهش عالقه ای نداشتم

 نفس راحتی کشید وگفت ت خوبه

 .ت به مازیار هم هیچ عالقه ای ندارم

 !اخماش رو تو هم کشید ت عالقه به وجود میاد نگران نباش

 با اخمش دهنم رو بست یب گزیدم و سرم رو زیر انداختم که گفت

م بیشتر باهاش برو بیرون م لومه وقتی نبینیش حسی نسبت بهش پیدا تتتت یه ک
 !نمیکنی

شاید اگه  شتم باهاش برم بیرون آرش بودع  ست دا سی که دو حرفی نزدمع تنهاک
آرشی وجود نداشت جذب مازیار میشدم چون پسر با مزه ای بود ویی االن که قلبم 

 نمی موند یبریز از خواستنش شده بود دیگه جایی برای کسی باقی

 

part 72 

 از جاش بلند شد

 .ت استراحت کن که فردا میخوام کل شهر رو بگردم

 !چشام گرد شد ت فرزین جون رحم کن هوا خیلی گرمه

 خندید ت ی نی از من پیرمرد هم   یف تریر

 یب و یوچم آویزون شد

 .که نمیرسم  ت ختوب من یه دختر کوچیک و تنبلم به پای شما قلدر خان
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 گوشام رو پیچوند

 .تت ایحق که چرب زبونیت به بابات رفته

 !ت آخ فرزین جونم دردم گرفت

 !گوشام و ول کرد و گفت ت خدا کنه مثل بابات کله شق نباشی

 .منظورش رو گرفتم نتونستم حرفی که تو دیم سنگینی میکرد رو به زبون نیارم

و از همه چیز منع کردیع فکر تتتتت نمیدونستتتم به خاطر همچین مو تتوعی بابا ر 
 !میکردم مهربون تر از این حرفایی

سریع نگاش رو گرفت و  شد  شاش خیس  ساس کردم چ بدون حرف نگام کرد اح
 بدون حرف به طرف در اتاق حرکت کرد

از اینکه ناراحتش کردم پشتتتیمون شتتتدم به طرفش پاتند کردم و باهاش هم قدم 
 شدم

 .احتت کنمت ببخشید فرزین جون نمیخواستم نار 

 کمی نگام کرد و گفت

 !ت همه چیزت گپیه خودشه ویی تو باید بر خالف اون به حرفم گوش بدی

بی اختیار اشکام رو گونه هام ریخت غمگین نگام کرد و از اتاق خارج شد پشت در 
 اتاق نشستم و زار زدم چرا اینقدر خودخواههر

 .بغلش انداختم با نشستن آرش کنارم اشکام رو پاک کردم و خودم رو تو

از زمین بلندم کرد به طرف مبل بردم و مجبورم کرد بشتتتینم از یخچال ییوان ابی 
 برام اورد و کنارم نشست

 ت بیا یه کم بخور

 ییوان و از دستش گرفتم و کمی نوشیدمع خنکی آب قلب داغم رو اروم کرد

 نگاه اشکیم رو به آرش دادم و گفتم ت چی میشد مازیاری وجود نداشتر
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 .شکام رو پس زد و گفت تت نگران نباش دیم روشنه مال خودمیا

 ناامید نگاش کردم که گفت

 ت تا حاال دزدی کردیر

 از سوال بی ربطش چشام گرد شد ت هار نه مگه دزدمر

 خندید ت فردا که باهاشون بیرون رفتی س ی کن گوشی مازیار رو بدزدی

 رابروهام رو دادم باال ت چرا باید گوشیش رو بدزدم

کمی فکر کرد و گفت تتتت باید به پدر بزرگت ثابت کنیم مازیار آدم سایمی نیست.از 
حرفاش م لوم بود دوستتتت دارهع فکر نکنم اگه همه چیز رو در مورد مازیار بدونه 

 !اجبارت به این وصلت کنه

 ...ت ی نی میگی مازیار دوست و ای چیزا دارهر اگه بابا بزرگ بدونه چیر اگ

 ...گفتم انجام بده بقیش با من! ب دشم  ت تو کاری رو که

 مکثی کرد و با اخم نگام کرد

 ت چیهر

 !ت اجازه نداری بازوش رو بگیری! نوک انگشتت هم بهش نمیخوره

 خندم گرفت

 !ت تنها پسرایی که دستشون رو گرفتم امیر و تو هستین

 .. نگران گفت ت امیر حسش بهت برادرانسر تا حاال چیزی نگفته که

 ش ندیدی ناراحت بود که بابا بزرگ سهیل رو رد کردهرت وای آر 

 .متفکر گفت ت آره درست میگی ع پس فقط مازیار میمونه که یهش میکنیم

 سرم رو تکون دادم که گفت ت میدونی االن چی کم داریر

 !سواالی نگاش کردم که گفت ت پاشو یکی از رژ یبای خوشگلت رو بزن
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 .به این قیافه میاد پشت چشی براش نازک کردم آره واق ا

 نگاهی به خودم کردم ت وای یادم رفت مانتوم رو بپوشم

 خندید و از جاش بلند شد

 !تت بهتره برم تا از راه به درم نکردی

 چپ چپ نگاش کردم ت پررو من تو رو از راه به در میکنمر

 .خندید و به طرف در رفت

 آرش که رفت دوشی گرفتم و خوابیدم
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به پیشتتتنهاد بابا بزرگ برای نهار به رستتتتوران داخل شتتتهر رفتیمع مازیار هم تیپ 
 همیشگیش رو زده بودع انگار تازه یادم اومده بود به تیپش نگاه کنم

قیافه ی بدی ندشتتت ویی به دیم ننشتتستتتع و مو تتوع مهم تری که ذهنم رو 
از کنار ما بود فرزین خان مشتتغول کرده بود زنگ های پی در پِی موبایلش و رفتن 

 هم از رفتارش اخم کرده بود

دیم برای آرش تنگ شتتتده بود و وارفته رو میز نهار پهن شتتتده بودم و بهش فکر 
 میکردم

 چه طور میتونستم موبایل مازیار رو کش برمر

 مازیار با نیش باز برگشت و گوشیش رو کنار دستش گذاشت

 !زنگ میزنه فرزین خان گفت ت مازیار کی این همه بهت

 !پوزخندی زدم ت حتما دوست دخترشه

 فرزین اخمی کرد ت جواب بده مازیارر
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 !ت چتونه شما جبهه گرفتین سمتم باور کن دوستمه

 فرزین خان نگاه مرددی سمتش کردو سری تکون داد

تتت ب د از نهار منو برسون هتل و با هم برین پیش بچه هاع طیال هم تو هتل دیش 
 .پوسید

 .ت من که میگم بیا اون داداش زشتش نمیذاره مازیار گفت

 با اخم نگاش کردم

 !ت در مورد امیر درست صحبت کن

 .ت اوه اوه ببخشید خانم

حرصی نگام رو ازش گرفتم که غذا ها رو آوردنع از همین االن فهمیدم که قرار روز 
 مزخرفی روکنارشون بگذرونم

ش شون با ش ست پی م کاش امیر یا آرش باهام نزدیک بود گریم بگیرهع دیم نمیخوا
 بودن

 !ت فرزین جون میشه امیر هم بیاد

 قبل از اینکه فرزین حرفی بزنه مازیار گفت

 ت البد بیاد چپ چپ نگامون کنه ب دشم زودی ورت داره برهر

شقاب  ست ب ش ورهع دیم میخوا شد چرا یهو ازش اینقدر بدم اومدع چقدر بی دیم پر 
 .غذا رو تو سرش خورد کنم

 .امروز تنهایی برو ت دخترم

 فرزین خان از نگام نار ایتیم رو خوند ویی اعتنایی نکرد

 .ت ویی دیم نمیخواد تنها برم باهات میام هتل

 اخمی کرد ت حرفی که میگم رو گوش بگیرر
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 یبام از شدت حرص و بغض یرزید آروم نجوا کردم

 .ت کاش با مامان و بابا رفته بودم

شنیدنع برام مهم حرفم خیلی آروم بود ویی از دس تای بدون حرکتشون م لوم بود 
 !نبود بشنون یا نه

اون جو رو دوست نداشتم ع دیم میخواست برگردم پیش خونوادمع این خونواده ی 
 .جدید زورگو رو دوست نداشتم

انگار حرفم برای فرزین خان خیلی گرون تمتتتوم شد چون دیگه چیزی نخوردع ویی 
م حتی به فکرم رستتید که برای خالص شتتدن از تو اون یحظه حس واق یم رو گفت

 دستشون خودم رو بکشم از فرزین خان زورگو زده شدم دیگه حتی نگاشم نکردم

 ت دخترم

باشتتته رو  که ب دش زور گفتن  نه بودع ویی دیجویی  یا صتتتداش آروم و دیجو
 نمیخواستم ع همون طور سر به زیر گفتم

 ت بله فرزین خان

 مکثی کرد و گفت

 !گردی هتل باید با هم حرف بزنیمت باهام برمی

شروع به غذا خوردن کردع  شید و  سر تکون دادمع پفی ک بازم بدونی که نگاش کنم 
منم چند یقمه به زور چپوندم تو دهنم ویی مگه بغض گلوم اجازی قورت دادن غذا 

 رو بهم میدادر

شقابم رو شتم و به زور باهاش یقمم رو قورت دادم و ب شابه رو بردا پس  ییوان نو
 زدم
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با فرزین خان به هتل برگشتیمع تمام مدت نگاه ازش میگرفتم متوجه کالفه شدنش 
بودم ویی به عمد کارم رو ادامه میدادم باید میفهمید دوره ی زور گفتناش تموم 
سخت بودهع دیم به  شتمع واق ا براش  شده یه یحظه خودم رو جای بابا میالد گذا

 یش سوخت راستی چرا من تا حاال سر قبرشون نرفتمرحا

چقدر دختر بدیم! بازم میخواستتتت گریم بگیره ویی خودم رو نگه داشتتتتمع چون 
 .  یف نیستم

 از اسانسور پیاده شدیم کلید رو تو قفل اتاقم چرخوندم

 ت بیا کارت دارم

 ناچار باز در رو قفل کردم و دنبایش وارد اتاق شدم

 !یا بشینروی مبل نشست ت ب

 با فاصله ازش نشستم که گفت ت میشه بگی مشکلت با مازیار چیهر

تتت مشکلم اینه که ازش خوشم نمیاد! مشکلم اینه که خلق و خو و عالیقمون به هم 
 !نمیخوره! مشکلم اینه که به شدت مشکوکه

 میخوای بگی این همه زنگ رو زنگ و این همه پنهونی حرف زدن عادیهر

 هستی که میخوای بدبختم کنیرچه جور پدر بزرگی 

 چرا حتما باید با خونواده خودمون وصلت کنیمر اگه من هیچ ارثی نخوام حلهر

 .کارتی که بهم داده بود رو جلوش گذاشتم

 !ت هیچی ازتون نمیخوام فقط بزارین زندگیم رو کنم عخواهش میکنم

 دستی تو موهاش کشید و کارت رو برداشت انداخت تو کیفم

تمام سهم ارثیه ی میالِد پس به تو میرسه حتی سهم مازیار هم بهش  تتت این کارت
 !دادم نمیخوام همه منتظر مرگم باشن
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فقط اون خونه و یه حستتاب مخصتتوص خودم باقی میمونه که اونم مجبوری باید 
 .برای زندگیم نگه دارم

 دستی رو سرم کشید و گفت

 ت اگه مازیار کسی رو نداشته باشه مشکل حلهر

 !پیگیر قضیه میشم تا بفهمم چی کار میکنه از امشب

 !اگه بفهمم با دختراس نمیذارم از کنارت رد شه

 .با اینکه میگفت طیال رو میخوام و هیچ دوست دختری ندارم

 نگران نگاش کردم ت چه طور مخواین بفهمینر

 چونش رو خاروند ت نمیدونم یه فکری براش میکنم

 مردد گفتم ت فرزین جونر

 نگام کرد

 .چیز از گوشیش باید شماره ها رو چک کنیم باید گوشیش رو ازش کش بریمت 

 .سری تکون داد و گفت ت باشه امشب درستش میکنم تو ناراحت نباش

 !سری تکون دادم ت حاال یه کم برای بابا فرزین بخند

 غرق چشای مهربونش شدم و یبخندی زدم

 خودش رو بهم نزدیک کرد و تو بغل گرفتم

 د و گفتی پیشونیم رو

 ت دیگه حرف از مردن نزن باشهر

 .ت باشه فرزین جون
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 #دانای کل

طیال با نور امیدی که در قلبش روشن شده بود از اتاق خارج شد ویی غافل از اینکه 
فرزین خان این بار نمیخواستتتت شتتتکستتتت را قبول کندع با خود گفت اگر مازیار 

 .د ب د از ازدواج با طیال آن را کنار میگذارددوستی هم داشته باش

 شماره ی مازیار را گرفت و منتظر ماند

 ت بله فرزین خان

تتتت طیال بهت مشکوکه و میخواد گوشیت رو چک کنهع امشب بیا اینجا و گوشیت 
 !رو اشتباهی جا بزار تا مطم ن بشه

 !قفل هم رو گوشیت نباشه

 ت باشه چشم

شی روقطع کرد و به  خیال خود بهترین کار را در حق طیال انجام داد ع او فرزین گو
 .فکر میکرد که طیال فقط با مازیار خوشبخت میشود

مازیار اسم های درون گوشی خود را به نام پسرانه ای تغییر داد ع هنوز هم حا ر 
 نبود دوستیش را با انها قطع کند

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

ستتریع امیر در رو باز کرد ع یبخندی به روش پاشتتیدم و وارد در اتاق رو زدم خیلی 
 شدم ع آرش با دیدنم یبخندش کش اومد و گفت

 ت کجا بودینر چیکار کردیر

 روی تخت نشستم امیر هم منتظر نگام میکرد

 همه ماجرا رو براشون گفتمع امیر مشکوک گفت

 ت مطم نی فرزین خان همچین کاری میکنهر
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 .و دوست دارهت امیر شک نکن اون من

 مردد سرش رو تکون داد که گفتم

ت شما مطم نید دوست دختر دارهر اگه چیزی تو گوشیش نباشه دیگه نمی تونم  ت
 .رو حرفش حرف بزنم

 .آرش ت من مطم نم ویی به فرزین خان اعتماد ندارم

 دیشوره گرفتم ت برای چیر

 امیر ت منم با آرش موافقم اگه بهش بگه چیر

 .نم من بهش اعتماد دارمت نه نمیگه مطم 

 نگاه نا مطم ن شون دیم رو به هم ریخت سرم رو زیر انداختم

 ت شما میگید چیکار کنمر

 امیر کنارم نشست و دستش رو رو شونه هام انداخت

 .تت درست میشه! اگه تقلب کنن یو میرن صبر کن ببینم میخوان چیکارکنن

 سرم رو تکون دادم و از جام بلندشدم

 .ستراحت کنمت من میرم ا

 از اتاقشون خارج شدمع و به اتاق خودم رفتم که گوشیم زنگ خورد

 ت ایو کاری داشتی بابا جونر

تتت ببین دخترم امشب مازیارمیاد اینجابا هم شام بخوریم تو هم صبر کن با ما شام 
 بخور

 ت باشه

 گوشی رو قطع کردم و بی حوصله خودم رو روی تخت انداختم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 مازیار که اومد فرزین خان گفت برای شام بیرون بریم

ع منم که جز چشتتم گفتن کار دیگه ای از دستتتم بر نمیاومد قبول کردمع شتتام رو با 
 خودشیرینی وشوخی های بی مزه ی مازیار کوفتمون شد

لی نمیدونم علتش حضور بی موقش تو زندگیم بود یا چیز دیگه ع ویی بر خالف اوای
 که دیدمش

 ازش بدم میاومد

ب د از شتام فرزین مازیار رو به بهونه ی همراهی کردنش تا دستشتویی با خودش 
 .برد و با ابرو اشاره ای به موبایل مازیار که رو میز گذاشته بود کرد

 ب د از رفتنشون موبایل رو برداشتم

 میشدراز ت جب چشام گشاد تر از این نمیشد حتی گوشیش رمز هم نداشت مگه 

 !شک به دیم خونه کرد فرزین خان یه جای کارت میلنگه

 .مطم نم موقع نهار با رمز گوشیش رو باز کرد

 !عصبی شدم داشتن بازیم میدادن

 !وارد مخاطبینش شدم هر چند مطم ن بودم که چیزی پیدا نمیکنم
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اشتتمع اشتتباه فرزین هان این چیزی نبود. پوزخندی زدم و گوشتی رو روی میز گذ
 .بود که نمیدونست اگه به باهوشی خودش نباشم به خنگی مازیار هم نیستم

 به راه رفتنشون نگاه کردم هنوز خبری ازشون نبود

گوشتتی مازیار شتتروع به زنگ زدن کرد ستتریع برداشتتتمش ویی نوشتتته بود حمید 
 !رستمی
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شد و شتم ب د از چند بوق قطع  سر جاش گذا شی رو  شروع به زنگ گو یی دوباره 
صمیم گرفتم بهش بگم چند دقیقه دیگه زنگ  ستمی بود ت زدن کرد باز هم حمید ر

 .بزنه

 گوشی رو وصل کردم خواستم حرف بزنم که مجال صحبت بهم نداد

تتتت مازیار ی نی چی چند مدت زنگ نزنر مگه من مسخره ی توام هار مگه امشب 
ام ازدواج کنیع به خدا اگه بفهمم رفتی چه خبرهر مازیار تو به من قول دادی باه
 .خاستگاری کس دیگه ای خودم رو میکشم

 ب دشم شروع به گریه کرد

 گیج به گوشی نگاه کردم حمید رستمی زنهر

 !مازیار چرا بهش گفته بود امشب زنگ نزنهر مگه میدونست

قیه هم ت ایو مازیار چرا حرف نمیزنیر چقدر به پات وایسادم با اینکه میدونستم با ب
 میپریع پات موندم ویی این طور جوابم رو دادیر

ست افتاد تو ظرف خورش خندم گرفت مثل دیونه  شی رو رو میز پرت کردم در گو
 .ها خندیدم

 ت چی شده دخترمر

 سرم رو به طرف مازیار و فرزین برگردندم خندم بیشتر شد

 .ت ببخشید مازیار جان موبایلت خورشی شد

 بلند شدم کیفم روبرداشتمبازم خندیدم و از جام 

 ت به حمید جون سالم برسون

به طرف در هتل حرکت کردم صدای صبر کن صبر کن فرزین از پشت سرم میومد 
 ع اون گویم زده بود چه طور تونست باهام این کار رو کنهر

 ت صبر کن طیال جان نصف شب تنها کجا میریر
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ا زن اون عو تتی بشتتم دیم نمیخواستتت حتی نگاش هم کنم میخواس فریبم بده ت
 چطور دیگه بهش اعتماد میکردمر

 ت دختر نرو تو خیابونع یا خدا صبر کن مگه دیونه شدیر

ازش همچین انتظاری نداشتمع بهش اعتماد کرده بودمع اونو پدر دومم میدونستمع 
 یه بابا این طور برای دخترش یقمه میگیرهر

شتم  شد و اشک جلوی چشام روگرفت حس بدی دا شده دیم پر  فرزین برام تموم 
 بودر دیم میخواست مثل قبل مهربون می موند

چه طور یادم رفته بود که فرزین همون خودخواهیه که میخواست با ماشین زیرم 
 کنه!ر

با آستین مانتوم اشک چشام رو گرفتم و به جلوم نگاه کردم درست وسط خیابون 
 !ایستاده بودم و دور و ورم پر از ماشین

قورت دادم و پا تند کردم ویی صتتتدای بوق کشتتتیدهع یا خدا گفتن آب دهانم رو 
 .فرزین و پرت شدنم تو اسمون و ب دش درد شدیدی توی سرم و سیاهیه مطلق
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 #دانای کل

فرزین با ترس و شتتتاب به طرف طیال دوید جستتم بی جونش روح از بدن فرزین 
 جدا کرد

الد از دست میداد ! چه کرده بود با دردانه ی پسرش! هق زد نکند او را هم مثل می
 و او را از زمین برداشت

شت ع نگاهش بی جواب نماند و دل مردی رو به  شینی گ سش دنبال ما نگاه ملتم
 رحم اورد

 ت بیا سوار شو میرسونمتون
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 فرزین شتابان سوار ماشین شد و طیال راروی پایش گذاشت

 یلرزیدسدایش از ناراحتی و استرس م

 ت پسرم سریع برو

 ت چشم االن میرسونمتون

 .مرد با تمام سرعت رانندگی کرد و ده دقیقه ای بیمارستان رسید

طیال ب د از عکس برداری به اتاق عمل منتقل شتتتد و فرزین پشتتتیمون و درمانده 
 .پشت در اتاق عمل منتظر ماند

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

ل نشسته بودیمع حرف های سهام داشت مخم رو سوراخ میکردع همگی تو البی هت
 ویی چون همه فکرم پیش طیال بود میتونستم کمی تحمل کنم

پدر بزرگش خیلی مشکوک بود موقع خارج شدن از هتل برق پیروزی توی چشاش 
 میدرخشید

 حس میکردم برای همیشه طیال رو از دست دادم

 اون مردع مرد شکست نبود

 به صدا در اومد تلفن امیرسام

 از ما جدا شد و مشغول جواب دادن به تماس شدع نتونستم نگام رو ازش بگیرم

صحبت کردنه  شدع بدون توجه به  شتر می شمش بی هر یحظه رنگش پریده تر و خ
 سهام به طرف امیر رفتمع مات شده بود و حرفی نمیزد

 ت امیر خوبیر چی شدهر

 .دبخت شدم طیالم رو کشتن خدایانگاه خیسش قفل چشام شد ت آرش خواهرم! ب
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 !تت چی میگی امیر حرف بزن! چی شده

 ت باید بریم بیمارستانع طیال اتاق عمله

 !همش تقصیر او پیرمرد بدجنسه

 ت چتتتتتتتتتیر

 باورم نمیشد نه طیالی من نمیتونست چیزیش شده باشه

تو ساین  امیر ماجرا رو به هم گفت صدای فریاد و شیون عمو مهیاد و عاطفه خانم
 پیچید

شت در اتاق عمل  سوندیم مازیار و فرزین پ ستان ر سرعت خودمون رو به بیمار به 
نشتتستتته بودن عمو مهیاد نتونستتت جلوی خشتتمش رو بگیره و و یقه فرزین رو 

 گرفت و از زمین کند

 باداد و فریاد حرفش رو زد

د بیرون ت چی کارکردی دخترمو هار چه بالیی سرش آوردیر فقط دعا کن سایم بیا
 !وگرنه بالیی سرت بیارم که ارزوی مرگ کنی

 ویی فرزین حرفی نمیزد درست شبیه یه مرده بود

 بابا از فرزین جداش کرد

ستمع برام قابل قبول نبود که  ش سر خوردم و رو زمین ن ناباور به دیوار تکیه زدم و 
 !طیال زیر تیب جراحی باشه و بین مرگ وزندگی دست و پا بزنه

 !م لومه که نه همش خوابهمگه میشدر 

 

part 78 

 ویی خواب نبودع وقتی که صدای دکتر که میگفت براش دعا کنید تو سرم پیچید

 وقتی با چشای بسته میون یویه های زیادی زندانی بود
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 !وقتی دکتر گفت اگه تا چند روز دیگه به هوش نیاد میره تو کما

 !اینا نمیتونست خواب باشه

نه فرزین حرفی میزد نه مازیار فقط گفتن تصتتتادف کرده. علتش رو نگفتن! مگه 
 میشهر چرا باید اون موقع وسط خیابون میبود!ر

 .اونا یه چیزی رو پنهون میکردن

 .سه روز گذشته بود ویی خبری از به هوش اومدنش نبود

ساسی داغون تر شدیم وقتی که دکتر گفت که اگه به هوش بیاد ممکنه یه مشکل ا
و جبران ناپذیری برای سرش پیش اومده باشه و اینکه خودمون رو برای هر چیزی 

 .آماده کنیم

امروز هم مثل هر روز با امیر در بیمارستتتتان نشتتتستتتته بودیم که فرزین و مازیار 
 رسیدن

 فرزین وارد بیمارستان شد ویی مازیار برگشت

 با امیر نگاهی به هم کردیم و دنبایش رفتیم

 جه شد و سری تر حرکت کرد ویی به سرعت خودمون رو بهش رسوندیمانگار متو

شهع حق به جانب نگامون  دو طرفش راه رفتیم و مجبورش کردیم وارد کوچه ای ب
 کرد

 ت چتونهر چه کاردارینر

 امیر یقش رو گرفت و کوبوند تو دیوار

 !ت بهتر زبون باز کنی وگر نه سایم بیرون نمیری

  ارمازیار پوزخندی زد ت واق

 مشتی ناغافل تو شکمش کوبیدم که دوال شد

 !ت آره واق ا! پس جای زر زدن بنال
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 دندون سایید ت به شما مربوط نیست مگع شما چیکارشین!ر

 این بار زانوی امیر تو شکمش فرو رفت

امیر تتتت اگه بیشتر میخوای بفهمی شرم نکنع ویی میترسم چیزی ازت نمونهع پس 
 !زبون باز کن

به حرف زدن نبود دیگه داشتتت کفرم رو در میاورد از دستتت امیر ویی باز حا تتر 
 کشیدمش و تا میخورد زدمش ع رو زمین تو خودش مچایه شده بود

 !ت ویم کنید تقصیر من نیست با فررین خان حرفش شد به من چه

 از زدنش دست کشیدم پس حدسم درست بود فرزین گویش زده بود

 به طرف امیر برگشتم تت بریم

 رو زمین ویش کردیم و به بیمارستان برگشتیم همون جا

شه به طیال نگاه میکردع دیم  شی شت  شده بود از پ فرزین در حایی که کمرش دوال 
 !میخواست تا میخورد میزدمش ویی تضمینی نبود که با مشت اول جون نده

تو این چند روز آب شتتتده بود ویی چه فایده مگه آب شتتتدنش حال طیال رو خوب 
 میکردر

 رای دیونه بازیاش تنگ شده بود چرا باید این بال سرش میاومدردیم ب

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #طیال

شام رو باز کردم همه جا مه آیود  سرم چ شدیدی تو  سنگینی و و درد  ساس  با اح
 .بود باز چشام بسته شد و سرم تیر کشید

تا تصویرش وا ح  حس کردم کسی کنارمه چشام رو باز کردم و چند تا پلک زدم
 شد
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در حایی که دستتتتام رو گرفته بود ستتترش رو روی تخت گذاشتتتته بودع موهای 
ستم  شدم خوا صبانی  ستام رو گرفته ع شناختمع از این که د سفیدش رو خوب می
ست  ستم دیم نمیخوا شام رو ب سریع چ شم بیرون که تکونی خوردع  ستام رو بک د

 .ببینمش

 ویی مثل اینکه تکون دستام رو حس کرد

 ت طیال...طیال دخترم بیدار شدیر

 جوابش رو ندادم ع از جاش بلند شد و بیرون رفت

 مو فرفری دوست داشتنی

part 79 

ضور با عجله ی چند نفر به اتاق  شتم متوجه ح شام رو باز کنم ندا نای اینکه باز چ
 شدم

 .ت آقای دکتر خودم تکون دستاش رو حس کردم

طور که بهتون گفتم خودتون رو برای هر ت درسته و  یتش بهتر شده ویی همون 
شه یا حتی بینایش رو یا  ست داده با ضه ش رو از د چیزی آماده کنید ممکنه حاف

 .شایدم مشکل جدی تری

 ت خدای منع دکتر اگه بیناییش رو از دست بده میشه براش کاری کردر

 تت ف ال هیچی م لوم نیست صبر کنید بیدار بشه ع بهتره ف ال تنها باشه

ای قدم هاشون در حایی که ازم دور میشدن رو می شنیدم ویی من که حافظه صد
 م رو از دست ندادم چشام هم میبینه پس اینا چی میگنر

مشتتتکل جدی تری که گفتن چیهر چه طور باید فرزین رو مجازات کنمر چه طور 
 باید از شر مازیار خالص بشمر

ایی تو بگو از دستتتت بابای دیم بابا میالد رو خواستتتت از ته دل صتتتداش زدمع باب
 زورگوت چیکار کنمر
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من که مثل تو پستتر نیستتتم که بتونم از پیشتتش برم اجازی ازدواج من تو دستتت 
 !اونه

ست  س ی کردم بخوابم دیم نمی خوا شار دادم و  شام رو ف شید چ سرم تیر ک باز 
بیدار شم و خوشحایش کنم باز مغلوب خواب شدم و توی دنیایی دیگه به پرواز در 

 .مدماو

شت  ستم خوابم و دارم خواب میبینم توی د انگار بین خواب و بیداری بودم میدون
 سرسبز و قشنگی راه میرفتمع حتی میدونستم این دشت بهشته

 خدایا اینجا چه خبره ی نی ُمردمر

 یا نه من که دارم خواب میبینم ویی چرا اومدم اینجار

ون منو به طرفشتتون درخت بزرگ زیبایی توجهم رو جلب کرد صتتدای خندهاشتت
 .کشوند با دیدن خودم کنار مردی غریبه ترسیدم

ت دخترم تو باید  ویی چرا موهام فر نیستر مت جب نگاشون میکردم که مرِد گفت 
 !دیونه بشی

 گیج نگاش کردم ت هار

 خندید ت خودت ازم کمک خواستی مگه صدام نزدیر

 ت ویی من بابام رو صدا زدم

 !بشیخندید ت درسته باید دیونه 

شدن.خدای من اون بابام بود پس کناریش هم  اینو که گفت از جلوی چشام محو 
 مامانم بود! ی نی چی دیونه بشمر

ستم چند تا فحش بهش  شام رو باز کردم خوا صورتم خورد چ با  ربه ای که به 
 .بدم که دیدم یه مرد با روپوش سفید باالی سرم ایستاده

 ت خوبی دخترمر
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 !دیونه میزنه میگه خوبیر داشتم توبهشت قدم میزدما حرصی جوابش رو ندادم

صورتم تکون داد ویی به عمد نگاه  ستاش رو جلوی  وقتی دید جوابش رو نمیدم د
 !از چشاش بر نداشتمع حاال تواین حال دیم میخواست کرم بریزم واق ا که دیونم

 هار چی گفتمر دیونه مر

 ی نی منظور بابا این بود من باید دیونه بشمر

 .....اشه بابایی پس طیال دیوانه میشودب

 

part 80 

مه دادع تکون  گاه کردنش ادا به ن ید و همین طور  دکتر صتتتورتش رو جلو کشتتت
 نمیخوردم

 نگام رو قفل چشاش کرده بودم و حرفی نمیزدمع صورتش حسابی نزدیک شد

 ت دخترم صدام رو میشنویر

رو کمی کج کردع به تقلید ازش ستترم رو کمی وقتی عکس ای ملی ازم ندید ستترش 
 متمایل کردم به چپ

ابرویی باال انداخت و سرش رو به راست کج کرد باز حرکتش رو تقلید کردمع متفکر 
شاد  شاش دیگه گ ستام رو بلند کردم و دماغش رو محکم گرفتمع چ نگام کرد که د

 تر از این نمیشد

 دم و گفتمدماغش رو محکم فشار دادم و چشام رو ریز کر 

 ت تو آیوچه های منو برداشتیر

 با صدای تو دماغی گفت ت نه دخترم

اخمی کردم و گفتم تتتتتت دروغ نگو خودم دیدم داشتتتتی تند تند ایوچه هام رو 
 .میخوردی تازه ب دش ظرفشم ییس زدی
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 .ت دخترم خودم برات میخرم

 احستتاس کردم جونش اومده توک دماغش به خاطر همین رهاش کردم و گفتم ت
 .خوبه حاال برو بچم رو بیار ببینمش دیم براش تنگ شده

 نفسی از اعماق وجتود کشید

 .دماغش رو ماساژ داد سری تکون داد و رفت بیرون

چقدر حال دادع وای دیونه بودن عاییهع دارم برات مازیار خان کاری کنم از صتتتد 
 !متریم هم رد نشی

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

نتظر جواب دکتر بودیم و تت یت طیال نرمال شتتده بود و دکتر میخواستتت همه م
 .چکش کنه تا از سالمتیش مطم ن بشه

 ویی دکتر یب میگزید و برای زدن حرفی مطم ن نبود

 فرزین خان طاقت نیاورد و گفت ت دخترم خوب بودچشاش میدیدر

 ت دکتر سرش رو تکون داد

رانم کردهع نمیدونم این عالئم موقته یا ت آره مشکل بینایی نداشت ویی یه چیزی نگ
 همیشگی ویی و  یت روانیش نرمال نیست

 عمو مهیاد گفت

 ت ی نی چیر میخوای بگی دیونه شدهر

 دکتر سری تکون داد

تتتت ف ال که این طور نشون میده داشت دماغ من رو میکند میگفت آیوچه هام رو 
 .خوردی منم قول دادم براش بگیرم که ویم کرد

 !دید ت بابا این شیطونک دست انداختهامیر خن
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 دکتر ت نمیدونم ویی گفت برو بچم رو بیار! اینو چی میگینر

 .همه ترسیده نگاش کردیم که عاطفه خانم گفت ت باید ببینمش

 !دکتر ت همگی آروم بیاید داخل ببینم شما رو میشناسه

سته بود و مظلوم خوابیده بود چه طور  شدیم چشاش ب دیش اومد اروم وارد اتاق 
 به طیالی من بگه دیونهر

شد  شماش باز  صورتش رو نوازش کرد که چ ستاد و آروم  عاطفه خانم کنارش ای
 .ویی فقط نگاش میکرد

شون نمیداد قلبم  سید هیچ عکس ای ملی ن صورتش رو بو شد و  عاطفه خانم خم 
 بی امان میکوبید و منتظر بودم بخنده و بگه دستون انداختم

 تت خوبی دخترمر درد نداریر مهیاد خم شد و گفت

 چشای طیال گرد شد و با ت جب گفت

 !ت چتتتتتتتتتتی من دخترمر فکر میکردم پسرم

جیغی کشید ت من نمیخوام دختر باشم میخوام پسر باشم تا فرزین نتونه ذایتم کنه 
 نه نه نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

دکتر بهش آرام بخشی باز صدای جیغش بلند شد همه ترسیده نگاش میکردن که 
 .تزریق کرد و همه رو از اتاق بیرون انداخت
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چشتتام رو به آرومی باز کردم گیج و منگ بودم چند دقیقه طول کشتتید تا بفهمم 
چی به چیه! دکتر بهم آرامش بخش زده بود! فکر کنم زیاده روی کردم باید کمی 

سم بب ستم رو تکون بدم دیدم محتاط تر عمل کنم میتر ستم د ستانع خوا رنم تیمار
تکون نمیخورهع متوجه شتتدم هر دو دستتتم به تخت بستتته شتتدهع عصتتبی شتتدم 
خواستتتت گریم بگیره که یادم اومد من یه هدف بزرگ دارم باید تحمل کنم یک 
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ساعتی رو تو همون حایت گذروندم که پرستار اومد و سرمم رو چک کرد خودم رو 
 نزنم که و  یت بدتر بشهر آخه بابایی راه بهتری نبود بهم بگیر نگه داشتم حرفی

ستش بود اونو رو  سوپی تو د ساعت ب د یکی دیگه اومد طرف  ستار رفت ونیم  پر
 میز گذاشت و گفت ت اگه دست رو باز کنم دختر خوبی میمونی تا بهت غذا بدمر

تیر کشیدو آخی  سرم رو تکون دادم که دستام رو باز کرد ع خواستم بشینم که سرم
 گفتم

شت تتتت خوبی  سوش رو از رو میز برداره به طرف برگ ست ظرف  ستار که میخوا پر
 دختر خانمر

 دستم رو روی سرم گذاشتم و گفتم ت تو زدی توسرمر

 ت نه چرا باید بزنمر

 یب و یوچم رو آویزون کردم ت پس کی محکم زد تو سرم که دردم گرفتر

 . تی؛ دردش به زودی از بین میرهیبخندی زد ت اشکال نداره عمل داش

سینی رو رو پام گذاشت و خاست بهم سوش بده که قاشق و ازش گرفتم و تو سوش 
 فرو بردم

 منتظر نگام میرد که یهو قاشق پر از سوش رو تو دهنش فشار دادم

شیدمع واق ا که  سر ک شتم و  سوش رو بردا سه  صله گرفتع کا شای گرد ازم فا با چ
خوردن نیست ویی برای یه دیونه که داره از گشنگی هالک  غذای بیمارستان قابل

 !میشه بد نیست

ستوش رو تا آخر ستر کشتیدم خواستتم با آستتینم دهنم رو پاک کنم که دستتم رو 
 .گرفت و با دستمال دهنم رو تمیز کرد

 !ت میخوام برم خونه

ی و سینی رو از رو پام برداشت تتت باشه عزیزم بزار به دکترت بگم دختر خوبی بود
 !سوپت رو تا اخر خوردی شاید اجازه داد بری
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 سری تکون دادمع سینی رو برداشت و از اتاق بیرون رفت

رو تخت دراز کشتتیدم حوصتتله ی بیمارستتتان رو نداشتتتم دیم میخواستتت زود تر 
برگردیم خونه دیگه از کیش هم خوشتتتم نمی اومدع رفتن تو عایم دیونگی ی نی یه 

یانت ی نی فقط خودت باشتتی و دیگران رو به ستتد کشتتیدن بین خودت و اطراف
 حساب نیاری ویی من دیم بی تاب آرش بود

 اگه ازم نا امید میشد چیر اگه میرفت طرف سهام چیر

 !این دیونگی فقط برای ادب کردن فرزین خان و روندن مازیار نبود

سم داره امتحان  شی که میگفت دو شناختمع آر این طور اطرافیانم رو هم خوب می
 !دمیش

 !بابا و مامان و امیر امتحان میشدن! صبر و تحمل خودم امتحان میشد

ویی من از همین االن بازندم دیم براشتتون تنگ شتتده میترستتم ازم فاصتتله بگیرنع 
 .میترسم دیگه منو نخوان

 

part 82 

 # آرش

ین خان خیلی طیال از بیمارستان مرخص شده بود و میخواستیم برگردیم تهرانع فرز
زور زد که را یش کنه به خونه ی اون بره ویی طیال بازوی عمو مهیاد رو چسبیده 

 بود و سرش رو تکون میداد

 فرزین خان هم که دید کاری ازش برنمیاد رهاش کرد

شگی زندگی ویی این بار طیال از اتاقش خیلی کم  شتیم بازم روال همی به تهران برگ
یه بیرون میاومد و کم حرف شتتتده ب بده  ود و هر کاری که میخواستتتت انجام 

 خرابکاری توش میکرد
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نمیدونستتتم برخوردش با من چطوریه هنوز جرات نکرده بودم نزدیکش بشتتم ویی 
 دیگه طاقتم تموم شده بود یا همه چی رو یادش بود یا نه باید یه کاری میکردم

ساس میک سته بود خرگوش گندش هم تو بغلش بودع اح ش ردم تو حیاط رو تاب ن
 .چهرش خسته و غمگینه

شون نداد کمی حلش دادم و  سادم و آروم حلش دادمع عکس ای ملی ن کنارش وای
 تاب رو رها کردم

 روبروش ایستادم ع نگام کرد و یبخندی زد به خودم جرات دادم و جلو تر رفتم

 ت میتونم کنارت رو تاب بشینم

شش رو  ستم خرگو ش سری تکون دادع کنارش ن سبید و کمی نگام کرد و  سفت چ
 کمی ازم فاصله گرفت

 ت طیالر

 نگام کرد ت منو یادتهر

 !سری تکون داد و گفت ت تو منو بوسیدی

 نفسم حبس شد آب دهانم رو به زور قورت دادم و گفتم ت طیال پیش کسی نگیار

 سرش روکج کرد و گفت ت تو پسرمیر

 نا امید نگاش کردم طاقت این طور دیدنش رو نداشتم

شت و با پاش تاب رو به خودش رو به ط شونه م گذا سرش رو روی  شید و رفم ک
 .حرکت در اورد

هار  یاین ن گامون کرد و گفت ب یاومد کمی مت جب ن به طرفمون م امیر داشتتتت 
 !بخورین

ت طیال فرزین خان گفته میخواد  ویی طیال از حرکت نایستاد امیر دوباره صداش زد 
 میریر بیاد دنبایت ببرت خونشون چند روز پیشش بمونی
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 تاب از حرکت ایستاد طیال یبخندی زد و گفت ت اره من فرزین رو دوست دارم

 نگاهی به من کرد تت تو هم میایر

سری تکون دادم تتت نه فرزین منو دوست نداره تو هم زودی برگرد باشه!اگه مازیار 
 !اذیتت کرد هم بهم بگو

 بدون جواب دادن بلندشد و وارد خونه شد

 تتتتتتتتتتتتتتت

 #الطی

پشت میز نشسته بودیم و غذا میخوردیم س ی میکردم کمی عجیب غذا بخورم که 
شک نکنن مثال مرغ رو میزدم تو ماست و میخوردم یا بزنج خایی میخوردم تو این 
چند روز فهمیده بودم دیونه بودن همچین هم آسون نیست به خاطر همین بیشتر 

 کی انجام ندمتو اتاق خودم رو زندونی میکردم تا حرکتی مشکو 

خواستم ماست بخورم که قاشق امیر تو ماستم فرو رفتع میخواست امتحانم کنهر 
میدونستتت خیلی بدم میاد از این کارع بی توجه به کارش قاشتتق ماستتتی تو دهنم 

 گذاشتم که باز کارش رو تکرار کرد

سر جام نشستم و با  سه ماستش رو رو سرش برگردوندم و  از جام بلند شدم و کا
ست سمتم گرفت  د شقی به  شیرازیم کردم و که آرش قا ساالد  شروع به خوردن 

شده بود فرو بردم و  سابی چندش  ساالدم که ح شق رو تو  ابرویی باال انداختم و قا
 جلو دهنش گرفتم

 بی تردید دهانش رو باز کردع خندم گرفت ویی خودم رو نگه داشتم

 من جاش بودم نمیخوردم

ه کاسه ی ماست مثل کالهی رو سرش بود نشسته امیر هنوز شکه زده در حای ک
بود و مثل دیونه ها نگام میکرد خدا کنه تا وقت عاقل شتتدن من بشتته اینا دیونه 

 !نشن
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ساالدم امیر  شروع کردم به خوردن  شق  شق آرش رو ازش گرفتم و با همون قا قا
سرویس  شد و به طرف  سه هم بدون هیچ حرفی بلند  رفت ع خدا به داد روزی بر

 !که بفهمه همه ی اینا دروغ بودهع پوستم و زنده زنده میکنه

 ساالدم رو که خوردم از جام بلند شدم که مامان گفت

 ت عزیزم یباسات رو برات گذاشتم کیفت

 هر روز بهت زنگ میزنم جواب گوشیت رو بده باشه دخترمر

 .بپوش حاال هم برو یباسایی که رو تخت گذاشتم رو

 بدون جواب به طرف اتاقم رفتم و یباسام رو پوشیدم

شد حاال ببینم با دختر عموی دیونش کنار میاد یا  سر و کله مازیار پیدا  ساعته  نیم 
 .نه

بایم بود! کار  امیر کیفم رو برداشتتتت از ویال بیرون رفتیم نگاه های نگران همه دن
 درستی کردم که واق یت رو بهشون نگفتمررر

شت ترسیدم  صندیی پ صرفم کنن! امیر کیفم رو  ستش رو بگم و از ادامه کارم من را
 گذاشت و در جلو رو برام باز کرد نگاه بدی با مازیار رد و بدل کرد و رو بهم گفت

 ت مواظب خودت باشع اگه کسی اذیتت کرد که میدونی چیکار کنیر

 کمی فکر کردم و گفتم ت خفش کنمر

 دخبیث یبخندی زد و سری تکون دا

مازیار ماشتتین رو روشتتن کرد و راه افتاد دستتتم رو ستتمت  تتبط ماشتتین بردم و 
روشتتنش کردم یه اهنگ خارجی شتتروع به خوندم کرد نگاه چپکی بهش کردم چه 
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کالسیم میزاره ی نی من بلدم اینا چی میگن! حاظرم شرط ببندم یه کوچویو هم بلد 
 .نباشه

رد چش غره ای رفت و  تتبط رو صتتداش رو تا ته باال بردم که مازی یه تکون خو
شنش کردم این کار مون چندین بار  شش نکرده بود که رو خاموش کرد هنوز خامو
تکرار شتتد تا اینکه مازیار آمپر چستتبوند و عربده ای کشتتید و من یه پله به هدفم 

 نزدیک کرد

 به اشکای قشنگم اجازه ی باریدن دادمع اینقدر زار زدم که باز داد کشید

 !تتتتتتتتتتتته طیال دیونم کردیت بستتتتتتتت

ویی من بیشتر زار زدم این بار به جای داد زدن پاش رو گذاشت رو گاز و با سرعت 
 .تموم به سمت ویال روند

 جلوی در ویال ترمز بدی گرفت

 از ماشینش پیاده شدم و بدون بستن در به سمت ویال دویدم

دیدنم به طرفم حرکت فررین خان جلوی در ویال منتظر ایستتتتاده بود به محض 
 کردع خودم رو تو آغوشش انداختم و شروع کردم به فوش دادن به مازیار

 فرزین ترسیده از خودش جدام کرد ت چی شده دخترمر چرا گریه میکنیر

 آب بینیم رو با صدای ناهنجاری کشیدم باال و با انگشت به مازیار اشاره کردم

حت کردع طیال از فرزین بدش اومد بدش تت فرزین این خر سرم داد کشید ع منو نارا
 .اومد اون منو زد

 .ت چتتتتتتتتتتتی کی زدمتر فقط گفتم صدای  بط رو بلند نکن

صدای داد فرزین بلند شد تتتت به چه حقی سرش داد زدیر امشب میبریش شهر 
 بازی و می گردونیش تا تالفی بشهر

 رو بهم گفت ت شهر بازی دوست داری دخترمر
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 رو پاک کردم و یبخند پهنی زدم و سرم رو تکون دادم به سرعت اشکام

 نگاهی به قیافه ی زار مازیار کردم و یبخندم عمیق تر شد

 !ت مازی منو میبری دیگهر

ستام هستم  بدون نگاه کردن به من رو به فرزین خان گفت تتتت ویی امشب با دو
 !!نمیشه

 

part 84 

آبرویی ازت جلو دوستات ببرم که از کره ی زمین محو تو دیم عروسی به پا شد یه 
 !شی

 یب و یوچم رو اویزون کردم

 !ت فرزین مازی منو دوست نداره! نمیخواد منو ببره

 اخمای فرزین تو هم شد

 !ت م لومه که دوست داره! مگه جرات داره نبرتت

 نگاه تیزی به مازیار کرد که دهن مازی چفت شد

 د و گفتفرزین یبخندی به روم پاشی

تتتتت حاال بیا بریم تو با هم بستتتنی بخوریم. گفتم مخصتتوص برای تو بگیرن دختر 
 !قشنگم

جیغی کشیدم که علتش فقط و فقط بستنی بود نه چیز دیگه! داخل ویال دویدم و 
 پشت میز پذیرایی منتظر نشستم

ست  ش شت میز ن ستنع مازیار نچ نچی کرد و پ ش شت میز ن فرزین و مازیار هم پ
 دادماهمیتی ن
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ستنی فرو بردم و  شتم رو توب شت انگ ستنی هارو آورد و جلومون گذا خدمت کار ب
 حل دادم تو دهنم

مازیار با حرص قاشتتتق روبهم دادع همون کاری که با آرش کردم رو با مازیار تکرار 
 کردم

ستنیم فرو بردم و جلوی دهنش گرفتمع چش غزه ای رفت و زد زیر  شق رو تو ب قا
 دستم

 نی روبه دهنش فشار دادم به دور دهنش مایوندمحرصی قاشق بست

 کارد میزدی خونش نمیریخت

 !ت نکن طیال نکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 یب و یوچم اویزون شد که فرزین بهش توپید

 ت خوب همون اول میخوردی مگه چش بودر چرا دیش رو شکوندیر

 .مازیار دیش میخواست گریه کنه ویی خودش رو نگه داشت

 .ن خان حق با شماست! دیگه تکرار نمیشهت باشه فرزی

قاشق مازیار که هنوز تو دهنش نکرده بود رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوردنع 
 .مازی جون هم کمی دندون سایید که خدمت کار براش قاشق تمیز اورد

ستنی مازیار بلندشده که  ستنیم یذت بردمع ب د از ب دیگه کرم نریختم و از خوردن ب
 که یباسش رو چنگ زدمبیرون بره  

 ت مازی کجا میریر تو هم پیشمون بمون! باشه مازی جونمر

 کمی نگام کرد و گفت

 ت اگه اذیتم نکنی میمونمر

شد رو بهش  شش باز  صندییش نزدیک کردم که نی صندییم رو به  یبخندی زدم و 
 گفتم
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 ت مازی نظرت چیه سبیل فرزین رو براش بکنیمر خیلی دارز شده مگه نهر

گرد شتتد و نیم نگاهی به فرزین که اخم کرده بود انداخت و در حایی که چشتتاش  
 خودش رو گرفته بود نخنده گفت

 !ت نه سبیل فرزین خان اعتبارشه نمیشه

 خودم رو یوس کردم و گفتم

 !ت مازی خواهش میکنم من بدون سبیل بیشتر دوسش دارم

 !حاال نوبت فرزین خان بود که از عصبانیت قرمز بشه

 که از یوس بازیم خوشش اومده بود گفت  مازی هم

 ت امشب یه تیپ خوشگل بزن دختر خوبیم باشع باشه!ر

 .یبخند دیبرانه ای زدم ت باشه مازی جونم

نیشش داشت جر میخوردع یه شب رویایی برات بسازم که تا آخر عمرت از ذهنت 
 !پاک نشه
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ش بازی کنم تا مازیار به کاراش برستته حاال نمیدونم قرار شتتد با فرزین خان کمی تو
کاراش چیهر ستترش تو گوشتتیش بود و نیشتتاش پشتتت کلشع پستتره ی دختر باز 

 !بیش ور االغ

 توش رو روی زمین کاشتم و نگاه خبیثی

شانس خوبم به کله  شوت محکمی زدمع از  شونه گرفتم و  کله ی فرزین خان رو ن
 شدعی مبارک بر خورد کرد و پهن زمین 

حاال هیچ وقت شتتوتم به هدف نمیخوردا اینم از شتتانس فرزین خان بود شتتایدم 
 .حقش بود
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یک ستتاعتی با فرزین بازی کردم و به اتاقم رفتم و برای شتتب نقشتته ریختم باید 
چیکار میکردم که مازیار ازم فراری میشدر از اینه نگاهی به خودم کردمع اصال شبیه 

 دیونه ها نبودم

 باز کردم و ابروم رو دادم باالع اها بهتر شدیه کم نیشم رو 

ستتراغ یباستتام رفتم ویی اگه یباس خراب میپوشتتیدم ممکن بود با خودش نبرمع از 
 خیر این مو وع گذشتم

خودم رو رو تخت انداختم و با گوشتتی بازی کردم تا چشتتام رو هم رفت و کم کم 
 خواب رفتم

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 مت کار بیدار شدمبا صدای خد

 .ت خانم مازیار خان گفتن اماده شین میخوایم بریم بیرون

 ت باشه

شگلی که با مهره  سفید خو سفید و تاش  شلوار  شدم  با خروج خدمت کار از جا بلند
 دوزی تزیین شده بود پوشیدم مانتو یقه بازمشکی هم روش انداختم

سرم انداختم و کیفم رو کویم زدم و ا شکی هم رو  شدم مازیار شال م ز اتاق خارح 
تو حال منتظر نشسته بود با دیدنم از جاش بلند شدم و به سمتم اومد یبخندی به 

 تیپم زد و نگاش تو صورتم ثابت موند

 نیم نگاهی به فرزین که داشت به اتاقش میرفت کرد و اروم گفت چرا چیز نزدیر

 گیچ بهش نگاه کردم چیز دیگه چی بودر

 ت هار چیزر

ه جلو داد منظورش رژ بود ویی خودم و زدم به کوچه علی چپ و یکی یباش رو ب
 خوابوندم تو گوشش که چشاش گرد شد
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 ت چته دختر مگه مرض داریر

 چشاش رو تو حدقه چرخوند و گفت

 تت منظورم این بود که چرا رژ نزدیر

 !ت چون رژ مال پسراس دخترا که رژ نمیزنن! میزنن

 پفی کرد و گفت ت بیا بریم

 ر از من راه افتادع دنبایش رفتمجلو ت

شتع ادم هی دیش  شاد گذا شدیمع یه آهنگ  شدیم و از ویال خارج  شین  سوار ما
ست مثل آهنگ که میگفت تکون بد ع خودش رو تکون بدهع دیدم مازیار هم  میخوا

 .داره همچین یه نموره تکون میده

 دماعتنایی بهش نکردم اصاًل دیم نمیخواست جلو این بیش ور تکون ب

ستوران مازیار نگاهی بهم  سیدیم به ر سختی ندادم ر صه ب د از تکونایی که به  خال
 کرد و گفت

تتتتت خوشتتگلم اگه دختر خوبی باشتتی و آروم بشتتینی ب دا برات هر چی خواستتتی 
 میخرم. باشهر

یبخندی زدم و سرم رو تکون دادمع از ماشین پیاده شد منم پیاده شدم و همون جا 
نگاه کردم وقتی دید بی خیال اطرافم نمیشم به طرفم اومد و ایستادم و به اطرافم 

 در ماشین رو بست

 !ت بیا دیگه شیطونی نکنیا یادت نره
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ت باشه مازی جون نگران نباشر من دختر خوبیم! گرچه ترجیح میدادم پسر خوبی 
 .باشم ویی دیگه نشد
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 طرف هتل اشاره کرد نگاه خدا شفا بده ای بهم کرد و به

 !ت بله حیف شدی باید پسرمیبودی

جلو تر ازش حرکت کردم که بهم رستتید و دستتتش رو پشتتت کمرم گذاشتتت مثل 
 دیونه ها از جا پریدم و به سمتش گارد گرفتم

 ت میخواستی هلم بدیر بزنمت بری تو دیوار هتتتتتتتتتتتتتار

 نگاهی به دور و ورش کرد و اروم گفت

  من بهت دست نمیزنم خوبه! رت یواش تر اصال

 !چپ چپ نگاش کردم و وارد هتل شدمع حاال دوستای خلش کدومنر

شد و به طرف میزی که نیمی دختر و نیمی  برگشتم و بهش نگاه کردم از کنارم رد 
ست  سرا د سی به پ سالم و احوال پر شروع کرد با همه به گرمی  سر بود رفت و  پ

 !که سر خر  داد و برای دخترا نیش باز کرد منم

 ب د از اینکه حسابی از خجایت هم در اومدن گفت

 .ت راستی دوستان دختر عموم طیال خانم روبهتون م رفی میکنم

 همه با یبخند بهم نگاه کردن و یکی یکی شروع کردند به حرف زدن

 یکی از پسرا با شیطنت گفت ت ِا مگه دختر عمو هم داشتی رو نمیکردیر

 ب د رو به من گفت

 ین طیال خانم من مجیدمت خوب

به  ند و  خارو یاد کلش رو  ید جوابی گیرش نم گاش کردم ع وقتی د بدون حرف ن
 مازیار نگاه کرد

 این بار یکی از دخترا گفت

 ت دیدی مجید خان طیال هم شناختت که جوابت رو نداد
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 .بهم نگاه کرد و گفت ت من سایه م از آشناییت خوشحایم

 ابرویی باال انداختم و گفتم

 پس خودت کجاییر ت

 گیج نگام کرد که دختر کناریش زد زیر خنده

 !ت وای چقدر باحایی دختر

 به دختره نگاه کردم که گفت

 .ت منم ریحان هستم

سنگینی  ستم به بقیه توجهی نکردم.  ش شیدع ن صندیی برام ک یبخندی زدم ع مازیار 
به ز  یت ویی  مه روم بودع االن پیش خودشتتتون میگن چقدر بی ترب گاه ه ودی ن

 !چیزهای بیشتری میفهمن

شهر بازی  شام قرار طیال رو ببرم  صاف کرد تتتتت خوب چه خبرر ب د  مازیار گلویی 
 شماهم میایین!ر

 یکی پسرا گفت

 !ت فکر نکنم دختر عموت از ما خوشش اومده باشه

 .دوباره نگاه ها رو رو خودم حس کردمع ویی قرار نیست هیچ جوابی گیرشون بیاد

 !وندم و رو به مازیارگفتم ت مازی شام بیار دیگهنوک دماغم رو خار 

شته که  صادف دا ستش طیال ی یه ت سر کرد و گفت تتتت را مازیار نگاهی به اون پ
 .سرش  ربه خورده یه گم دیر مطایب رو میگیره

 با آرنج  ربه ای بهش زدم درست زیر گردنش خوردع نگاه بدی بهم کرد که گفتم

گیج شدم ویی خر که نشدم جلو همه آبروم رو تتتت فهمیدم بهم گفتی دیونه! یه کم  
 !میبری! به فرزین میگم این طور گفتی
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 مازیار با شنیدن اسم فرزین موش شد اخه پسر این قدر ترسو!ر

 نگاه تیزی به طرف بقیه کردم که سرشون رو انداختن پایین

 .تت من دوست دارم دسته جم ی بریم شهر بازی

 رشون رو بلند کردن و با یبخند نگام کردنس

گوشی مازیار شروع به زنگ زدن کرد نگام به صفحه گوشی کشیده شد بازم نوشته 
 بود حمید رستمیع مازیار نگاهی بهم کرد و گوشی رو برداشت و از جا بلند شد

 .تت دوستان االن میام

 .از رستوران خارچ شد با چشای تنگ رفتنش رو نگاه کردم

 .شده طیال خانم ناراحت شدی رفتت چی 

 به پسری که این حرف رو زده بود نگاه کردم و بیخیال گفتم

 .ت نه بابا رفت برای حمید جون یه بوس بفرسته بیاد

 یکی از دخترا به طرف میز خم شد ت منظورت چیهر

 خودم و به طرفش کشیدم ت منظور خودت چیهر

 !دختر کمی خودش رو عقب کشید و گفت تت هیچی

 بی خیال به صندیی تکیه دادم که مازیار اومد ویی این بار

 اخماش تو هم بود

 ت مازی حمید ناراحتت کردر

 نگاهی بهم کرد و گفت

 !ت این حمید اون حمید نبود

 ابرویی باال انداختم
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 ت مازی گشنمه غذا میاری یا خودم برم بیارمر

 اخمی کرد

 !ت االن سفارش میدیم اروم باش

یر بهم برسه میزنه به سرم! به نف ته زودتر غذا رو سفارش بدی! تتت مازی من غذا د
 .تازه ب دشم میخوایم بریم شهر بازی

یارو مجیده گفت ت راست میگه منم گشنمه تا بیارن طول میکشه بهتر زود سفارش 
 .بدیم

شتره نمیدونم این به کی  سره کردم تتتت افرین تو هم عقلت از مازی بی نگاهی به پ
 !رفته اینقد خنگه

 !مازی در گوشم گفت ت طیال قول داده بودی شیطونی نکنی

 ب دشم دستش رو برای گارسون بلند کرد

 همه غذا سفارش دادن من جوجهع مازی برگع اونا هم مثل ما سفارش دادن

 نگاهی به پسری که از اول زومم بود کردمع مشکوک نگام میکرد

 !ت میدونم خیلی خوشگلم نمیخواد اینقد نگام کنی

 !خندی زد ت کاری به خوشگلیت ندارمع راستش مشکوکیپوز 

 ت چرا چون جوجه سفارش دادمر

 !ت راستش من روانشناسم در مورد مشکلت میتونم کمکت کنم

 !احساس کردم ته دیم خایی شد نکنه فهمیده باشه

 ت چه کمکیر

نگاهی به دستام ب د به چشام کرد و گفت. اینکه یه دقیقه خوبی یه دقیقه حایت 
 میشه عادی نیستربد 
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 !وای خاک تو سرم گفتم دیونه بودن سخته ها

 .ویی بهونه ی خوبی دستم داد

تتتت اره راستش ب ضی وقتا عادیم و همه کارام از رو عقله ویی ب ضی وقتا کارام از 
 !کنتریم خارج میشه! ویی ب د از اینکه حایم عادی شدنمیدونم علت کارم چی بوده

 االن خوبی!ر متفکر نگام کرد ت مثل اینکه

 .خدایا این یارو از کدوم گوری پیداش شدع یادم باشه یه حایی هم به این بدم
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 !سری تکون دادم ت خوبم

ت فردا بیارش مطبم باهاش حرف بزنم مازیار سرش رو تکون  ت نگاهی به مازیار کرد 
 داد

 !ممنونپوزخندی زدم ت اگه خواستم روانشناس زیاد هست 

 مازیار تت با فرزین خان صحبت میکنم

 نگاه بدی بهش کردم دیگه داشت رو اعصابم میرفت

 !ت مازیار عصبیم نکن میترسم قاطی کنم شب کوفتتون بشه

با حایت مسخره ای گفت تتتت همین حاال هم کوفتمون شدهع نه این که االن خیلی 
 !خوبیر

 !خندیدم ع نوبت دیونه بازیه

 !ن حمید هم بیاد ببینیمش میخوام بدونم هووم چه شکلیهت وای مازی زنگ بز

 رنگش پرید و نگاهی به دختر کناریش که با اخم نگاش میکرد کرد و گفت

 تت مثال اینکه باز قاطی کردی!ر هوو چیهر
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شم من تا حمید خانم رو  خندیدم تتتتت یادت رفته ما قراِر ازدواج کنیمر ویی گفته با
 !ندیدم ر ایت نمیدم

 هنوز اسمش رو نمیدونستم گفتدختری که 

 ت مازیار این چی میگه پس من چیر

 .نگاه مازیار جوری بود که دیش میخواست خفم کنه

 رو به دختر گفت

 !ت عزیزم چرت میگه میبینی که باز مخش به هم ریخته

 اخمی به دختره کردم

ت مازیار شوهر آینده ی منه پس فاصله ت رو رعایت کن اصال دوست ندارم باهاش 
 حرف بزنی اونم با این رژ یب زشتت

 یهو به سمت مازیار برگشتم

 !تت مازی منظورت از رژ این بودر پس چرا دختره شبیه بادمجون شده

شت  صورتش هم دا یبای دختره بنفش بود ویی مثل اینکه رژش خراب بوده چون 
 .بنفش میشد

 مازی ییوان ابی به دختره داد و اروم بهش گفت

 !ین دیونش. چرت میگهت عزیزم آروم باش ا

گارستتون مشتتغول چیدن میز شتتدعنگاه مازی و دختر به هم بودع دختر داشتتت با 
 نگاش تیکه پارش میکردع واق ا مازیار رو نمیفهمیدم

تتتت مازیار به چند نفر قول ازدواج دادیر! آخه اون دختره هم میگفت تو نباید منو 
 ول کنیر

 متاسفم برای خودم و خودت و خودش

 ! گفتم حایت خوب نیست.بهتر ساکت باشیت بسه طیال
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 یبخند کجی زدم و چنگایم روبرداشتم و یه تیکه گوشت تو دهنم گذاشتم

گاه  به من و مازی و دختره ن به خوردنع هر ازگاهی هم  بقیه هم شتتتروع کردن 
 !میکردن انگار دارن فیلم سینمایی میبینن

یکه گوشتتت تو ترشتتی زدم به دکتره نگاه کرد بازم داشتتت نگام میکرد به عمد یه ت
 !ب د زدمش تو ماست ب د هم زدمش به برنج تاکمی بهش بچسبه

نگاهی تو چشای دکتره کردم چنگال رو به طرفش گرفتم سری تکون داد و مشغول 
شابه قاطی کردم و  شتم تو دهنم و کمی دوغ و نو شت رو گذا شد گو غذا خوردن 

 خوردم

 .مازی ت طیال یطفا ترشی رو بده

 بهش کردم باز عادی شده بود خدایا چرا قاطی نمیکنهر نیم نگاهی

ستادع  ستا از حرکت ای شتم و رو غذاش وارونه کردم ع همه د شی رو بردا سه تر کا
ویی توجهی نکردم و قاشق برنجی تو دهنم گذاشتمع صدای خرناس های مازی بلند 

شا صدا زدع فکر نکنم دیگه با من  سون رو  شت و گار م شد ویی خودش رو نگه دا
 !بخوره

 

part 89 

ب د از غذایی که قشتتنگ کوفتشتتون کردم به طرف شتتهر بازی حرکت کردیم مازی 
 هم منو ول کرده بود منت دختره رو میکشید

 میدونستم براش تموم شدم ویی باید به حرف میومد و جلوی فرزین می ایستاد

 د روزی به دردم میخورداز حایت های مختلف پنهانی ازشون عکس گرفتم شای

 .همه چیز خوب پیش میرفت ایبته اگه رو می بودن دکتره رو فاکتور بگیریم
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وارد شتتهر بازی شتتدیم از مازی حرصتتم گرفت وستتط رفیقای خلش ویم کرده بود 
چستتتبیده به دختره راه میرفتع ف ال نیازی به دیونه بازی نبود باید از شتتتهر بازی 

 یذت میبردم

 سوار شدیم که مازی منو سپرد به رفیقاش و با دختره رفتیه دور چرخ و فلک 

 سایه با ط نه گفت

 ت وای شوهرت ویت کرد رفت

 .پوزخندی بهش زدم و جوابش رو ندادم ع بره که بر نگرده

مجید و ریحان هم به طرف بستنی فروشی رفتندع روی نیمکت نشستم و به مردم 
 نگاه کردمع چقدر جای امیر و آرش خایی بود

کشیدم و ترن هوایی نگاه کردم کم کم نیشم شل شد ویی مازی بیش ور رفته   پفی
 بود و من نمیتونستم تنها برم

 !بزار برسیم خونه کاری کنم که فرزین بزارت تو یگن با پا بهت یگد بزنه

ستنی قیفی که جلوم قرار گرفته بود  ستع با دیدن ب ش با این فکر یبخندی رو یبام ن
 ه شخص روبروم نگاه کردمسرم رو بلند کردم و ب

بازم ُدکی ع به شانسم ی نتی فرستادم و بستنی رو ازش گرفتم و بدون تشکر گازی 
 زدم

 کنارم نشستع نگاش نکردم و به بستنی خوردنم ادامه دادم که صداش بلند شد

 ت اگه مازیار رو شوهرت میدونی چرا از رفتنش با شیرین ناراحت نشدیر

م ت ناراحت که خیلی شدمع آخه حاال چه طور برم ترن نیم نگاهی بهش کردم و گفت
 سواریر

 ابروی باال انداخت ت فقط همینر

 .سرم رو تکون دادم ت آره چون حتی به شیرین هم وفادار نیست
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 چشاش و ریز کرد و مشکوک گفت

 ت چرا فکر میکنم از منم عاقل تریررر

قل بودی با مازی خندیدم تتتتتت خوب م لومه از تو عاقل ترم دکی جانع تو اگه عا
 !دوست نبودی

 رو نیمکت نشست و گفت ت چرار

 ییس با صدایی به بستنیم زدم وگفتم ت چی چرار

 کج خندی زد

 ت چرا خودت رو دیونه نشون میدیر

 .اخمی کردم تت من دیونه نیستم حرف دهنت رو بفهم

 !ت میتونم ثابت کنم داری نقش بازی میکنی

 رده رودادم دستشاز جام بلند شدم و بستنی نیمه خو

تتتت بهت یاد ندادن تو زندگی دیگران سرک نکشیر مگه من ازت مشاوره خواستمر 
 !برو پی کارت

نگاه ازش گرفتم و به دور و ورم نگاه کردم خبری از مازی نبود عصتتتبی نفستتتی 
 .کشیدمع پسره ی احمق
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 .ت نگرد نیست ویی من میدونم کجاست

 توجهی نکردم و شماره ی مازی رو گرفتم به حرفاش

 ت ایو

 ت چی شده طیالر
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 ت میشه بگی کدوم گوری هستیر

 .ت درست صحبت کن با شیرینم

 ت ِا فکر کردم با تلخکیع پس قبول داری که شیرین دوست دخترتهر

 .ت ب دا حرف میزنیم

 .بیام عصبی شدم ت بسه مازیار بیا منو ببر خونهع من غلط بکنم دیگه با تو جایی

 .ت یک ساعت دیگه میام از شهر بازی اومدیم بیرون

 .جیغم هوا رفت ت چتتتتتتتتتتتتیر برو بمیر پسره ی کثافت

 .گوشی رو قطع کردم و به طرف در خروجی حرکت کردم

 .ت صبر کن برسونمت

صدای دکی که با عجله پشتم راه میرفت از حرکت نگه م داشت تنها راهم بود باید 
 .یکردمبهش اعتماد م

 سری تکون دادم ت باشه

 .یبخندی زد ت بیا بریم خانم بازیگر

 دستم پیش دکی رو بود باید مخش رو میزدم دهن باز نکنه

ویی حتی اگه حرفی هم میزد با کارایی که مازیار جلوی چشتتتمم انجام میداد به 
 .هیچ عنوان حرف فرزین رو قبول نمی کردم

سوار م شدیم مازیار عالوه بر دختر باز بودن بدون حرف دنبایش راه افتادم ع  شین  ا
بی مستتت وییت هم بود نباید بین چند تا غریبه ویم میکرد و میرفت پی عشتتتق و 

 .حایش

 ت چرا ساکتیر

 نگاهی به دکی کردم و نفسم رو دادم بیرون
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 تت مگه حرفی هم برای گفتن باقی موندهر

 .ت اره مثال علت نقش بازی کردنت

ی و همه چیز رو به مازی میگی! ویی باید بگم حدست پفی کشیدم تتتت میدونم میر
درستهع برای اینکه مازیار رو از خودم فراری بدم این کار رو کردمع بابا بزرگ میخواد 

 مجبورم کنه باهاش ازدواج کنم

 !خودت که دوستت رو خوب میشناسیع حتما ت داد دوست دختراش هم میدونی

 م بگمردوسش ندارم ازش بدم میاد! کافیه یا بار 

 !خندید ت حق داری منم بودم زنش نمیشدمع نترس چیزی بهش نمیگم

 نیشم باز شد تت واق ًار

سری تکون داد تتتت اره راستش من شیرین رو دوست داشتم و قصدم ازدواج بود 
 .ویی اون گول مازیار یا شایدم پوالش رو خورد و به طرف اون رفت

م تقدم که شیرین ارزش نداره به ازشون ناراحتم ویی به روی خودم نیاوردم چون 
 .خاطرش ناراحت بشم

 ت آفرین اقا دکی! به نظرت همین روش رو جلو برم خوبهر

 !ت تا حاال که خوب بودهع ادامه بده

 دیگه حرفی نزدیم دکی منو رسوند خونه به طرفش برگشتم

 تت آقا دکی اسمت چیهر

 .یبخندی زد ت میالد

 مات شدم ت میالدر

 خت ت چی شد اسمم مشکلی داشترابرویی باال اندا

 ت نه نه راستش هم اسم بابای مرحوممی ع ممنون از کمکت
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 .حاال هم کمکت رو تکمیل کن و یه دیونه رو تحویل بابا بزرگش بده
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 خندش گرفت ت باشه

 از ماشین پیاده شدیم

 !ت میدونی چیهر اصال بهت نمیاد دوست مازیار باشی

نه ای باال انداخت تتتتت من فقط هفته ای یه بار باهاشتتون بیرون میرمع برای شتتو
 .گذروندن وقت بد نیست

 تاها

 وارد ویال شدیم فرزین خان با ت جب به میالد نگاه میکرد

 صورتش رو بوسیدم و کنارش نشستم

 ت میالد جان چرا نمیشینیر

ستش رو به طرف مبل دراز کرد و  میالد نگاهی به فرزین کردع فرزین بدون حرف د
 گفت ت پس مازیار کجاستر

 .نیشم رو باز کردم و گفتم ت با دوست دخترش رفت عشق و حال

 فرزین ابرویی باال انداخت ت تو رو داد دست ایشونر

خنده ی بلندی کردم تتتت نه منو وسط شهر بازی ول کردع ایشون هم دیش به حایم 
 سوخت و رسوندم خونه

 .ت از مازیار بدم اومد دیگه نمیخوام ببینمشسرم رو کج کردم و جدی گفتم 

 همون موقع مازیار وارد ویال شد و ترسیده به سمتون اومد

 فرزین عصبی نگاش میکرد
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 .مازیار قیافه ی حق به جانبی گرفت و گفت ت مگه نگفتم صبر کن بر میگردم

شنگم اومد ع عزیزم چرا منو با خودت نبردیر مگه نگفتم ا شوهر ق ز خندیدم ع وای 
 .اون دختره فاصله بگیر! چرا دیم رو شکوندیع اصال من طالق میخوام

نگاه ناراحتی به فرزین کردم تتتتتتتت فرزین خان من طالق میخوامع بهش بگو دیگه 
 دوسش ندارم

 پشت سر حرفم مشغول جیب زدن و کشیدن موهام شدم

مع ت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب من طلتتتتتتتتتتتتتاق میخوا
 دوسش نداررررررررم نه مازززززی ختتتتتتتتتتتتتتررررررررر

 .فرزین ترسیده بغلم کرد ت عزیزم آروم باش خودم عاقلش میکنم

چی بازم کوتا نیومدر یه باره ساکت شدم و به فرزین نگاه کردم خودم رو از حصار 
 دستاش آزاد کردم و از جام بلند شدم

کردم با مشتتت و یگد به جونش افتادم هر   به طرف مازیار رفتم و به طرفش حمله
صبی حلم داد عقب که  شیدم مازیار ع صتش پیش میومد موهاش رو میک وقت فر

 رو زمین افتادم

شده بود و مثل دیونه ها نگام میکرد یهو عربده  صورتش از خراش ناخونام خونی 
 زد

تی  ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت من این دیونه رو نمیخوام ع فهمیدی فرزین خان نم
خوامتتتتتتتتتتشع نمی تونم همه جا هواسم بهش باشه آبروم رو نبرهع نمیتونم 

 فهتتتتتتتتتتتمیدیر

فرزین مات و نگران نگامون میکرد. جفتمون دیونه شتتتده بودیمع از چهرش م لوم 
 !بود به مازیار حق میده

از جام بلند شدم و خندیدم تتتت چرا مازی جونم ع من دوست دارمع خواهش میکنم 
 .م ندهطالق
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فتع االغ مثال میالدم  تاقش ر به طرف ا به ستتتمتم کرد و گاهی برزخی  یار ن ماز
اینجاستتتتا. نگاهی به میالد کردمع به زور خودش رو گرفته بود نخندهع وای زیپ 

 !دهنش باز نشه بی حیثیت بشم

 !از جاش بلند شد ت با اجازتون من برم

 .سرم زحمت کشیدیفززین نگاهش رو ازم گرفت و به میالد داد ت ممنون پ

 .ت خواهش میکنم فرزین خان وظیفه بود

 .از فرزین خدا حافظی کرد و باچشمک نا محسوس از من دور شد

نفس راحتی کشیدم ع کیفم رو برداشتم و به طرف اتاقم رفتمع ماموریتم تموم شده 
 .بود باید فردا بر میگشتم خونه حوصله ی اینجا رو نداشتم

 

part 92 

صبح با سر و صدا و دعوای فرزین و مازیار از خواب بیار شدم م لوم نیست دوباره 
 !در غیابم چه نقشه ای برام ریختن که اینطور مازیار رو به هم ریخته

بلند شدم و به دسشویی رفتمع آبی به صورتم زدم و موهان روشونه زدم و محکم 
ساعت دواز  شیدم چون  شلوارم رو پو ستم مانتو  ستم برگردم ب ده ظهر بود و میخوا

خونهع اینجا رو دوستتت نداشتتتم کنار دو مرد خودخواه زندگی کردن ستتخت ترین 
 .عذاب دنیا بود

شپز خونه رفتم  شنم بود به آ شتم و از اتاق اومدم بیرون ویی خیلی گ کیفم روبردا
و میز خبری از فرزین و مازیار نبود در یخچال رو باز کردم و تیکه کیکی برداشتم و ر 

 گذاشتم که خدمت کار وارد اشپزخونه شد

 ت خانم چیزی میخواین براتون بیارمر

 !پشت میز نشستم تت یطفا یه فنجون چایی

 .ت چشم خانم
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 چنگایم رو تو کیک فرو بردم و تو دهنم گذاشتم

صدای قدم های محکم و پر از غرور فرزین نگام رو به سمتش کشوند اخمی کرد و 
 رگفت ت چرا کیف بستی

 .خندیدم و گفتم ت مامانم رو میخوام

 تیکه ای کیک تو دهانم گذاشتم که چایی کنارم قرار گرفت

 !ت نمیشه! اومده بودی چند روز بمونی

 .مت جب گفتم ت فرزین من یه هفتس اینجام مامانم رو میخوام

 !صندیی روبرویم نشست ت عزیزم تو دیروز اومدی

 اخمام تو هم رفت و صدام رو باال بردم

 .تت نه نه نه دیم برای مامان تنگ شده

 پفی کشید و دستاش رو تو موهاش فرو برد ت عزیزم مازیار نیست برسونت

 ت نه

 .حرصی گفت ت باشه خودم میرسونمت.میرم آماده شم

 .خندیدم و گفتم ت آفرین فرزین

 بلند شد و به طرف اتاقش رفت

رداشتم و به حیاط رفتمع ده کیک و چاییم رو خوردم و از جا بلند شدم و کیفم رو ب
دقیقه ب د فرزین خودش رو بهم رستتوند ستتوار ماشتتین شتتدیم و به طرف خونه 

 حرکت کردیم

 .ت دخترم یه کار هم با پدر مادرت دارم باهات میام تو

 استرس گرفتمع چه کار باهاشون دارهر

 ت چی شده بابایی چیکار داریر من کار بدی کردمر میخوای شکایتم رو کنیر
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 !ید ت نه عزیرم بزار برسیم میفهمیخند

تمام طول مستتیر پوستتت یبم و کندم و حرص خوردم عاقبتم چی میشتته از دستتت 
 !فررین خان..ر

ماشین رو جلوی در حیاط پارک کرد و زنگ رو زد که ماشین آرش پشت در حیاط 
توقف کرد ودر باز شتتد ع فرزین منو کنار کشتتون تا ماشتتین رد شتته ع ما هم پشتتت 

 رد شدیم و یه راست به طرف در حیاط رفتیمماشین وا

 .....در ماشین ارش باز شد همزمان در سمت راست ماشین هم باز شد و

با دیدن ستتهام که با یبخند از ماشتتین آرش پیاده میشتتدع ستترم گیج رفت و بازوی 
 فرزین رو چنگ زدم

 فرزین هل شد و به طرفم برگشت

 ت چی شدی دخترمر

 !وزیر انداختم ت چیزی نیست فرزین خوبماروم ازش جدا شدم و سرم ر 

با هم به در حال رسیدیم آرش و سهام با فرزین سالم و احوال پرسی کردن ویی باز 
 هم نگاشون نکردمع االن وقت دیونه شدن بود

صیتش  شخ سوزی و کمی تحقیر که هیچ وقت از  ستاد و حایت دی سهام کنارم ای
 جدا نمیشد گفت

 ت طیال جان خوبیر

 !بهش نگاه کردن ت نه تو خوبیخندیدم و 

جلو تر از اونا حرکت کردم و وارد ویال شدمع یه راست به اتاقم رفتم و در رو محکم 
 کوبیدم
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به همین زودی ازم نا امید شده بودر این بود دوست داشتنش اشکام سرازیر شدع 
ستم با کس دیگه ای شتمع نمیتون ببینمش! خیلی نامردی آرشع  من طاقتش رو ندا

 ! خیلی

نداختمع  ندم و خودم رو رو تختم ا مانتوم رو از تنم ک قت همین بودر  مام عشتتت ت
خرگوش قشنگم و تو بغل گرفتم و به حال بدبختیام اشک ریختمع حاال که داشتم از 
شت کی یه دیونه رو  شده بودع حق دا شدم آرش ازم دور  ست مازیار خالص می د

 میخواست!ر

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

سهام رو با خودم بیارمع  صبح مامان گیر داده بود موقع برگشتن به خونه برم و  از 
ست به یکی  سهام فهمیدم د شی  سرخو شت ویی از  سرش میگذ نمیدونم چی تو 
کردنع حستتتابی به هم ریخته بودم چرا مامان فکر میکرد با دو بار بیشتتتتر دیدن 

 سهام عاشقش میشمر

تا خونه رستتتیدیم همش حرف زد و خندید چرا فکر میکرد با این کار توجهم جلب 
شو بگم خفه  سر ست کیفش رو بکوبم تو  شدر دیم میخوا ساکت نمی شهر چرا  می

 .شوع ویی صبر کردم ع آخرین بار بود که خام حرفای مامان میشدم

 بالخره یحظات عذاب اور تموم شد و به خونه رسیدیم

ر بزرگش از ته دل خوشتتتحال شتتتدمع دیم براش تنگ شتتتده بود با دیدن طیالو پد
ماشتتین رو پارک کردم و با عجله پیاده شتتدم نگاه طیال روم ثابت موند وای طویی 

 نکشید که نگاش رو گرفت و به سهام نگاه کرد

غم تو چشاش خونه کرد و یهو ت ادیش رو از دست داد سریع به طرفشون حرکت 
 م رسوند با پدر بزرگش سالم و احوال پرسی کردمکردم که سهام هم خودش رو به
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شد دیم  سریع وارد  سهام زد آتیش گرفتم طیال هم جوابش رو داد و  با حرفی که 
به  ید پدر بزرگش رو همراهی میکردمع اومدنش  با بایش برم ویی  میخواستتتت دن

 اینجا برام عجیب بود

 .ت خیلی خوش اومدین جناب مهران بفرمایید

 و اخموش نگاه از سهام گرفت و وارد ویال شد با چهره ی پر جذبه

اونم ط نه و تحقیر رو از حرفای سهام حس کرده بود اگه زخمی بهش نمیزدم دیم 
 اروم نمیشد ب د از وارد شدن فرزین خان رو به سهام گفتم

 .ت همه جا بیش ور بودنت رو اثبات میکنی افرین

شدم عمو مهیا شدم و وارد ویال  صحبت با فرزین با پوزخندی ازش دور شغول  د م
ست برم پیش طیال هم کنجکاو  شد و به پذیرایی دعوتش کرد هم دیم میخوا خان 

 !بودم فرزین چه کار داره

 همه دورش کرده بودن منم بهشون ملحق شدم تا از مو وع با خبر بشم

 کنارشون نشستم ع امیر خیلی بد نگاش میکرد حق هم داشت

 فرزین خان رو به عمو مهیاد گفت

ت راستش اومدم اینجا تا در مورد تصمیمی که در مورد طیالگرفتم باهاتون مشورت 
 کنم

راستش دیدن طیال تو این و  یت برام قابل تحمل نیست اول میخواستم با مازیار 
برای درمان بفرستمش خارج ویی مازیار زیر بار نمیره و میگه دیگه حا ر به ازدواج 

 !با طیال نیست

ام طیال رو به خونه ی یکی از دوستتتام بفرستتتم تا اونا برای به خاطر همین میخو
درمانش ببرنش پیش دکتر ویی چون تنهاستتت خواستتتم یکی از شتتما همراهیش 

 .کنین

 عمو مهیاد کمی فکر کرد و گفت
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 !ت فکر خوبیه امیر رو همراش میفرستم

 فرزین سری تکون داد و گفت

شه میتونه ب  سوندش برگرده تتتتت ممنون ویی ممکنه چند ماه طول بک د از اینکه ر
شنیده بودم که آقا امیر  شون همه ی کارها رو انجام میدنع قبال از طیال  اونجا خود

 !دانشجو هستن نمیخوام به درسش صدمه ای وارد بشه

 عمو مهیاد اخمی کرد و گفت

تتتتتت ویی من نمیتونم دخترم رو پیش چند تا غریبه که تا حاال ندیدم تنها بزارم ع 
 .شه یا فامیل دییل نمیشه که من این کار رو کنمدوست شما با
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 فرزین حرف عمو مهیاد رو تایید کرد و گفت

ست میگین اگه از عهده ی خودم بر می اومد همراش میرفتم ویی نه زبانم  تتتتت در
 .خوبه نه جایی رو بلدم

 .ت من همراش میرم

 ه فرزین خان گفتمنگاه همه به سمتم کشیده شد. که رو ب

 .ت از بچگی اونجا بزرگ شدم هم زبانم خوبه همه به مکان ها اشنایی دارم

 فرزین خان اخمی کرد و گفت

تتتتت شتتما یه هم همون غریبه ای هستتتین که اقا مهیاد میگن چه طور دخترم رو 
 بسپرم به شمار

 حرفی رو که مدتی رو دیم سنگینی میکرد رو به زبون آوردم

 .ین عقدش میکنم تا غریبه نباشمت اگه اجازه بد
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سکته رو با هم  سهام که فکر کنم چند تا  صا  صو دهان همه از ت جب باز موندع مخ
 .رد کرد

 فرزین خان با دو دیی گفت

 ت چرا میخوای این کار رو کنیر

نگاهی به عمو مهیاد کردم برق ر ایت و خوشحایی و ر ایت رو تو چشاش دیدمع 
 نفس راحتی کشیدم و گفتم

 .چون خیلی وقته دوسش دارمت 

 فرزین ابرویی باال انداخت

 ....ت ویی و  یتش

ادامه حرفش رو نگفت وپفی کشید تتتت حتی مازیار هم از زیر این مس وییت شونه 
 .خایی کرد

 بیخیال گفتم تت حتما ییاقتش رو نداشته!ر

چشای همه گرد شد و منتظر پرتاب موشک و خمپاره از طرف فرزین خان شدن اما 
 خالف تصور همه یبای فرزین به خنده باز شد و گفت بر 

تتت ازت خوشم اومد جونع اگه پدر و مادر طیال موافق باشن من حرفی ندارم و ایبته 
 .پدر و مادر خودت

شون میدادع  شد مخایفت کنن عمو مهیاد هم را ی ن شون نمی بابا و مامان که رو
 .عاطفه خانم هم مثل همشه از خوشحایی گریه میکرد

 مهیاد یبخندی زد و گفت عمو

تتتت کسی از آرش جان بهتر سراغ ندارم ویی دیم نمیخواد خواستن طیال از رو ترحم 
 !باشه

 با عجله گفتم
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 .ت نه نه این طور نیست دوسش دارم

 .امیر به واکنشم خندید که چش غره ای بهش رفتم

 فرزین خان گفت

ت پس را ی کردنش با خودت چون همین دیشب از دست مازیار  ناراحت بود و  ت
 !یه دل سیر کتکش زدع امید وارم ازت ناراحت نباشه

امیر بلند زد زیر خنده ویی با نگاه فرزین خان دستتتتاش رو جلو دهنش گرفت و 
 نگاش رو دزدید

 با یاد اوری نگاه آخرش به سهام آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .ت امتحانش  رری نداره

 بلند شدفرزین خان سری تکون داد و از جاش 

 !ت باشه پس نتیجه رو بهم خبر بدین

 با عمومهیاد تا در حیاط همراهیش کردیمع ب د از رفتنش رو به عمو مهیاد گفتم

 ت ببخشید اگه جسارت کردم

 خندید و چند  ربه به پشت کمرم زد

 !ت کی بهتر از تو پسرم! هیچ وقت فکر نمیکردم که تو دامادم بشی

 چهرش نگران شد و گفت

 م حال طیالخوب نشه! اگه خوب نشد چیرت میترس

 منتظر نگام کرد که گفتم

 .ت حایش اون قدر ها هم بد نیست مطم نم زیر نظر یه دکتر بهتر هم میشه

 سری تکون داد و به طرف ویال حرکت کرد

 گوشیم رو از کیفم بیرون کشیدم و شماره ی فرانک رو گرفتم
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 ت ایو

 ت سالم آقا خوبینر

 !بچه ها خوبن ت سالم فرانک ممنون

 .ت ممنون ع آقا دیمون برات تنگ شده

 !خندیدم ت پس چند روز دیگه میام

 مت جب گفت ت راست میگی اقار

 .ت آره یه کاری دارم باید بیامع به شما هم سر میزنم

 ت خیلی خوبه خوشحال شدم

 ت ممنون ف الکاری نداریر

 ت نه آقا

ست جلوم ظاه سهام کیف به د شی رو قطع کردم که  شه ی گو شد پوزخندی گو ر 
 یبش بود

 .ت ییاقت تو همون دیونس

 به طرف در حرکت کرد که بلند گفتم

 .ت دیونشم به توی عاقل ترجیح میدم
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سهام تو جا ایستادع سرش رو برگردوند و نگاهی بدی بهم کرد احساس کردم االنه 
 که از دماغش آتیش بزنه بیرون

 !د و گفت ت بی ییاقتدندون سایی



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

681 

 

از در حیاط رفت بیرون و در رو به هم کوبید که صتتتدای بدی ایجاد کردع روانی 
 بدبخت! چه کار به در داریر

بی خیال به طرف ویال رفتمع با ورودم به ویال همه ستترها به طرفم چرخیدع از بس 
 نگام کردن دستو پام رو گم کردم و سریع به اتاقم رفتم

ر برم ببینمش ویی حاال که همه ی حرکاتم زیر ذره بین رفته دیم میخواستتتت زودت
 .بود نمیتونستم دست از پا خطا کنم

پفی کشتتیدم و خودم رو انداختم رو تخت ع یه ستتاعتی تو اتاق موندم ویی اخرش 
 .چیر همش که نمیتونم خودم رو زندانی کنم! باید خودم رو بیخیال نشون بدم

رج شدم ع که یه نفر ُهلم داد و دوباره انداختم تو یباس راحتی پوشیدم و از اتاق خا
 اتاق تا بفهمم کی بود گوشم رو پیچوند

شونه  ستم حرفی بزنم که دستاش رو به ن نگاهی به اخمای تو هم مامان کردم خوا
 .ی هیس جلو دهنش گذاشت

 چشاش و باریک کرد و گفت

یر چرا قبلش تتتتتت چرا این کار رو کردیر چه طور میخوای با یه دیونه زندگی کن
 باهام مشورت نکردیر

 این بار اخمای من تودهم رفت دستاش رو گرفتم و از گوشم جدا کردم

 ت مامان مگه وقتی سهام رو برام یقمه گرفتی باهام مشورت کردیر

 .طیال رو دوس دارم چرا نمیفهمینر باور کن با سهام خوشبخت نمیشم

 چشاش پر از آب شد و با غم نگام کرد

 .شینم و زندگی تک پسرم رو با یه دیونه نگاه کنمت چه طور ب

 عصبی شدم
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صادف کرده چرا همچین  تتتت مامان اینقدر به طیال نگو دیونه! خودت که میدونی ت
 میکنیر

نگاه دیخوری بهم کرد و از اتاق بیرون رفتع ی نتی چی میشد تصادفی در کار نبودر 
 چی میشد طیال حایش خوب بودر

 مبل نشستمموهام رو چنگ زدم و رو 

 !ناشکری نکن پسر اگه حایش خوب بود که به تو نمیدادنش

االن زن مازیار شده بود! شاید نامردی باشه ویی از اینکه دیونه شده بود خوشحال 
 .بودمعچون بابا بزرگش دودستی اونو بهم داد

 از اتاق خارج شدم و به اشپز خونه رفتمع کنار امیر نشسته بود

 بروش نشستم که امیر چشمکی بهم زدامیر براش غذا کشید رو

 خدایا حاال از دست خل بازیای امیر کجا برمر

بقیه هم نشتتستتتن و غذا کشتتیدن ستترم رو زیر انداختم و مشتتغول شتتدمع عجیب 
ست و مرتب  سته بودع به غذا خوردنش دقت کردم دیگه در ش ساکت و مظلوم ن

 .غذا میخورد ویی عمیقا تو فکر بود

 م زد نگام رو از طیال گرفتم و مشغول غذا خوردن شدمبا یگدی که مامان به پا

 ت آجی نوشابه بریزمر

ستترم رو بلند کردم و بهشتتون نگاه کردم ع طیال ستتری به م نی نه تکون دادع همه 
 بهش نگاه میکردن و از سکوتش مت جب بودن

 امیر دوباره مخاطب قرارش داد

 ت فرزین خان گفت مازیار رو زدی مگه چیکار کرده بودر

 طیال سرش رو با ت جب بلند کرد
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تتتتتتتت فرزین گفتر اومده بود اینو بگهر مارموز گفت ازت شکایت نمیکنم چرا اینو 
 گفتر

 امیر خندید ت اتفاقا دیم خنک شدع نگفتی چیکار کرده بودر

 .سرش رو زیر انداخت تت تو شهر بازی ویم کرد

 امیر عصبی گفت ت چتتتتتتیر

 !با دست دخترش بود جای بدی نرفته بودطیال یبخندی زد ت ناراحت نباش 

اینوگفت و تیکه ای گوشتتت دهنش گذاشتتت. امیر با دهن باز نگاهی بهم کرد و با 
 عصبانیت گفت

 ت همون اول میدونستم اون احمق یه دختر باز حرفه ایهر

 یهو برگشت طرف طیال ت تو چیکار کردیر گم شدیر
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 .ش روبلند کنه گفت ت نهع بابا رسوندم خونهبدون اینکه سر 

 امیر ت چی میگیر درست بگو با کی برگشتیر

 سرش رو بلند کرد و بی حوصله گفت

تت امیر با دوست مازیار برگشتم اسمش میالد بود هم اسم باباع پس بابا فرستادتش 
 مگه نهر

 عمو مهیاد صداش زد

 تت دخترمر

 !طیال نگاش کرد ت بله بابایی

 رو یبای عمو مهیاد نشست یبخندی
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 !ت دخترم دوست داری بری خارج

 قاشق از دست طیال رها شد و تو ظرف افتاد مات مونده بود

 تت چرا باید برم خارجر پس کارش این بود!ر

 از جاش بلند شد و بدون حرف به طرف اتاقش رفت

 عاطفه خانم به عمو مهیاد توپید

 !ن حرفا بودت مهیاد داشت غذا میخورد االن چه وقت ای

 ازجام بلند شدم نگاها به طرفم برگشت اهمیتی ندادم و دنبایش رفتم

چند  تتربه به در زدم صتتدایی نیومد آروم در رو باز کردم پشتتت به در روی تخت 
 نشسته بود و گریه میکرد

 وارد اتاق شدم و در رو بستم ساکت شد ویی برنگشت

 ندتخت و دور زدم و روبروش ایستادم روش رو برگردو

 کنارش نشستم

 !ت طیال چرا گریه میکنیر عمو مهیاد که حرف بدی نزد

 .بدونی که نگام کنه گفت ت برو بیرون

 چونش رو گرفتم وسرش رو برگردوندم

 ت چرار

 دارم باهات حرف میزنم! دوست نداری با هم بریم خارج و بگردیمر

 ابروهاش باال پرید ت با تور

 تسرم رو تکون دادم ع اخمی کرد و گف

 .ت دروغ میگی فرزین میخواد با مازیار بفرستم مطم نم

 ت نه باور کن راست میگم! از اینکه بخواد با مازیار بفرستت ناراحت شدیر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

685 

 

 مظلوم سری تکون داد ع که طاقت نیاوردم و کمرش روگرفتم و نشوندمش رو پام

با ت جب چند تاپلک زد یهو اخم کرد تا اخمش رو هضتتتم کنم ستتتیلی محکمی به 
 وشم خورد که سرم کج شدگ

 خودشم از کارش شوکه شد ع همون طور بی حرکت نگام میکرد

 سرم رو برگردوندم و دیگیر نگاش کردم

 .سرش رو زیر انداخت و یب گزید

 ت میشه بدونم چرا زدیر

 خواست از رو پام بلند شه که دستم رو دور کمرش حلقه کردم و مان ش شدم

 در نیومدمنتظر نگاش کردم ویی صدایی ازش 

 ت طیال با توام جواب بده چرا زدیر

 مشتی به سینم زد

 ت چون با سهام اومدیر تو دروغ گفتی دوسم داریر

 چشام رو ریز کردم

 !ت مثل اینکه حایت خوب شده

 خیره و بدون حرف نگام کرد که گفتم

 .ت مامان گفت برم بیارمش! ایبته آخرین بار بود چون باهام قهر کرد

 با مزه ای کج کرد و گفت تت چرا قهر کردر زدیشرسرش رو به طور 

 خندیدم ت دوست داشتی بزنمشر

 .اخمی کرد و به نشونه اره سرش رو تکون داد

تتتت اوه اوه چه خشن شدیر چون تو مازیار رو زدی دییل نمیشه که منم سهام رو 
 بزنم
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 #طیال

 !یزنیر باشه آرش خانحرصی بهش نگاه کردمع پس سهام رو نم

 نیشگونی از بازوش گرفتم که دهنش باز شد جیب بزنه ویی خودش رو نگه داشت

 .ت باشه پس خودم میزنمش

 جای نیشگون رو مایوند بانیشش باز گفت

 ت چرا بزنیشر مگه چیکار کردهر

 پررو داره از دیونگیم سوءاستفاده میکنهع خودمو یوس کردم و گفتم

 .ازم بگیرهت اون میخواد تو رو 

 چونشو خاروند و گفت

 .ت یه راه وجود داره که نتونه منو ازت بگیره

 منتظر نگاش کردم ع یبخندی زد و با انگشت  ربه ای به نوک دماغم زد و گفت

ت اول میریم پایین نهارمون رو میخوریم ب د تو جلو همه میگی که میخوای زن من 
 !بشی

فاش رو تو ذهنم تکرار کردم ا باره حر هار میخوریم ب د تو جلو دو ول میریم ن
 ......همه

با دهن باز چند پلک زدم ع خیلی بدجنستته! میخود کار خودش رو راحت کنه! ویی 
 !چرا میخواد منو بگیرهر احیانًا یادش رفته من دیونمر

 !ت نه نه بابا دعوام میکنه

 مهربون دستی به سرم کشیدو گفت
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 ت عزیزم قول میدم دعوات نکنه باشهر

 !ورچیدم ت نه خودت بگو من نمیگمیب 

 پفی کشید و گفت ت پس من به بابات میگم باهات حرف زدم را ی هستی باشهر

 سرم رو کج کردم و گفتم

 تت مگه تو بچم نبودیر

 اخماش تو هم رفت

 !ت نه بچه ت نیستم تو که شوهر نداری پس بچه نمیتونی داشته باشی

 بشیر سری تکون دادم و گفتم ت تو میخوای شوهرم

 سرش رو به م نی آره تکون داد

 !دیگه دیونه بازی بس بود شاید بایدواق یت رو به آرش میگفتم

 ی نی اگه بهش بگم ناراحت نمیشهر

 سکوتم رو که دید گفت ت بریم نهار بخوریمر

 ت باشه ویی ب دا باید یه چیزی بهت بگمر

 !کنجکاو گفت ت االن بگو

 از رو پاش بلند شدم

 .ناراحت بشی! اول نهار ت نه ممکنه ازم

 !بلند شد و روبروم ایستاد ت بگو طیال توفکرم انداختی

 .به طرف در حرکت کردم تت نه اول نهار. بدو بیا پسرم

 صدای اعترا ش بلند شد

 تت گفتم که پسرت نیستمع بگو شوهر شتتتتتتتتتتتتووووهر فهمیدیر
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ن رفتم همه تو پذیرایی تو دیم بهش خندیدم و از اتاق خارج شتتتدم از راه پله پایی
 بودن

شت میز رو جمع میکرد منو که دید  شپزخونه رفتم مامان دا شدم و به ا ازشون رد 
 یبخندی زد

 .ت بیا بشین عزیزمع االن غذای گرم برات میارم

 !پشت میز نشستم و گفتم ت برای شوهرم هم بیار

 با چشای گرد به سمتم برگشت ت هار

 شد با دست به آرش اشاره کردمهمون موقع آرش وارد آشپزخونه 

 !ت شوهرم دیگهر مگه آرش شوهرم نیستر براش بیار

 نیشای آرش باز شدع مامان هم یبخندی زد وگفت

 .ت باشه عزیزم
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نهارمون رو خوردیم زودتر از آرش به اتاقم رفتم و منتظر موندم بیادع نمیدونستتتتم 
 م! اگه ناراحت میشد چیرچه طور مو وع رو بهش بگ

وای خدا نکنه قهر کنه و دیگه باهام ازدواج نکنهر ویی آخرش چی باید بهشتتتون 
 !بگم

 !بابایی تو که راه یادم دادی بگو چه طور از دستش خالص شم

 !ویی بقیه چی اگه به آرش بگم ممکنه ناراحت بشه و به همه بگه

 !شاید بهتره خودم به همه بگم
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شون بگ سترس از آره باید به م من قرار بود فرزین رو گول بزنم نه خونوادم روع با ا
اتاق خارج شتتتدم که صتتتدای جر و بحث آرش و مامانش از در نیمه باز اتاقش به 

 .گوشم رسید

 ت مامان چرابس نمیکنیر

 !گفتم حایش خوب میشه! دیگه تمومش کن

 ت باید بهم قول بدی اگه خوب نشد طالقش بدی باشهر

 یومدصدایی از آرش ن

 ت باشهر

 .آرش عصبی گفت تت متاسفم مامان من همین طوری هم قبویش دارم

 ....نیشم باز شد ویی طویی نکشید که بسته شد اگه واق یت رو بگمر

 چه شکری خوردما چرا به عواقب کارم فکر نکردمر

 .ویی هر اتفاقی بیفته باید بهشون بگم

خانم بو ناز  به جز آرش و آی مه  پذیرایی رفتم ه مه به  بل تکی دور از ه دن رو م
 !نشستم تا از اسیب های احتمایی در حین اعتراف به جرم جلو گیری کنم

شوهرای  چند دقیقه ب د آرش و آیناز خانم اومدنع نگاه آیناز خانم از اون نگاه مادر 
 !بد جنس بودع وای خدا رحم کنه

 آرش و مامانش هم نشستن که گلویی صاف کردم

 ت اهم

 .میخوام مقایه ارائه بدمع حتما ب دشم قرار ینگ کفش نصیبم بشه حاال مثل اینکه

 ت چیزی میخوای بگی دخترمر

نگاهی به بابایی کردم و سری تکون دادم که گفت تتتتتت نیازی نیست آرش بهمون 
 .گفت پیشنهادش رو قبول کردی
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 .سرم رو زیر انداختم وگفتم ت در مورد این مو وع نیست

 ت پس چیر

به آرش که  گاهی  مه رو از زیر نظر ن یب ه به ترت این حرف رو زده بود کردم و 
 .گذروندم همه مت جب و کنجکاو نگام میکردن

 .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم ت میخوام یه چیزایی رو براتون ت ریف کنم

 .مامان با مهربونی گفت ت بگو عزیزم

 شرمنده از گول زدنشون سرم رو زیر انداختم و شروع کردم

 .وام علت تصادفم رو بگمت اول میخ

 وقتی صدایی ازشون نیومد سرم رو بلند کردو و رو به امیر گفتم

 تت امیر یادته گفتی به فرزین خان اعتماد نداریر

 امیر سری تکون داد

ت درست فکر کرده بودی اون شب که به رستوران رفتیم موق یت رو طوری تنظیم 
شی مازیار رو چک کنم. ویی هم شی مازیار عادی بود کرد که بتونم گو ه چیز تو گو

 .....حتی گوشیش قفل هم نداشت تا اینکه

 نگاهی به بقیه کردم کنجکاو نگام میکردن

تتتتت تا اینکه گوشتتیش چند بار زنگ خورد ویی استتم مردی افتاده بود ع گوشتتی رو 
برداشتتتتم که بهش بگم ده دقیقه دیگه زنگ بزنه ویی پشتتتت خط یه دختر بود 

 .ه چرا بهش گفته امشب زنگ نزنهداشت گالیه میکرد ک

ظار این کار رو از فرزین  یدم فرزین همه چی رو یو دادهع چون انت از حرفاش فهم
 نداشتم عصبی شدم و از رستوران زدم بیرون و تا بفهمم چی شد ماشین بهم زد
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 این کار رو بکنهر اخمای بابا تو هم رفت ت عجب آدمیه این فرزین چه طور تونست

ب د مت جب گفت تتتت چه طور همه این اتفاقات یادتهر چرا احساس میکنم حایت 
 خوب شدهر

 .یب گزیدم و گفتم ت چون حایم هیچ وقت بد نبوده

 .بدون عکس ای مل سر جاش نشست ع احتماال فکر کرد دوباره رفتم تو موج عربی

نستم فرزین کار خودش تتتتتت وقتی به هوش اومدم حایم خوِب خوب بود ویی میدو
 رو میکنه درمونده شده بودم بابا میالد و صدا زدم و ازش کمک خواستم

 نگاهی به بابا کردم و ادامه دادم

 .تت جوابم رو داد اومد به خوابم و گفت باید دیونه بشی

 بابا گیج گفت تت ی نی چیر

 خواستم جوابش رو بدم که صدای عصبی آرش بلند شد

 .سر کار بودیم و طیال خانم دیونه نیست ت ی نی تمام مدت ما

 .با اخمای تو هم نگام میکرد وقتی دید نگام به اونه پوزخندی زد و سری تکون داد

 بغضم رو قورت دادم و به بقیه نگاه کردم

 بابا ناباور گفت

 تت ی نی تو حایت خوبهر

 سری تکون دادم که داد امیر سام بلند شد

 ل بزنی اصال برای چیرت طیال چه طور تونستی ما رو گو

 درمونده گفتم

تتتت نمیخواستم فرزین شک کنه ترسیدم اگه شما بفهمن سوتی بدین! اون وقت باز 
 میرفت سر خونه ی اویش



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

692 

 

ست مجبورش  ست دختر مازیار در اومد میخوا شب که گند دومین دو تا همین دی
در اوردم جلو کنه با من ازدواج کنهع ویی با کتک ها و دیونه بازیایی که جلو مازیار 

 .فرزین خان داد زد که من این دیونه رو نمیخوام

شتن دعوا میکردن ویی مازیار زیر بار نرفت اگه این کار  صبح هم باز دا با این همه 
 .رو نمیکردم از دست مازیار خالص نمیشدم

سرد  شده بود و خیلی  همه مبهوت نگام میکردن به جز آرش که هنوز اخماش باز ن
 نگام میکرد

 ی پاشا خندید و گفتدای

 .ت ایول خوشم اومد چه نقشه ی خوبی! الیک

 مامان با گریه به سمتم اومد و بغلم کرد ت دخترم ی نی تو دیونه نیستیر

ستتری به م نی نه تکون دادم کمی فکر کرد و انگشتتتاش رو جلوم گرفت تتتتت اگه 
 راست میگی این چند تاسر

 !خندیدم ت این که تاس نیست انگشته

 نی بهم زد و گفتیه پس گرد

 ت دختره ی چش سفید میدونی چقد گریه کردمر چرا به من نگفتیر

 من منی کردم و گفتم

 ت آخه تو قبل از همه یوم میدادیر

امیر خودش رو بهم رسوند نگاه خبیثی بهم کرد ت تالفی ماستایی که رو سرم ریختی 
 رو چه طور میخوای بدیر

 !استم زیاخمی کردم ت تو هم قاشق دهنیت رو تو م

ستترش رو خاروند و گفت ویی باید حایت روبگیرم این طور نمیشتتهع چه طوره به 
 فرزین بگم دیونه نیستیر
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 پشت چشمی براش نازک کردم

 .ت اون وقت بالیی که سر مازیار آوردم رو سر تو میارم

 بابا از جاش بلند شد ترسیده بهش نگاه کردم که تو بغلش کشیدم وگفت

 !ناراحتم که ازمون پنهون کردیع ویی خوشحایم که سایمی ت با اینکه از دستت

سید و گفت تتتتت خوب خانم مارپل حاال چیکار  شونیم رو بو یبخندی بهش زدم ع پی
 !کنیم بابا بزرگت میخواد برای درمان بفرستت خارج
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 ابروهام پرید باال ت برای درمانر

 ت آره

 .وب شم وگر نه دوباره همون آشه و همون کاسهت ویی االن نمیخوام خ

 صدای آیناز خانم بلند شد

 .ت به نظر من با آرش عقد کنن و برن خارج ب د چند ماه سایم برگردن

 !مت جب بهش نگاه کردمع همین چند دقیقه پیش داشت آرش رو میکشتا

شه هم دیگه ز شا حرفش رو تایید کرد تتتت آره اینطور اگه حایش خوب ب ن دایی پا
 .آرشه و نمیتونه کاری کنه

 صدایی از آرش در نمی اومد جرات نگاه کردن بهش رو نداشتم

 تو فکر بودم که امیر انداختم رو کویش به طوری که سرم پشتش آویزون شد

 ت امتتتتتتتیر چی کار میکنیر

 بی خیال به طرف در حرکت کرد

 !ت باید یه دوش بگیری تا عقلت بیاد سر جاش هنوز خوب نشدی
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 منظورش رو فهمیدم میخواست بندازن تو استخر

ت نتتتتتتتتتتتتتتته امیر بزارم زمینع اگه بندازیم تو استخر این بار راستکی دیونه 
 !میشما

 بیخیال به سمت حیاط حرکت کرد و به جیغای منم توجهی نکرد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش

چیزی به این مهمی رو ازم پنهون از زور حرص رو به ترکیدن بودمع انتظار نداشتتتم 
 !کنه! باید یه تنبیه اساسی میکردمش تا عاقل تر شه

 !یه کم چزوندنش بد نبود آره همینه

 عمیقا تو فکر بودم که صدای عمو مهیاد بلند شد

ت میدونم از دستش ناراحتی ویی به نظرم درست ترین کار رو کردهع ویی باید به ما 
 اعتماد میکرد

که گفت تتتت در هر صورت اگه از تصمیمت منصرف شدی حق رو   سری تکون دادم
 .به بهت میدم

ترستتیدمع فکر از دستتت دادنش هم دیونم میکرد هم خوشتتحال بودم حایش خوبه 
 هم ناراحت که بهم اعتماد نکرده

 !ت نه عمو جان ناراحت شدم ویی منصرف نه

یدوید بلند یبخندی زد که صتتدای قهقه ی امیر ستتام در حایی که به طرف اتاقش م
 .شد

پشت سرش هم طیال که از سر تا پاش اب میچکید و به حد یه گاو وحشی عصبی 
 بود وارد ویال شد

 عاطفه خانم زد تو صورتش ت خاک تو سرم امیر بچم رو چیکار کردیر
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 طیال در حایی که نزدیک بود گریش بگیره جیغی زد

 !میکنم ت امتتتتتتتتتتیر بیش ور گیرت بیارم سبیالت رو با موکن

 عاطفه خانم حلش داد به طرف اتاقش

 ت بیا دخترم این طور سرما میخوری ب دا به حسابش میرسیم

 طیال رو به اتاقش برد که امیر با نیش باز نشست و گفت

ت اخیش دیم خنک شدع پیشنهاد میکنم شما هم یه دور بندازینش تو استخر عجیب 
 م جزه میکنهع همه ناراحتیام ازش پر کشید
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دوش آب داغی گرفتم که پوستتتم ستتوخت ویی مگه جلبکای توی استتتخر از یادم 
ستخر به این کثیفی  ش ور انداختم تو ا میرفتع وقتی به این فکر میکردم که امیر بی

 دیم میخواد موهاش رو بکنمع چند دور خودم رو شامپو زدم و تمیز شستم

از حموم زدم بیرونع با خروجم از حموم انگار تازه  حویه تن پوشتتتم رو پوشتتتیدم و
 !یادم اومد نفس کشیدن چه شکلیه

اون تو داشتتتم از بخار آب خفه میشتتدم ویی حواستتم پی جلبکا بود از خستتتگی و 
 کمبود اکسیژن سرم گیج رفت که دیوار رو گرفتم به دیوار تکیه زدم

 رژیم رو برگردونههمون جا نشستم دیم یه شربت خنک میخواست تا عطش و ان

در اتاق باز شتد و مامان وارد شتد بادیدنم تو اون حایت جیغی کشتید و به ستمتم 
 اومد

 !ت طیالجان چی شدی عزیزمر چشات و باز کن دورت بگردم

 به زور صداش زدم ت مامانر

 ت جونم عزیزم



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

696 

 

چشام رو نیمه باز کردم وبه زور کلمات رو به زبون اوردم تتتت یه شربت خنک برام 
 ر داغ کردمبیا

 تت باشه عزیزم پاشو بیا رو تخت

 به زور از جا بلند شدم و خودم رو انداختم رو تخت

مامان سریع بیرون رفت و طویی نکشیدکه برگشت و با قاشق شربت رو تو دهنم 
 ریخت کمی که شربت به خوردم داد چشام رو باز کردم و تو جا نیم خیز شدم

 بخوابم که مامان گفت به کمک مامان شربت رو خوردم خواستم

 ت صبر کن یباس تنت کنم ب د بخواب

 با اینکه شربت خنکی خورده بودم ویی حایم خوب نبود و از قلبم آتیش میزد بیرون

مامان یه تاش نیم تنه و شتتتلوارکی تنم کرد از بس حایم یه جوری بود که خجایت 
 مجایت حاییم نبود

مامان کنارم نشست و موهام رو  همون طور بدونی که چیزی روم بندازم خوابیدم
 نوازش کرد

 ت چی شدی دخترمر چرا این همه مدت تو حموم موندیر

 با حایت زاری گفتم

 .تت آخه آب استخر جلبک داشت

اخمی کرد و زیر یب استتتم امیر و صتتتدا زد که فهمیدم کار امیر در اومد تو دیم هم 
 .ذوق مرگ شدم که االن میره و حایش رو میگیره

 .م رو به بهبودی بود چشام رو بستم که خستگی منو تسلیم خواب کردکم کم حای

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 #آرش
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همین طور که چاییم رو میخورم به فکر نقشه ریختن برای حال گیری طیال بودم و 
 تنها کسی که روش حساس بود هم سهام بود که باهاش به هم زده بودم

 وجهم رو جلب کردصدای آخ آخ امیر سام ت

 ت آخ آخ وای مامان نپیچون گوشم کندیش. مگه چی شدهر

 عاطفه خانم حسابی عصبی بود گوشش رو یه پیچ دیگه داد و گفت

 ت مگه نمیدونستی که طیال از جلبک چندشش میشهر

 رفتی انداختیش تو استخر پر از جلبکر

شاال امروز چقدم پس  نیش امیر باز شد که عاطفه خانم یه پس گردنی بهش زدع ما
 !گردنی میزنه

 ت مامان چرا میزنی آخهر

ساییده که حایش بد  ساعت زیر آب داغ مونده وخودش رو  تتتت چرا میزنم بچه یه 
 !شده

 .اگه بهش نمیرسیدم که م لوم نبود چی میشهر نفسش باال نمی اومد

 با شنیدن حرفای عاطفه خانم نگران شدم

 !دکتر تت االن حایش چطورهر اگه الزمه ببریمش

 نگاه مهربونی بهم کرد و یبخندی زد

 ت نه پسرم بهش شربت دادم یه کم بهتر شد االنم خوابه

 خوبه ای گفتمع امیر پشیمون گفت

ت مامان دست خودم نبود از دستش حرصم گرفته بود باید یه جور خودم رو خایی 
 میکردم
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part 102 

 #طیال

 اب بیدار شدم حایم خوب شده بود و نفسم منظم آرومبا صدای زنگ گوشی از خو

گوشی رو برداشتم با دیدن شماره ی ناشناس کناری انداختمش و دوباره خوابیدم 
 ویی مثل اینکه این ناشناس قصد دست برداشتن نبود

 تماس رو وصل کردم

 ت بله بفرمایید

 کمی ساکت موند ت سالم خانم کوچویو همراه طیال خانمه این خط!ر

 ت جب گفتم ت شمارم

 .صدای خندش اومد ت اگه میشه گوشی رو بهش بده بگو میالدم

 نیشام باز شد ت ِا دکی توییر منظورت چیه که گوشی رو بهش بدمر

 با ت حب گفت تت طیال خودتیر

 !ت اره مثل اینکه رو خطم زنگ زدیا

 خندید ت صدات شبیه یه دختر بچه پنح سایه س

 ذوق زده گفتم ت جون دکیر

 .چه ذوقی هم میکنه! آره اصال نشناختمت ت

 ت خوبهع از مازی شماره گرفتیر

 ت آره راستش یه مو وعی رو فهمیدم گفتم تو هم بدونی بد نیست

 هیجان زده گفتم ت به مازی مربوطهر

ت ارهع دیشب ب دی که رسوندمت برگشتم پارک ریحان و سایه پچ پچ میکردنع که 
 پی بردم گوشام رو تیز کردم و به مو وعی



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

699 

 

 ت چه مو وعی بگو دیگهر

 .ت نه دیگه نشد آدرس بده بیام دنبایت خانم بازیگر

 !ت ِا دکی بگو از فضویی تا اون موقع میمیرم

 .خندید ت آدرس رو برام پیامک کن

 اینو گفت و گوشی رو قطع کرد

ادرس رو واستتته دکی کله خراب اس کردم که تو جواب نوشتتتت ستتتاعت پنج بیا 
 ....کافه

 شیدم و به ساعت نگاه کردم هنوز دو ساعت وقت داشتم توجوایش نوشتمپفی ک

 ت واق ا ممنون که اومدی دنبایم

 تو جوابم استیکر خنده فرستاد

از جام بلند شدم و یباس درستی پوشیدم موهام هم مثل همیشه وکس زدم و باال 
 بستم

شنم بود ویی خبری از  شپزخونه رفتمع گ غذا نبود یب و  از اتاقم اومدم بیرون و به آ
شتم و گاز زدم همه تو اتاقشون  سیبی بردا سراغ یخچال رفتم  یوچم آویزون شد و 
شده یا  ست بفهمم رفتارش باهام عوض  بودنع به طرف اتاق آرش رفتم دیم میخوا

 نهر

صداش  صدقه  شدع تو دیم قربون  صداش بلند  شیدم و در زدم که  نفس عمیقی ک
 رفتم و وارد اتاق شدم

 !ش بود رو تخت دراز کشیده بودگوشی رو گوش

 با دیدنم هیچ عکس ای ملی نشون نداد و به صحبتش با گوشی ادامه داد

 !جلو رفتم و منتظر موندم صحبتش تموم بشه
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part 103 

 #آرش

با خباثت به طیال که منتظر ایستتتاده بود نگاه کردم و به مخاطبی که اصتتال وجود 
 نداشت گفتم

 !ه سهام بخشیدمت دیگه تمومش کنت باش

 کمی ساکت موندم تا فکر کنه سهام در حال حرف زدنه

 ت باشه پیشنهادت رو می پذیرم ویی چه رستورانیر

 ...ت

 .ت اها باشه میام دنبایت ف ال

به زور خودش رو  گاه کردم  به طیال که بغض کرده بود ن ستتترم رو برگردوندم و 
 ی دیخورش از کارم پشیمون شدمگرفته بود گریه نکنهع با دیدن چشا

 به زور یب زدم ت طیال کاری داشتیر

سری تکون داد و به سرعت از اتاق خارج شد. آب دهنم رو قورت دادم و خودم رو 
 !روی تخت انداختمع یه کوچویو حرص بخوره ب دا بهش میگم

 نگاهی به ساعتم کردم سه و نیم بود یک ساعت دیگه بهش میگم

 پنج دقیقه یه بار به گوشی نگاه میکردم تا زود تر زمان بگذره کالفه شده بودم هر 

ساعتی که برام یه روز گذشت از جام بلندشدم و از اتاق بیرون رفتم که  ب د از یک 
 دیدم یباس بیرون پوشیده و داره با امیر چونه میزنه

 .امیر ت نه نمیذارم بری اون غریبه س

 .بگه باید برمطیال حرصی گفت ت میخواد یه چیز مهم بهم 

 خودمو بهشون رسوندم ت چی شدهر
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 طیال قهر بود و بهم نگاه نکرد ویی امیر گفت

 !ت خانم با پسره میالد قرار دار

 طیال بدون حرف به طرف درحرکت کرد که به طرفش رفتم و صدام رو باال بردم

 !ت صبر کن ببینم کجار اجازه نداری بری

 دحرصی به طرفم برگشت و مشتی به سینم ز 

 !تت به تو چه مربوطه! برو به قرارت با سهام خانم برس یه وقت ناراحت نشه

تو دیم به حسادتش خندیدم و گفتم تتتت چه ربطی داشت تواجازه نداری با یه پسر 
 !غریبه بری

 امیر که از حرفامون گیج شده بود نگاهی بینمون رد و بدل کرد و گفت

شه تتتت ببین طیال مگه نمیگی دوست مازیاره اگه یو ت بده چیر اگه دروغ گفته با
 چی ر

 یبخند مهربونی به امیر زد

تتت اگه قرار بود یوم بده همون شب یو میدادع ب دشم دکی پسر خوبیه نگران نباش! 
 !باید بفهمم چی در مورد مازیار میدونه

 !ت طیال گفتم نمیری

 !نگاه دیخوری بهم کرد ت به تو مربوط نیست

شد االن ازم ناراحته اینو گفت و به طرف در رفت حرص م گرفت ویی تقصیر خودم 
 .م لومه که حرفم رو گوش نمیگیره

 ت چی شده آرش چرا طیال این طور باهات حرف زدر

 سری تکون دادم و ماجرا روبراش ت ریف کردم که خندید و گفت

 !ت حقته تا تو باشی اجی منو اذیت نکنی
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ر دارهع هر چند قرارشتتون ویی من داشتتتم از حستتادت میترکیدم که با یه پستتر قرا
 .دوستانه نباشه

 به این میگن آش نخورده و دهن سوخته! تا من باشم دیگه از این کارا نکنم

 

part 104 

 #طیال

ماشین گرفتم و به کافه ی مورد نظر رفتم به اطرافم نگاه کردم خبری از دکی نبودع 
 ب کردمده دقیقه ای زود رسیده بودم میزی انتخا

صبی و  ستم و منتظر موندم بیاد ع ش شتم ن به طرفش رفتم کیفم رو روی میز گذا
 کالفه بودمع فقط منتظر تلنگری بودم که اشکام سرازیر بشه

 آرش خیلی بد جواب کارم رو دادع جایبش اینجا بود که به روی خودشم نمی آورد

چند دقیقه ای  سرم تیر میکشید دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و چشام رو بستم
 ...تو اون حایت موندم که

 ت طیال خوبیر

 با صدای دکی چشام رو باز کردم و صاف نشستم

 ت سالم ممنون

 صندیی رو کشید و روبروم نشستع چشاش و ریز کرد و گفت

 ت چی شدهر

 دیم میخواست با یکی درد و دل کنم کی بهتر از یه دکتِر امین

رافم پیش خونوادم و دوست داشتن آرش و همه چیز رو براش گفتم از ماجرای اعت
 و تصمیم فرزین خان و در اخر کاری که آرش باهام کرد

 یبخندی زد ت سبک شدیر
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ت اره واق ا سبک شدمع نمیدونم چرا بهت اعتماد کردمع شاید چون هم اسم بابامیع 
 !شایدم چون یوم ندادی

 اخم مصنوعی کرد

 .لبم باشهت شایدم چون یه دکترم و رازهای زیادی تو ق

 خندیدم و حرفش رو تایید کردم

 دستش رو روی میز گذاشت و به جلو خم شد

تتتتت به نظر منم باید به آرش میگفتی ویی اون هم مجازات خوبی رو برات انتخاب 
 نکرده

به هر حال اینجا خیلی چیز ها م لوم میشتته اگه نتونه اشتتتباه به این کوچیکی رو 
 ه کنارببخشه همین بهتر که همین االن بکش

چون مطم نا تو زندگی مشتتتترک چیزهای مهم تری پیش میاد که این مو تتتوع 
 پیشش چیزی نیست

تو هم خودت رو ناراحت نکن صتبر کن شتاید پشتیمون شتد یا شتایدم داره تالفی 
 .میکنه

 با غم نگاش کردم

تتت ممنون دکی واق ا آروم شدم ممنونع با این وجود فکر کنم سفر خارج هم کنسل 
 بشه

م با بابا بزرگ چیکار کنمع اگه بفهمه گویش زدم ناراحت میشتتته و نمیدونم نمیدون
 .چه تصمیمایی میگیره

 پر هیجان خندید و به صندیی تکیه زد

 !ت خوب طیال خانم میرسیم به اصل مو وع

 کنجکاو و امید وار نگاش کردم
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 ابرویی باال انداخت و با خنده گفت

 !ت پسر عموت داره بابا میشه

 ردگیج نگاش ک

 تت ی نی چیر

 پوزخندی زد و گفت

ت مثل اینکه دیشب مازیار و شیرین بحثشون میشهع دخترا هم داشتن در این مورد 
 .پچ پچ میکردنع احتماال شیرین حاملس

 نیشم تا بنا گوش وا شد

 ت جون من راست میگیر

 خندید

 !ت نود درصد ماجرا درستهع باید کمی صبر کنیم ببینیم چی میشه

وع رو به کستتی نگوع دیم نمیخواد پخش بشتته فقط به تو گفتم که فقط این مو تت
 خیایت راحت بشه

 

part 105 

 به یاد امیر و آرش افتاد

شون در اوندم به امید اینکه بفهمن چی  ست سرا چی بگمر به زور از د تتتت ویی به پ
 !میخوای بگی ویم کردن

 پفی کشید

گی! اصال بگو که من ازت خواستم تا واق یت بر تتتت نمیدونم بگو نمیتونی بهشون ب
 !مال نشده حرفی نزنی
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 .ت باشه

 ت خوب حاال خانم چی میخورنر

 تازه یادم اومد کافه ایم

 ت ها باید چیزی بخوریمر

 !سری تکون داد ت شک کردم بهت

 ت جب کردم ت برای چیر

 !بد جنس گفت ت تو مطم نی عاقلیر احتمال میدم دیونه باشی

 ی بهش رفتمچش غره ا

 تت از مازیار درس نگرفتیر عاقبت کسایی که اذیتم کنن کتک خوردن مثل مازیاره

 .دستاش رو باال برد تت من تسلیمم

 !قری به گردنم دادم و گفتم ت من کیک با قهوه میخورم

 خندید ت مطم نی بستنی نمیخوایر

 آب دهنم رو قورت دادم

 رم رو عوض کنرت تو دکتری یا چیز دیگهر چه طور تونستی نظ

سر خودش رو بهمون  شید که پ سره بلند کرد طویی نک ستش رو برای پ با خنده د
 رسوند

 ت چی میل داریدر

 .دکی ت دو تا بستنی با ط م موز

 !پسره ت بله حتما

سرش رو برگردوند وقتی چشای وزغ مانندم رو دید سرش رو انداخت زیر و شونه 
 هاش شروع به یرزیدن کرد کمی خندید گفت
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 !ت خودم این ط می دوست دارم

 سری تکون دادم

 ت ویی من همه ط م ها رو میخورمع خیلی وقت بود موزی نخورده بودم

بستنی مون رو خوردیمع این بار دکی یطف کرد و منو رسوند خونه از ماشین پیاده 
 شدم

 !ت ممنون دکی برای همه چیز

 !خندش گرفت ت دکی چیهر درست صحبت کن

 .دت کردم به دل نگیریبخندی زدم تت عا

 دستم رو براش تکون دادم

 .ت بای دکی جان

 نگاهی به مضمون تو هیچی نمیشی بهم کرد و بوقی زد ت بای خانم بازیگر

 گازی داد و رفتع یبخندی زدم و به طرف در حیاط رفتم

 کلید انداختم و وارد شدم

تم هنوز در رو کستتی توی پذیرایی نبودع شتتونه ای باال انداختم و به طرف اتاقم رف
 .نبسته بودم که در هل داد شد و امیر و آرش پریدن داخل اتاق

 !اخمام تو هم رفت ت چه خبرتونهر یواش تر

 نگاه بدی به آرش کردم و رو به امیر گفتم

 !ت برین بیرون میخوام یباسم رو عوض کنم

 امیر بدون توجه به حرفم گفت

 !ت چی گفت زود باش بگو

 م و نشستمکیفم و رو تخت انداخت
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تت ببین امیر دکی گفت ف ال به کسی چیزی نگم تا همه چیز م لوم بشه! فقط اینو 
 .بگم که نگران مازیار نباشع چون مازیار پتتَتتتتتتر

 آرش طاقت نیاورد و گفت

 !ت ی نی چی چرادرست حرف نمیزنی
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بیرون دیگه بیشتر از این اجازه بدونی که نگاش کنم گفتم تتتتتتتت خوب دیگه برید 
 .ندارم حرف بزنم

 !امیر تت ی نی چیرچرار خوب بگو ما هم بدونیم

شد یا  تتتتتتتت.وای امیر چرا نمیفهمیر دکتر گفت به کسی ف ال چیزی نگم. مفهوم 
 بیشتر بگم!ر

 ت ی نی اگه یو بری مشکلی پیش نمیادر

گه بفهمه گویش زدم تتت راستش برای خاطر مازیار مشکلی پیش نمیاد ویی فرزین ا
 .باهام یج میکنهع باید یه راهی برای این مو وع پیدا کنم

 .شاید خودمو انداختم زیر ماشین و اینبار جای دیونه شدن عاقل شدم

 !یبخندی زدم تت ایول به فکر خودم عاییه مگه نه

 با دیدن اخمای تو همشون و نگاه تاسف بارشون گفتم

 اینحایید هنوز!رت حاال یه کاریش میکنم شما چرا 

 آرش گفت تت نمیخواد تو کاریش کنی! مگه قرار نشد که بریم خارج!ر

 پوزخندی بهش زدم

سه میرم پیش دکی و ب دش  شریف ببرید خارجع چند جل سهام خانم ت شما با  تتتت 
 !عاقل میشم دیگه هم نیازی به خارج رفتن نیست
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 امیر به آرش خندید و گفت

 !نیاز نیست زن این آدم فروش بشیتت آفرین چه فکر خوبی! دیگه هم 

 از اینکه مو وع رو به امیر گفته بود ت جب کردم ویی چیزی نگفتم

 آرش گوشای امیر رو گرفت و انداخت بیرون در رو هم روش بست

 با چشای گرد نگاش میکردم بدون اینکه اخماش رو باز کنه کنارم نشست و گفت

 تتتتتتتتمیدیرت آخرین بارت باشه اسم دکی رو میاری! فهتتت

 با اخم نگاش کردم که یهو امیر در رو باز کرد و گفت

 !ت طیال گول این آدم فروش رو نخوریا! بد مار موزیه

 آرش عصبی به طرفش رفت که در و بست و جیم زدع چشونه اینا دیونن!ر

 دوباره برگشت و سر جاش نشست که گفتم

 !میارمت ببین اصال بهت ربطی نداره اسم کی رو میارم یا ن

 ب د هم مثل خودش گفتم تتت فهتتتتتتتتتتمیدیر

شوند دندوناش رو رو هم  سر جام ن شم که بازوم رو گرفت و  ستم از جا بلند  خوا
 سایید و گفت

 .ت اون تلفن ساختگی بود کسی پشت خط نبود فقط میخواستم تالفی کنم

 گیج نگاش کردم ت ی نی چیر

 نگاش رو دزدید

 .ت بودت ی نی تالفی دیونه بازی

ستفاده کرد که  سوءا سم بهش  سا ضم گرفت چه راحت با دیم بازی کردع از اح بغ
 تالفی کنهر
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وقتی سکوتم و نگاه دیخورم رو دید دستش رو به طرف صورتم دراز کرد که روم رو 
 گرفتم

تتتتت خیلی بی م رفتی آرش چه طور تونستتتی این طور بازیم بدیر اگه من دیونه 
شترش به خاطر تو بود ویی تو این طور شدم و از آبروم جلو همه مای شتم بی ه گذا

 عشقی که بهت داشتم و به سخره گرفتیر

 ...دوباره خودش رو به طرفم کشید ت طیال من

 !از جام بلند شدم ت برو بیرون آرش

 شاکی گفت ت.طیالر

 عصبی صدام رو بردم باال تت تا داد نزدم برررررو بیروووووون

 بیرون دیخور بلند شد و از اتاق رفت

 با بیرون رفتنش یبخند پهنی رو یبام نشست

 !تت فکر کردی فقط خودت بلدی آرش خانع چند روز که حرص خوردی آدم میشی
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 با انرژی خاصی که از دروغ بودن مکایمه آرش و سهام و حایگیری از آرش

 و مهمتر از همه بابا شدن مازیار گرفته بودم

 رو عوض کردم و شروع کردم به قر دادن یباسام

 یه قر به راست یه قر به چپ

 دست به کتتمر چرخش دست

تو پیچ و تاب قر دادن بودم که یهو فکری به ذهنم رسید باید یه کم مازیار رو اذیت 
 !میکردم آخیش چه حایی بکنم من
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ه ی خط قبلیم رو برداشتتتم و رو گوشتتیم انداختم با یه پرش پریدم رو تخت شتتمار 
 !مازی جون رو گرفتم و با یه اهم گلوم رو صاف کردم و آماده ی تغییر صدا

 شروع کرد به بوق زدن ب د از چند بوق گوشی رو برداشت

 ت بله

 صدام رو نازکتر کردم و با ناز و اشوه ی خاصی گفتم

 ت مازیارم!ر

 احساس کردم مازیار پهن زمین شد

 ت جونم نسرین توییر

 دیگه کیه مازیاررهینی کشیدم ت نسرین 

 !ت هت...هت...شکی عزیزم تو خودت رو ناراحت نکن نگفتی کی هستی

شاکی گفتم تتتتتتتت مازیار تو منو یادت رفتهر خیلی نامردی حاال من با این بچه ی 
 توشکمم چیکار کنم هتتتتتتتتار

 ت چیر بچتتتتتتتهر وای خدا چرا بدبختیام تموم نمیشهرتو دیگه کی هستیر

 !ن کیم وقتی اومدم در خونتون ابروت رو بردم میفهمی کیمت چتتتتتتتی م

 !ت جون مازیار این کار رو نکن هر چی بخوای بهت میدم فقط بندازش

 فین فینی کردم و گفتم ت مازیار ازدواج کردیر

 !کمی مکث کرد و گفت ت ها آره آره...زندگیم خراب میشه خواهش میکنم

یر وای به حایت اگه دروغ باشه االن تتتت اگه ازدواج کردی باشه! فقط راست میگ
 ....مسافرتم یک ماه دیگه که اومدم تهران سر میزنم بهت! اگه دروغ گت

 حرفم رو قطع کرد

 .ت باور کن راست میگم اصال اومدی خانمم رو بهت نشون میدم
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 با حایت ناراحتی گفتم

 !ت باشه مازیارم ویی بدون تو عشق اول و آخرم بودی

 اراحت نکن. اسمت چی بودرت عزبزم خودت رو ن

تتتتت خیلی بدی مازیار حتی منو نمیشتتناستتی! نگم کیم ستتنگین ترمع برگشتتتم میام 
 .دیدنت. بای عشقم

 گوشی رو قطع کردم و سیم کارت هام رو ت ویض کردم

 !با شیره ای که سر مازی ماییدم سریع عقد میکنه

ش ایدم بهش افتخار فقط باید خودم رو برای قر دادن تو عروسیش آماده کنم. حاال 
 !ندادم نمیدونم ببینم چی میشه
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 گوشی رو کنار گذاشتم و رو تخت دراز کشیدم که تقه ای به در خورد

 تت بیا تو

امیر با نیش باز وارد شتتتد و به طرف تخت اومد خودش رو پرت کرد رو تخت و 
 طرف راستم دراز کشید

 و به طرفم چرخید و با همون نیش باز گفتدستش رو زیر سرش گذاشت 

 ت چیکارش کردی یب و یوچش آویزون بود!ر

 بی خیال نگام رو ازش گرفتم

 !ت یه کم ادبش کردم دیگه شیطنت نکنه

 سرش رو خاروند و گفت

 .ت گناه داره حاال این بار ببخشش
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 بدون چرخوندن سرم با گوشه ی چشم نگاش کردم

 !رو نخورمت چی شدر تو که میگفتی گویش 

 بلند شد

 .ت آره ویی قیافش رو که دیدم دیم به حایش سوخت

 .حاال هم پاشو بیا بریم یه کم به شکم مبارک برسیم

 !بهش بستنی دادم تا آروم شه

 بلند شدم و با امیر از اتاق خارج شدیم و به آشپز خونه رفتیم

 ارش تنها نشسته بود با دیدن ما دست از بستنی خوردن کشید

 شت میز نشست و گفتامیر پ

 تت طیال برای منم بستنی بیار

 ت باشه

 زیر نگاه های آرش برای امیر بستنی تو ظرف ریختم و جلوش گذاشتم

 امر بستنی ر و به طرف خودش کشید و گفت

 !ت برای خودت هم بکش

 !ت نه امیر بیرون خوردم

 قاشق آرش پرت شد رو میز و با مسخرگی گفت

 رت نه بابا دیگه چی خوردین

پشتتت چشتتمی براش نازک کردم و بقیه بستتتنی رو برداشتتتم و از تو یخچال برای 
 خودم یه دونه سیب برداشتم و کنار امیر نشستم

 ت امیر مامان اینا کجانر

 !ت با دایی اینا رفتن خونه عمو سیامک
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 ابروهام تو هم پیچید

 ! ت چرار یه وقت همه چیز رو بهشون نگنر

 ! ی مو وع از خونه نباید بیرون برهت نترس بابا به مامان گفت ا

نفس راحتی کشیدم که صدای پیامک گوشیم بلند شدع دکی بود نوشته بود خانم 
 !بازیگر چیزی رو یو ندی

 .خندم گرفت ترسیده دهن یقی کنم به گوش مازیار برسه

 خواستم جوابش رو بدم که گوشی از دستم کشیده شد

به نگام پیام رو خوند و با دندون خشتتتمناک به آرش نگاه کردم که بدون توجه 
 چفت شده گفت

 ت خانم بازیگرر یه کم زیاد خودمونی نشدینر

 تت گوشی رو بده باید جوابش رو بدم

شونه  سی به امیر کردم که  شدو به طرف اتاقش رفتع نگاه ملتم نچی گفت وبلند 
 ای باال انداخت
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و بدون در زدن وارد اتاقش شتتتدمع رو تخت یمیده بود و  ناچار دنبایش راه افتادم
 داشت پیامام رو میخوند

 یهو اخماش تو هم گره خورد و نگاه بدی بهم کرد

 !ت شایان دیگه کیهر فکر نمی کردم همچین دختری باشی

خودم رو انداختم رو تخت و گوشتتتی رو از دستتتتش گرفتم ویی رهاش نکرد و با 
 به طرف خودش کشونددست دیگش بازوم رو گرفت و 
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سکته کنهع دیم به  شم و ناراحتی نزدیک بود  شدت خ سرخی میزد ع از  شاش به  چ
 حایش سوخت و گفتم

 . ت برادر سامانه ازم کوچیکتره

گره ی ابروش باز شد انگار یه باره همه ی فشار ها از روش برداشته شدع صورتش 
 از سرخی به سفیدی تبدیل شد و با حایت مظلومی گفت

 دکی گرم نگیر باشهر ت با

 بدونی که جوابش رو بدم گوشی رو به طرف خودم کشیدم

 که گوشی رو ول کردو خودم رو گرفت و محکم چسبید

 !ت ویم کن آرش

 !طاقت قهر کردنت رو ندارم اذیتم نکن

ستم  شدم ویی گره ابروم رو باز نکردمع خوا شتم خر می با اینکه با یحن مهربونش دا
ستش رو از دور کمرم  شد و امیر تو اون حایت دیدمونع از د باز کنم که در اتاق باز 

 خجایت آب شدم

 نگاه بدی به آرش کردم که طلب کار رو به امیر گفت

 !ت یه وقت در نزنیا

 امیر نچ نچی کرد و گفت

 !ت یه در صد فکر کن بزارم تنهایی برین خارج!همراتون میام

آرش کردم و نتونستتتتم جلوی یبخند بدجنستتتی زد و رفتع نگاهی به قیافه ی زار 
 خندم رو بگیرم و با صدای بلند خندیدم که امیر برگشت وچش غره ای رفت

 !ت دختر حیایی چیزی بهت یاد ندادنر

 !بین خنده گفتم ت تقصیر خودته میخواستی بهم یاد بدی

 نگاهی به آرش کردم
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 !تت ویم کن دیگه

ایین و مشتتغول پیام نوشتتتن نگاهی به امیر کرد و آروم ویم کرد ع از تخت پریدم پ
 به دکی شدم

 آرش

 ت طیال گفتم باهاش گرم نمیگیری فهمیدیر

 پفی کشیدم

 !ت باشه باباع بنده خدا نگرانه یوش بدم به گوش مازیار برسه

بلند شد و به طرفم اومد امیر هم وارد اتاق شد و در رو بست به چهری خبیثشون 
 نگاه کردم و آب دهانم رو قورت دادم

 هرت چتون

 !امیر چونش رو خاروند و گفت ت زنگ بزن شام بیاد خونه

 چپ چپ نگاش کردم

 ت اونوقت کی میخواد شام درست کنهر

 !سرش رو خاروند و گفت ت بگو سر راه چند پرس چلو کباب هم بگیره

 !ت پر رو کی بودی تور خجایت هم خوب چیزیه

 .امیر ت بابا خودمون سفارش میدیم بگو بیاد

 انداختم و شماره ی دکی رو گرفتم شونه ای باال

 سریع برداشتش و گفت

 ت چرا جواب پیام رو ندادیر

ت دکی جان امیر و آرش برات نقشه های شومی دارنع به خاطر همین برای شام  ت
 دعوتت کردن میایر
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 امیر یکی زد پشت گردنم و گوشی رو ازم گرفت و مشغول حرف زدن شد

ل از اینکه دست خودم به گردنم برسه دستی دستام رو به طرف گردنم بردم ویی قب
 رو گردنم نشست و آروم نوازش کرد

 

part 110 

 با برگشتن امیر دستش رو برداشت و به طرف امیر رفت و گوشش رو پیچوند

 !ت آخرین بارت باشه دس رو طیال بلند میکنی

 اخمای امیر تو هم رفت

 !اول خواهر منهر تازه هنوز هم مال تو نشده ت مگه چیکارش کردم! یادت رفته

 آرش گوشاش رو ول کرد و گفت

 !ت چه ربطی داره!ر دست سنگینه! نزنش

 امیر نگاهی بهم کرد

 ت دردت گرفتر

 مظلوم سرمرو تکون دادمع به طرفم اومد و بغلم کرد

 پیشونیم رو بوسید و گفت

 .ت دیگه تکرار نمیشه قول میدم

 یبخندم کش اومد که گفت

 ت برو یه دستی به سر گوش پذیرایی بکش االن دکی میاد

 خندم گرفت

 !ت اسمش میالِد ! نگین دکی بدش میاد
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از اتاق خارج شتتدم و به پذیرایی رفتم ع ایحمدهلل تمیز بود فقط چند تا بشتتقاب رو 
 .میز بود که برداشتمشون

 نیم ساعته دکی خودش رو رسوند ع امیر در روباز کرد

ی من گیر داده بود و میگفت اینو بپوش اینو نپوشع میدونستم با ارش هم به یباسا
دیدن دکی نظرش عوض میشه ویی صبر کردم تا خودش بفهمه دکی اونی نیست 

 !که فکر میکنه

با دکی ستتتالم و  جدی  نه شتتتدن ع آرش خیلی  باز وارد خو بانیش  دکی و امیر 
 احوایپرسی کرد

 !ری رو به من سپردنهمگی رو مبال یم دادن و وظیفه خطیر خدمت کا

شاره کرد برم کنارش  شم و ابرو ا شتم که ارش با چ شون گذا شیرینی برا چایی و 
 بشینمع خندم رو خوردم و کنار حسود خان نشستم

 .میالد هم نگاه خندونی بهمون کرد و صد ایبته تا آخر ماجرا رو خوند

 امیر چایش رو برداشت و گفت

 ت دکی جانر

 گفتم  دکی نگاه چپکی بهم کرد که

 .ت امیر عزیزم اسمش میالد خاِن 

 امیر حرفش رو تصحیح کرد

 ت میالد جان ماجرای مازیار چیهر چرا این ورپریده چیزی به ما نمیگهر

 دکی با خنده سری تکون داد و گفت

تتتتتتتت فهمیدم نمیتونید تحمل کنیدع ویی مربوط به زندگی شخصیشه اگه به طیال 
 !شه ویی مثل اینکه شما نگران تریدگفتم برای این بود که خیایش راحت ب

 .آرش ت یطفا به ما هم بگید مطم ن باشید به کسی حرفی نمیزنم
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شون گفت که دیدم نیش امیر و ارش  سی همه چیز رو به دکی بدبخت تو رودروای
 .کش اومد

 کم کم یی آرش هم باز شد و با دکی گرم گرفت

 آرش

 ت میالد جان تک فرزندیر

 .ه خواهر دارممیالد یبخندی زد ت نه ی

 ت.جیتتتتتتتتتتتتتب دکی چرا زود تر نگفتیر

ت کاریش نداشته باشین خواهر  امیر و آرش بد نگام کردن ویی دکی خندید وگفت 
 !منم مثل طیال شیطونه

 !وقتی طیال رو دیدم گفتم خدا رحم کنه یه ی یای دیگه

 ! ت چیز میالد من میخوام ی یا رو ببینم

 !شدنت نمیخوام ی یا از اینی که هست دیونه تر بشه ت باشه ویی ب د از عاقل

 چش غره ای بهش رفتم که یکی زد به پیشونیش و حرف رو عوض کرد

 .ت امیر جان منچستر بازی داره تلویزیون رو روشن کن

 !امیر بلند شد و گفت ت طیال برو تخمه بیار

 

part 111 

 ردم تو چند تا ظرف ریختم و براشون بردمب د از اینکه آجیل ها رو پیدا ک

با نیش باز مشتتغول تخمه شتتکوندن و فوتبال دیدن شتتدن احستتاس کردم اگه تو 
 جم شون بمونم حیف میشم

 بلندشدم و به اتاقم رفتم گوشیم رو برداشتمع ی نتی به دیونگیم فرستادم
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 اگه دیونه نبودم میتونستم به درسا و شایان زنگ بزنم

 نم چرا اون بیش ورا به من زنگ نمیزننرویی صبر کن ببی

 شماره ی درسا رو گرفتم ب د از چند بوق برداشت و مشکوک گفت

 ت طیال خودتیر

 !نیشم رو باز کردم و گفتمر طیال دیگه کیه من شایانم

 پفی کشید و گفت

 ت پس خودتیر اخه االغ االن چه وقته دیونه شدن بودر

 !االن که من اینقدر بهت احتیاح دارم

 احساس کردم داره گریه میکنه

 !ت چی شده عشقم

 صدای گریه ش بلند تر شد

 !ت اگه بودی کمکم میکردی االن بدون تو چیکار کنم

 !ت کوفت بگو چه مرگته دیگه

 مکثی کرد و گفت

 ت مگه تو دیونه نشده بودیر

ت فقط ب ضی وقتا قاطی میکنم همیشه که این طور نیستمع تا باز نزده به سرم بگو 
 !مرگتهچه 

 صدای فین فینش بلند شد

 !ت طیال دیم گرفته

 ت چرار

 !ت آخه از توخونه موندن خسته شدم
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 ت دیگه چیر

 ت خوب...خوب.. خیلی وقته خرید نرفتم بدون تو که نمیشه

 باز شروع به گریه کرد

 ت اخه چه وقت دیونه شدن بودر

 ت ببند بابا توکه از من دیونه تری! به خاطر همین زار میزنیر

 !صبر کن بهت خبر میدم یه روز بریم بیرون

 !ت طیال یه وقت وسط بازار دیونه نشی آبروم بره

 .ت درسا میزنم با دیوار یکیت میکنما! آرش و امیر هم میارم نترس

 ت باشه

 .ت احساس میکنم داره موجه میاد سراغم قطع کنم بهتره

 ت باشه باشه خدا فظ

 ت بای

س ساس گر شی رو قطع کردم که اح ست گو ست داد ویی من بهش د نگی بهم د
 !ندادم ع پس چیر طیال و از این کارا نچ

 !سراغ پسرا رفتم با دیدن منظره ی روبروم جیغی کشیدم که یه متر پریدن هوا

 ت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 امیر در حایی که بایش رو بغل گرفته بود پرید رو مبل

 !ت چی شده قلبم پکید دختر

هی به دکی که در حال بال بال زدن بود کردم و به طرفش دویدمع وقتی دید نگا
 .دارم به طرفش میدوم ترسید و فرار کرد

 همین طور که دنبایش میکردم داد زدم
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 !تت وایسا بزنم پشت کمرت از دست رفتی

 

part 112 

 !ویی کو گوش شنوا از قدیم گفتن گوشای مردا دروازه س

 شنیدینرن

 غافلگیرش کردم و مسیرم رو تغییر دادم

 !ت وایسا دیگه بدبخت خفه شدی

 با تغییر مسیری که دادم گیر افتاد

یبخندی به خاطر پیروزی خاستتتت رو یبام بشتتتینه که آرش نذاشتتتتع چون کمرم 
 روگرفت و زدم زیر بغلش

 ت بزارم زمین چی کار میکنیر

 کمرش زدامیر به طرف دکی رفت و چند تا  ربه پشت  

ستم فرار  شه از د شه تا اون با شدع حق شل  ستون فقراتش  فکر کنم پیچ مهره های 
 !نکنه

 ویی در هر صورت حایش خوب شد و من دست از تقال برداشتم

 .ت خوب دیگه بزارم زمین

 با عصبانیت کوبیدم زمین و گفت

 ت این چه کاریه چرا ایکی جیب میزنیر تو نمیتونی یه دقیقه آروم باشیر

شدم  چپ شقونه بهش نزدیک  ستادمع همچین عا چپ نگاش کردم و رو نوک پا ای
 که فکش افتاد

 باچشای گرد نگاه میکرد که یه دستم رو روی شونش گذاشتم
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 آب دهنش رو قورت دادع وا چشهر شاید ترسیده خوب شدنم دروغ باشهر

بی خیال افکارش دستتت دیگم رو بلندکردم و تو موهاش فرو بردمع پوستتت تخمه 
هایی که امیر تو موهاش ریخته بود رو با چند حرکت پایین ریختم و به طرف امیر 

 برگشتم و گفتم

 ت تو خجایت نمیکشیر

 چرا سرش رو پر از پوست تخمه کردیر

 امیر یبخند دندون نمایی زد و کمی از ما فاصله گرفت

چون آرش پایین مبل نشسته بود امیرسام هم با بد جنسی پوست هر چی تخمه 
 .شکوند رو روی سر آرش میریختمی

آرش دست دیگه ای تو موهاش کشید و یهو به طرف امیر خیز برداشت حاال آرش 
 بدو امیر بدو

 رفتم رو مبل ایستادم و داد زدم

 !ت آفرین آرش بگیرش یه کم مونده بدو بدو تو میتونی

 امیر نگاه بدی بهم کرد که از تشویق دست کشیدم و به طرف دکی برگشتم

 !الد جان خوبی تو چرا یهو َرم کردیر ترسیدی بخورمتت می

 دکی با خنده دستی تو موهاش کشید وگفت

 !ت راستش یاد حمله کردنت به مازیار افتادمع یادم نبود که عاقل شدی

 

part 113 

 چش غره ای بهش رفتم

 ت واق ا که با کدوم عقلت دکتر شدیر
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 به طرفشون برگریم صدای داد و امیر باعث شد

 آرش گردن امیر و بین ساعد و بازوش اسیر کرده بود و فشار میداد

 جیب دیگه ای کشیدم و به طرفشون دویدم

 !ت آرش داداشم رو ول کن! ویش کن

 امیر رو از دستای ارش جدا کردم و نگران نگاش کردم

 ت خوبی امیرر

 !گردنش رو ماساژ داد و گفت ت زن این نمیشیا! واق ا که

 اخمی به ارش کردم چرا تو اینقد خشنیر

 نگاه بدی به امیر کرد ت تقصیر امیِر چرا اینقد باهام یج میکنهر

 به طرف امیر برگشتم ت راست میگه امیر! چرا اذیتش میکنیر

 امیر ابرویی باال انداخت

 .تت میدونی از دوست داشتن زیادیه

 !مثل اینکه میمون داریما ت از دست شما به جای این کار زنگ بزنید غذا بیارن

 !امیر زد زیر خنده ت خره مهمون نه میمون

 .خواستم یه چش غره هم به امیر برم که وقت نشد و زنگ خونه به صدا در اومد

 !یه نگاه به هم کردیم و با هم گفتیم ت ی نی کی میتونه باشه

 ارش به طرف اف اف رفت و در رو باز کرد

 سرش جواب دادسوال چشامون رو با تکون دادن 

 امیر ت مگه کیهر

 خودش رو انداخت رو مبل و گفت ت سهیل و سهام
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 ت وای باز باید دیونه بشم!ر

 همه با نیش باز نگام کردن که گفتم

 !ت دنیا دو روزه بزار کمی حایشون رو بگیرم روانم شاد شه

شتر بی ربط حرف  س ی کن بی دکی پایی رو پا انداخت و گفت تتتت خیلی تابلویی 
 !بزنی

 .ت باشه دکی جان

 .صدای باز شدن در حال اومد کنار آرش نشستم تا سهام نیاد بچسبه بهش

سهام و سهیل وارد حال شدن دکی و آرش از جا بلند شدن و با سهیل دست دادن 
 ویی سهام چرا پوزخند تحویل آرش میده!ر

 !امیر ت به موقع رسیدین میخواستم غذا سفارش بدم

 ش و پاش رو مثل دکی رو پاش انداختسهام کیفش رو گذاشت کار 

 .ت برای من چیزی سفارش ندین! شبا غذا نمیخورم

 ابرویی باال انداختم

 !تت ِا سهام جون این کار رو نکن میترسم از الغری بُپکی

 چش غره ای بهم رفت و بدون جواب روش رو گرفت

 !امیر گفت ت عزیزم بزار راحت باشه حتما گشنه نیست

 رد و گفتسهیل نگاهی بهم ک

 !ت طیال خانم احساس میکنم حایتون بهتر شده

 یبخندی بهش زدم وگفتم

 ت به جون سهیل خانم خوبم اینا نمیدونم چرا منو میخوان ببرن دکتر! تو میدونیر

 !دکی سرش رو انداخت زیر و یب گزید
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 سهیل اخمی کرد و گفت

 !ت بهتر به حرفشون گوش کنی

 !ت باشه فقط به خاطر تو

 .باز شد که آرنج آرش تو پهلوم فرو رفتنیش سهیل 

 امیر گلویی صاف کرد و گفت

 ت چی میخورین سفارش بدمر

 بشکنی زدم ت ِا سهام چه طور تو کوفته سفارش بدیر

آرش دستش رو پشت کمرم انداخت و گفت تتت عزیزم کاری به سهام نداشته باش 
 .تو چی میخوری

 .یبخندی زدن و گفتم ت هر چی عشقم بخوره

 !عق زدن امیر بلند شد ع سهام نزدیک بود بپره گلوم رو بگیره خفه م کنهصدای 

 !یبخند آرش پهن شد و گفت تت امیر حسوی نکن ما... چیز میخوریم...ام ..چی بود

 یکی زدم به پهلوش ت جوجه چه طورهر

 .ت آره خوبه ما جوجه میخوریم

 امیر به دکی نگاه کرد و شما

 .تت منم جوجه

 .رد ت منم همین طورنگاهی به سهیل ک

 امیر ت سهام خانم شما مطم نید چیزی نمیخوریدر

 سهام یبخندی زد و گفت

 .ت حاال که اصرار میکنید برای منم جوجه یطفاً 

 مت جب گفتم ت کی اصرار کرد دقیقًا! امیر تو بودیر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

726 

 

 امیر سری تکون داد

 ت دکی تو بودیر

 دکی خندید و شونه ای باال انداخت

 ت سهی تو بودیر

 سهی با چشای گرد خندید و گفت ت نه

 چش غره ای به آرش رفتم ت آرش تو بودیر

 آرش مظلوم گفت

 !ت من غلط بکنم

 نگاهی به سهام کردم

ت سهام تو بودیر ای بابا چقدر گیجما! خودم بودم که! آره گلم بخور شدی خودکار 
 !بیک

 .سهیل پقی زد زیر خنده ویی با چش غره ی سهام نیشش روبست

???? ???? 

part 114???? 

همگی پشت میز نشسته بودیم و مشغول خوردن شام بودیمع دیم نمیخواست زیاد 
جلو ستتتهام دیونه بازی در بیارم که هی پوزخند تحویلمون بده پس مثل یه دختر 

 خوب غذام رو خوردم

 .همین اندازه که از نشستنم کنار ارش حرص میخورد کافی بود

م بی خیال و با نیش باز غذاش رو میخوردع ی نی دیونه ی این خاستتتگار ستتهیل ه
 !غیرتیمم

ب د شتتام دکی زیاد نموند و رفتع پستترا هم چون از زیر زبونش حرفا رو کشتتیده 
 بودن ویش کردن
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ویی سهام و سهیل قصد رفتن نداشتن خوابم گرفته بود ویی نمیتونستم تو جم ی 
 که سهام هست آرش رو تنها بزارم

 با اینکه آرش نیم نگاهی هم بهش نمیکرد

 درست ساعت یک بود که بابا های گرام و مامانای خواب ایو رسیدن

 .ایبته با مادرجون خوشگلمع نمیدونم چه طور مخش رو زدن و بردنش مهمونی

 !این دو تا نخایه هم با اومدن خونوادمون رفتن

باس راحتی پوشتتتیدم و خر  تاقم رفتم ی به ا نازم رو تو بغل با خیال راحت  گوش 
 گرفتمو خزیدم زیر پتو

 چشام داشت گرم خواب میشد که دستی رو صورتم نشست

 ترسیده چشام رو باز کردمع آرش یبخند به یب کنارم نشسته بود

 نگاهی به در کردم ت آرش االن امیر میرسه ناراحت میشه هار

 ...یبخندش کش اومد و گفت ت خوب بشت

شده بود   صدا در اومد و ارش با یه پرش پرید پشت هنوز حرفش تموم ن که در به 
 تخت ع از دست این پسر

 !سر جام نشستم ت بیاین تو

 در باز شد و ماماِن مهربونم وارد اتاق شد

 ت بیداری دخترمر

 .ت آره مامانی

 به طرفم اومد و گوشه ی تخت نشستع با مکثی شروع به حرف زدن کرد

گرفتن که زودتر عقد انجام بشهع انشااهلل تتتتتت دخترم بابات و دایی پاشات تصمیم  
 !فردا میرین آزمایش خون حواست باشه صبح چیزی نخوری
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 !ت باشه مامانی

یبخندی زد و صورتم رو نوازش کرد تتتت چه زود بزرگ شدی! دیم طاقت دوریت رو 
 !نداره

خودم رو تو بغلش انداختم و گفتم تتتتت مامان خیلی خوب و مهربونی. ممنونم که 
 !هستی

 !جدا شدم و گفتم ت زود برمیگردیم قول میدم زود خوب شم ازش

یپم رو گرفت و فشاری داد تتتت از دیونه شدنت داشتم دق میکردم خدا رو شکر که 
 .راست نبود

 !خندیدمع از جاش بلند شد ت بگیر بخواب صبح زود باید بلند شی

رش از تتتت باشه مامانی سرجام دراز کشیدم که مامان رفت بیرون و در رو بست. آ 
 پشت تخت بیرون اومد و گفت

 ت تا دومیش نیومده من جیم بزنم

 !خندم گرفت ت بله زود تر بروع اگه یکی مثل فرزین باشه از رو عطرت میفهمه

 .خم شد و پیشونیم رو بوسید ت خوب بخوابی خانم گل
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 .آبی به صورتم زدمصبح با تکون هایی زیزیه مانند مامان بیدار شدم و 

نیم ساعته حا ر و اماده از اتاق زدم بیرون آرش از من زرنگ تر بود و زود تر اماده 
 شده بود

 با دیدنم از جاش بلند شد

 ت بریم

 ت اوهوم
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ستتوار ماشتتین شتتدیمع دل تو دیم نبود! وای خدا ی نی االن میخوام خون بدمر از 
 !همین االن داره پشتم میسوزه

 ن رو از دست میگیرن چرا پشتت میسوزه!!!رندای درون تت خو

 ت ِا راست میگی ندی جونر

 ت چرا ساکتیر

 نگاهی به آرش کردم ت استرس دارم! نمیشه خون نگیریم!ر

 ! خندید ت نترس درد نداره

 ت بچه گول میزنیر

 ت خوب یه کوچویو درد داره! ویی تو قوی هستی مگه نه!ر

 !ت نه

 !یم در موردش صحبت میکنیمباز خندش گرفت تت حاال بزار برس

 سر جام یم دادم و چشام رو بستم یهو گفتم

 تت آرش تو از اون تکون بده ها نداریر

 ت هار

 !خاک تو سرم بد حرف زدم ت چیِز منظورم همون آهنگ تکون بدس

 .ت اها نه ب دا میریزم تو فلش

 !ت باشه

 .دخیلی سریع رسیدیم حاال اگه یه جای خوب بود یه ساعت طول میدا

 از ماشین پیاده شدیم و وارد ازمایشگاه شدیم نوبتی گرفتیم و منتظر نشستیم

 !هر دختر میرفت تو یه وری میومد بیرون



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

730 

 

آب دهنم رو قورا دادم که استتمم خونده شتتدع نگاه ترستتیده ای به آرش کردم که 
 خندید و گفت

ترسی  تتتت دختر تو زیر تیب جراحی رفتی حاال از یه خون گرفتن میترسیر برو هیچ
 .نداره

 .نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم خانمه یبخندی زد و گفت. ت بیا بشین

 !نشستم و استینم رو باال زدم با دیدن تیزی سرنگ دیم ریخت

تتتتتتتت نگام رو گرفتم که دردی تو دستم حس کردمع یب گذیدم تا گریه نکنم ع تازه 
 .فهمیدم که خیلی ناز نازوم

 !تموم شد عزیزم میتونی بریپنبه ای رو دستم گذاشت ت 

 .از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم

شید که یبخند به یب بیرون اومد  ستم تا بیاد طویی نک ش سر جام ن آرش رو ندیدم 
 .نمیدونم چی تو چهرم دید که یبخندش پر رنگ تر شد

 خودش رو بهم رسوند

 !ت بریم خانم نازک نارنجی

 م و دنبایش راه افتادم. سوار ماشین شدیمبدون چونه مثل یه دختر خوب بلند شد

 ماشین رو روشن کرد و گفت

 !ت بریم یه صبحونه بزنیم

 !ت باشه

صتتبحونمون رو بیرون خوردیم ویی آرش ر تتایت به خونه رفتن نداد و با هم به 
 خرید رفتیم

 ب د از کلی خرید و که بیشترشون مربوط به شکم اینجانب بود به خونه برگشتیم

 



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

731 

 

part 116 

 با ورودمون به خونه امیر سام با اخم جلومون رو گرفت

 ت چی شده امیرر

 نگاه چپکی به آرش کرد و گفت ت چرا بدون من رفتین بیرونر

 ت تو هم میخواستی بیایر

 سری تکون داد و گفت

 !ت میخواستم ببینم وقتی ازت خون میگیرن چقد جیق میزنی

 و به اتاقم رفتمخریدام رو توسرش کوبیدم 

 وسایل رو کناری گذاشتم حویم رو برداشتم ویه راست به حموم رفتم

حایم که جا اومد حویم رو پوشتتتیدم و بیرون اومدم. یباس پوشتتتیدم و حویه ی 
کوچیکی دور موهام پیچوندم با صدای زنگ گوشی به طرفش رفتم اسم فرزین رو 

خارج شتتدم که ارش رو جلوی گوشتتی افتاده بودع ترجیح دادم جواب ندم از اتاق 
 اتاقم دیدم

 نگاهی به حویه رو سرم کرد ت چرا موهات رو خشک نکردیر

 خسته شونه ای تکون دادم

 ت بزار ب د االن حال ندارم

 .در اتاق رو باز کرد و ُهلم داد داخل ت بیا خودم برات خشک کنم

شوار کمی احساس خستگی میکردمع چونه نزدم و و پشت میز نشستم ع گرمای س
 خستگیم رو تشدید کرد ع چشام خمار شده بود

 با صدای آرش از چرت چند دقیقه ای بیرون اومدم و.نگاش کرد

 !ت مثل اینکه خواب میاد
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چشام رو کمی گشاد کردم و از اینه نگاهی به موهام انداختم با کش مو همش رو 
 باالی سرم جمع کردم و گفتم ت مهم نیست

 صدام زد بهش نگاه کردماز پشت صندیی بلند شدم که 

کنارم ایستاد و دستم رو گرفت تتت.طیال نظرت چیه قبل از رفتن عقد و عروسی روبا 
 هم بگیریم! سفرمون هم میشه ماه عسل چطورهر

 !سرم رو خاروندم ت نمیدونم هر چی تو بگی

 !خندید و بغلم کرد تت پس من با بابا در میون میزارم

 م رو روی سینش گذاشتمدستم رو دور کمرش حلقه کردم و سر 

تتتتتت آرش من بهت اعتماد دارمع میدونم که برای من از همه بهتریع با اینکه فکر 
 !میکردی دیونم ویی زیر قویت نزدی

 سرم رو بلند کردم و نگاش کردم

 .ت ممنون آرش

 انگشت به دماغم زد و گفت

 .ت آخه نمیتونستم از این موفرفری دوست داشتنی بگذرم

 که صدای امیر بلند شد  خواستم حرفی بزنم

 ت چشمم روشن می اجیم رو زدی!ر

 اخمای آرش تو هم رفت و رو به امیر گفت

 تت چرا تو همیشه گوش وایمیسیر

 ت به طرفم اومد و از بغل آرش کشیدم بیرون

 .ت همینی که هست! من اینجا هم ُحکم برادر زن رودارم هم خواهر شوهر

 خندم گرفت
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 .هت میادت امیر خواهر شوهر بیشتر ب

چش غره ای رفت که ارش دستتتم رو کشتتید و تو بغلش زندونیم کرد و رو به امیر 
 گفت

تت بهتر این خواهر شوهر بازیا روبزاری کنار چون ما قبل از رفتن می خوایم عروسی 
 .بگیریم

 چشای امیر گرد شد

 !ت حتما با یه عروس دیونه

شتن ی ساده میگیریم ب د از برگ سی رو  ست و آرش تتتتت عقد و عرو سی در ه عرو
 .حسابی میگیریم. ایبته قبلش باید با بابا و عمو مهیاد صحبت کنم
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 # طیال

سم عقد  شب مرا شنهاد آرش رو قبول کردن و فردا  چند روز گذشتع بابا و دایی پی
 بود

از ایبته عروستتی در کار نبود فقط اقوام نزدیک خونه ی خودمون جمع میشتتدن تا 
 !مو وع با خبر بشنع روز ب دشم بلیط داشتیم برای رفتن

شتم چون آرش ثابت کرده بود که همه جوره هوام  سترس و دویی ندا هیچ گونه ا
 !رو داره

 دیم میخواست قبل از رفتن به قویم عمل کنم و با درسا به بازار بریم

 اول باید آرش و امیر رو را ی میکردم

صدای جر  شدم  شون از تو پذیرایی میومد این چند روز خیلی از اتاقم خارج  و بحث
 به هم میپریدن میدونستم امیر به خاطر من این کار رو میکنه
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پیش خودش فکر میکرد آرش باعث شده دیگه اونو دوست نداشته باشم و یه جور 
 حسادت تو رفتارش بود

هم نگاهی بهشتتون کردم تو نگاه اول دو موجود رو مشتتاهده میکردی که دارن با 
 شطرنج بازی میکردن

ویی دقیق تر که نگاه میکردی دو گاو وحشتتتی رو میدیدی که برای هم شتتتاخ تیز 
 !میکنن

 سری تکون دادم و به طرفشون رفتم

امیر که مهره ی استتتب آرش رو با عصتتتبانیت با فیلش زد و به بیرون پرتاب کرد 
 .طوری که یه متر اون طرف تر افتاد

 باالی سرشون ایستادم و گفتم

 ت عزیزانم!ر

 آرش با یبخند و امیر با اخم نگام کردع کنارشون نشستم و گفتم

 ت به درسا قول دادم باهاش برم خرید شما هم میاین!ر

 امیر سری تکون داد

 !ت نه با شوهر جونت برو

 !آرش سری از تاسف براش تکون داد و گفت ت من میام عزیزم

 زدمبا غم به امیر نگاه کردم و اسمش رومظلوم صدا 

 !ت امیری

 نیم نگاهی بهم کرد

 ت چیهر

 !ت داداشی بی تو خوش نمیگذره خواهش میکنم تو هم بیا
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 گره ابروهاش باز شد و به ارش نگاهی کرد

 ت چرار آرش هست کهر

 اخمام تو هم رفت

تتتت بسه امیر چرا یج کردی هر کسی جایگاه خودش رو داره! آرش نمیتونه جای تو 
 !رو برای من پر کنه

 لوم گفتمباز مظ

 !ت قهر نکن باشه داداشی

 شونه ای باال انداخت

 !تت من که قهر نیستم

 !دستام رو دور بازوش حلقه کردم و گفتم ت پس تو هم بیا باشه

صورتی که دادش  سرش رو تو بغل گرفتم به  شیدم و  سری تکون داد که جیغی ک
 در اومد

 !ت طیتتتتتتتال گردنم شکست ویم کتتتتتتتتتتتتن

 و گفتم ویش کردم

ت پس پاشین اماده شین تا به درسا زنگ بزنم ویی یادتون باشه بهش گفتم ب ضی 
 !وقتا حایم خوب میشه

 آرش گفت

 !ت صبر کن بازیمون تموم شه ب د

 نگاهی به صفحه شطرنج کردم هر دو متفکر بهش نگاه میکردن

 تو یه حرکت مهره ها رو به هم ریختم که داد هر دوشون در اومد

 !چیکار کردی داشتم ماتش میکردما امیرت اه
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 آرش با پوزخند گفت

 !تت چیر ماتر تور ریز میبینمت

اخمای امیر تو هم رفت ع خواستتتن دوباره بپرن به هم که دستتتام رو گذاشتتتم رو 
 گوشم و جیب فرا بنفشی کشیدم

 ت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب
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ای که جیب کشیدم چشام رو باز کردم و با دو تا موجود فرا زمینی  ب د از یه دقیقه
 که چشاشون از گشادی رو به جر خوردن میرفت رو برو شدم

 یبخند مهربونی زدم و گفتم

 !ت آفرین پسرای قشنگم حاال زود آماده شین

 دیگه منتظر جوابشون نموندم و به اتاقم رفتم

 تمگوشی رو برداشتم و شماره ی درسا رو گرف

 ت.بنالع فقط االن موجی نیستی کهع هار

 .ت ببند بابا اماده شومیایم دنبایت

 ت جون من راست میگیر

 .ت اره زود ی بپوش

 .ت باشه ویی شایان هم احتماال بیاد

 !ت مشکی نیست

 ت باشه پس بای

 ت بای
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 گوشی رو قطع کردم و تکراری ترین جمله ی تاریی رو به زبون آوردم

 ت حاال چی بپوشمر

 !چه سوال سختی

در کمد رو باز کردم چشتتام رو دور تا دورش چرخوندم از بین مانتوهام چشتتام رو 
 مانتو صورتِی خوشگلم ثابت موند

سفید هم  شال  سفیدو  شلوار  شیدمش بیرون یه  شقونه نگاش کردم و از کمد ک عا
برداشتتتم یباستتام رو پوشتتیدم نگام رو یوازم ارایشتتیم ثابت موند و آه پر حستترتی 

 دمکشی

ویی نه من که تا حاال آرایش نکردم تا فردا شب هم صبر میکنم ببینم چه موجودی 
 !ازم در میاد

بی خیالع  تتتد افتاب بی رنگم رو زدم و به بایم یب بی رنگم چش غره ای رفتم و 
 .یبام رو باهاش مرطوب کردم

 . کیف و موبایلم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون

 آرش رفتمخبری از پسرا نبود سراغ 

 تقی به درش زدم

 !ت بیا تو

 در رو باز کردم داشت دکمه یباسش رو می بست

 ت آماده ایر

 ت آره

 شونه ای برداشت و تو موهاش کشید و به طرفم برگشت

 با دیدنم ابرویی انداخت باال

 !ت به به خانم چه خوشگل کرده
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 نیشم رو بازکردم و گفتم تو پیرهن صورتی نداریر

 اختابرویی باال اند

 !ت رنگ دخترونه نمی پوشم خانم گل

 به طرفم اومد و دستم رو گرفت

 ت بریم

به امیر  گاهی  با ت جب ن قه امیر هم اومد  پایین رفتیم ب د از چند دقی له ها  از پ
 کردم ع هم آرش هم امیر سفید پوشیده بودن

 !ت واووووو چه تفاهمی

 هر دوشون خندشون گرفت

ه بیفتنع وایستتادن و همو نگاه میکنن مثل اینکه همو زود تر از اونا زدم بیرون تا را
 .ندیدن
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 !عقب نشستم و به اون دو زوج خوشگل اجاز دادم کنار هم ِبَلَمن

 آرش ماشین رو روشن کردع به طرف خونه ی خایه راه افتادیم

 تا رسیدنمون حرفی بینمون رد و بدل نشد

 خایه از حرکت ایستاد ماشین جلوی در خونه ی

 !شماره ی درسا رو گرفتم ت بپرین پایین

 ت اوکی

گوشتتی رو قطع کردم که هر دو شتتون ستترشتتون رو به طرفم برگردوندن و با اخم 
 همزمان گفتن
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 ت بپتتتتترینررر

 سری تکون دادم

 .ت آره شایان هم میاد

 گره ابروشون باز شد حتما فکر کردن سامان قراره باهاشون بیاد

یاط باز شد و درسا وشایان با نیش باز پریدن بیرونع با دیدنشون نیشام کش در ح
 اومد و به یاد شیطنتامون افتادم

در باز شد و درسا با سالمی کنارم جا گرفت و پشت سرش شایان با نیش باز سالم 
 کرد

 .ت علیک سالم دوستای ُخلم

 درسان نیشگونی ازم گرفت ویی شایان نیشاش رو باز کرد و گفت

 .ت سالم به سر دسته ی ُخال

 دستام رو از پشت سر درساعبور دادم و پس گردنی تند و تیزی بهش زدم و گفتم

شوم از تو بودهع  شه های  تتتت تا زمانی که یادم بوده تو رئیس بودی! و همه ی نق
 !مغز گروه

 بدونی که خمی به ابروش بیاره یقش روصاف کرد و گفت

 !ت پس به رئیست احترام بزار بچه

 ت منظورت از رئیس چیهر

نگاهی به چهره ی مشتتتکوک امیر کردیم و هم زمان آب دهنمون رو قورت دادیم 
 خودمون رو یو داده بودیم درسا اومد ابروش رو درست کنه چشاش رو کور کرد

 !ت منظورش اینه که شایان پسره و به خاطر همین خرابکاری زیاد میکنه

 به درسا کرد و با پوزخند گفتامیر چشاش رو ریز کرد و عمیق نگاهی 



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

740 

 

 .ت آره تو راست میگی! تا تهش رو فهمیدم

 ب د نگاه تیزی به من کرد که نگام رو به آرش دادم

 !ت آرش جان چرا حرکت نمیکنی

 آرش که از ماجرا خبر نداشت ع گیج نگامون کرد و سری تکون داد

همیدم باید همه ماشتتین رو روشتتن کرد ویی از نگاه آخرش که از تو آینه بهم کرد ف
 .چیز رو بهش بگم

 امیر هم بی خیال شد و روش روبرگردند

شدم بودم  سا باید تا دیونه ن سر هم زدیم و خندیدیم به قول در سیدنمون تو  تا ر
 استفادهشون رو میبردن

دیم میخواست واق یت رو بهشون بگم ویی ترسیدم از دهن شایان بپره و بد بخت 
 بشیم

 و همگی پریدیم بیرونآرش ماشین رو پارک کرد 

 یهو صدای جیب درسا در حایی به سمت یواشک فروشی میدوید شوکه مون کرد

به آرش زدم  مایی  ندون ن ند د مدیم یبخ یدگی در او ظاتی که از هنگوی ب د از یح
 !احتماال با دیدن یکی دیونه تر از من بهم امیدواره شده بود

 ش و هم زمان گفتامیر سری تکون داد و با کف دست کوبید تو پیشونی

 !ت آرش بد بخت شدیم کارمون در اومد

 شایان گردن کشید

 ت امیر جان در مورد خواهر من حرف زدی!ر

شایان هم جیغی کشید و به سمتی که  شایان نشست که  نگاه تیز امیر تو چشای 
 .درسا رفته بود دوید

 .از ته دل خندیدم و دنبایشون رفتم
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شک  شغول انتخاب آیوچه و یوا شش کم میاورد م شایی که پرژکتور پی سا با چ در
 بود

منم طاقت نیاوردم و کمی آیوچه گرفتم ب د از خرید پیش امیر و آرش که به خاطر 
 حفظ آبروشون بهمون نزدیک نشده بودن رفتیم

 امیر چش غره ای بهمون رفتو گفت

 میگردیم خونهرت یه بار دیگه از این حرکت ها انجام بدین بر 

 من و درسا سرمون رو تند تند تکون دادیم که شایان اخمی کرد و گفت

 ت امیر سام آجیای منو اذیت نکنع منت هم نذار خودم مثل کوه پشتشونم

 نیش درسا تا آخر کش اومد و گفت

 .ت قربون داداش خوش گل خودم بشم

 ب د نگاه پر تمسخر به امیر گرد

 ت خوردیش امیر خانر

 میر سرخ شدچشای ا

 !ت دختر زبونت رو کوتاه کن وگر نه با اره برقی میبرمش

سوایه کردم و با دست  سرم نشستع نگاهی به عالمت  سوال بزرگ رو  یه عالمت 
 پروندمش و رو به امیر گفتم

ستی  شدی میخوا تتتت امیر عزیزم خوبیر اره برقی چرا خریدیر نکنه از من خسته 
 تیکه تیکه م کنیر

 !م کرد و رو به آرش گفت ت یه دکتر خوب براش انتخاب کنامیر ناامید نگا
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آرش در حایی که خودش رو گرفته بود نخنده دستتتش رو پشتتت کمرم انداخت و 
 به طرف خودش کشید

 !!ت عزیزم ب دا خودم برات تو یح میدم بیا بریم خرید دیر میشه ها

 نگاهی به درسا کردم

 ت درسا چی میخوای بگیریر

 زد و گفت درسا یبخند محجوبی

 .ت چیز زیادی نمیخوام فقط مانتو شلوار و کیف و کفشو یه یباس برای فرداشب

 صدای پف امیر یبخندی رو یبام آورد

 !ت خوبه بریم خرید

 بازوی آرش رو گرفتم و جلو تر از اونا حرکت کردیم

 درسا خودش رو بهم رسوند

 ت طیال تو چبزی نمیخوایر

 یرمت اگه چیزی توجهم رو جلب کرد میگ

 آرش به مغازه ای اشاره کرد

 !ت بیاین بریم تو اون مغازه همه چیز داره شاید مورد مناسبی دیدین

به طرف مغازه رفتیم خیلی بزرگ بود درسا مانتو و کیفش رو تو همین مغازه خرید 
 منم یه کفش به سلیقه آرش گرفتم که خیلی ناز بود

 .د ها نظارت میکردنامیر و شایان هم دنبایمون میومدن و فقط رو خری

خریدمون یکی دو ستتتاعتی طول کشتتتیدع ب د از خرید به رستتتتورانی رفتیم و غذا 
 سفارش دادیم

 همگی منتظر پشت میز نشسته بودیم که چهره های آشنایی توجهم رو جلب کرد
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یگدی به پای آرش و امیر کوبیدم ستترشتتون رو بلند کردن که نا محستتوس به میز 
 .کناری اشاره کردم

 کر کنم زیاد هم نا محسوس نبود چون شایان گفتویی ف

 ت طیال اونا کین میشناسیشونر

 یبخندی زورکی زدم و گفتم

 !ت شایان جان اروم تر ع پسر عموم و دوستاشن دیم نمیخواد منو ببینن

 .ویی زهی خیال باطل ع مازیار با دیدنم بلند شد و به سمتمون اومد
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 شم به هم زدنی باالی سرمون ایستاده بودتو چ

 با امیر و آرش دست داد و یبخندی بهم زد

 !ت احوال دختر عمو

 یاد اویین باری که دیدمش و همین طور حایم رو پرسید افتادم

 خواستم مثل همون موقع بگم چرا حال دختر عموت رو از من میپرسیر

 ویی پشیمون شدم و مثل خودش یبخند گشادی زدم

 ! پسر عمو جان چه شفاعتی نصیبمون شده که شما رو دیدیمتت اِ 

 شایان خندید

 !ت س ادت نه شفاعت

 مازیار نگاهی به شایان و درسا کرد و گفت

 ت طیالجان م رفی نمیکنیر

 ابرویی باال انداختم
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 ت نه به تو چه که درسا و شایان بچه های خایمن! مگه مربوطهر

 ی به درسا انداختنیشاش روباز کرد ونگاه خریدارانه ا

 !ت بله دختر خایه ی زیبایی داری

 اخمای امیر و شایان تو هم رفتع درسا هم همچین ذوق مرگ شد که نگو

 ! نباید میذاشتم درسا خیاالت برش داره

 ت مازی جون از شیرین چه خبرر کی بیایم عروسیر

 پفی کشید و پشت میز نشست

 !چیکارکنم ت بابا بزرگ شیرین رو قبول نمیکنه! نمیدونم

 !دیم براش همچین برشته شد

 ت آخی پس مانی چی میشهر

 چشای مازیار گرد شد همزمان یگدی به پام اصابت کرد

 !کار امیر بیش ور بود خوب یواش تر بزن خودم فهمیدم گند زدم

 تصمیم گرفتم از در دیونگی وارد بشم

شینع نذارین بچهتون بچه ی طال شه گناه تتتت مانی دیگه بچتونع از هم جدا ن ق ب
 !داره

 مازیار که خیایش راحت شد سری تکون داد و گفت

 !ت باشه درستش میکنم

 از جاش بلندشد

 ت مازی میخوای خودم با فرزین صحبت کنمر

 ترسیده گفت

 !ت نه نه خودم یه کاریش میکنم
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 !وا دیت هم بخوادع بی ییاقت

 شونه ای باال انداختم

 !ت هر جور راحتی

 . رسیدع خوبه درسا و شایان نشستن امیر نمیتونه ُقر بزنهمازی رفت غذا مون هم 

 .آرش هم همچین چهرش خایی از افکار شوم نبود

 بی خیال افکار پلیدشون مشغول خوردن غذا شدم

 ب د غذا بچه ها رو رسوندیم خونه شون و برگشتیم خونه

 ارش ماشین رو پارک کرد و وارد ویال شدیم

سر ج شامم خورد ع  سوایی به طرفم بوی عطرش به م ستادم آرش  ستادم ای ام ای
 .برگشت که اشاره به پذیرایی کردم

 یبخند گشادی رو یبام نشوندم و بازوش رو گرفتم

 آروم گفتم

 !ت فرزین اینجاست

دستتتاش رو گرفتمو بدون نگاه کردن به پذیرایی به طرف اتاقم کشتتوندم هم زمان 
 .شروع به حرف زدن کردم
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 !ت اه آرش من دو تا یباس عروس میخوام یکی کمه

 .دستی به دهنش کشید تا خندش نگیره! ادامه دادم

 !ت آخه چی میشه دو بار یباس عوض کنمر هار بگو دیگه! زود باش

 ت عزیزم یکی دیگه هم ب د از سفر که برگشتیم برات میگیرم خوبهر
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 !ت قول دادیا

 !سری تکون داد ت قول

م شدیم خواستیم بزنیم زیر خنده که امیر اومد تو و در روبست و همگی با وارد اتاق
 هم زدیم زیر خنده

 !امیر ت کلک از کجا فهمیدیر ماشین هم که نیاورده بود

 ت از بو عطرش

 !ت افرین ایحق که به خودم رفتی

 چپکی نگاش کردم که خندید و پرید بیرون

 !وی عطر منو فهمیدارش با خنده گفت به خود فرزین رفتیع اونم ب

 یب و یوچم اویزون شد

 .تت نمیخوام به فرزین برم امیر بهتره

 .دماغم رو گرفت و کشید که چشام یوچ شد

 !ت نکن آیع ُعقده ای شدیا! یه بار دماغت رو گرفتم ع چند باِر نزدیکه بی دماغم کنی

 خندید و از زمین بلندم کرد

 .تاقت نه آرش بزارم زمین االن امیر میپره تو ا

 ترسویی حوایه ام کرد و بوسه ای رو صورتم کاشت و گفت

 !ت یباست رو عوض کن بیا ببینیم باز فرزین خان چه خوابی برامون دیده

 ت باشه

 گذاشتم زمین و بیرون رفت منم یه یباس خانمانه پوشیدم و آبی به صورتم زدم

 آبنبات چوبی ای هم گذاشتم گوشه ی یبم و از اتاق خارج شدم

 رو به پذیرایی رسوندم ع یبای فررین با دیدنم کش اومد خودم
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 با ذوق به سمتش دویدم و روبروش ایستادم

 .آبنباتم رو ییسی زدم و از دهنم کشیدم بیرون

 ت سالم فررین جونم

 اینو گفتم و پریدم بغلش که به زور نگهم داشت

رو به به زور از خودش جدام کرد وگذاشتتتتم زمین یبخند گشتتتادی زدم و آبنبات 
 طرفش گرفتم

 نگاهی به آبنبات کرد و گفت

 !ت نه عزیزم میل ندارم

 یب و یوچم رو اویزون کردم و ادای گریه در آوردم

 !ت نه باید بخوری اینو برای تو آوردم

 با صورت درهم نگاهی به آب نبات کرد و ازم گرفتش

 .ت باشه عزیزم االن که نمیشه ب د می خورم

 به طرف بقیه برگشتم نیش همه باز بودنارا ی سری تکون دادم و 

 به طرف بابا رفتم و فضای بین بابا مامان رو پر کردم

 هر دو با یبخند نگام کردن صدای فرزین خان بلند شد

ستم باهام تماس گرفت و گفت که منتظر طیال و آرش  ستش اومدم بگم دو تتتت.را
 .جان هستن

 نگاهی به آرش کرد و گفت

ست ندارید بری شون تتتتت میدونم دو د اونجا ویی حداقل هفته ی اول رو برید خون
 .نمیخوام ازم ناراحت شه چون خیلی اصرار کرد حتما برید اونجا

 آرش اخمی کرد
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 ت ویی من خودم تو واشنگتن خونه دارم

 فرزین با ت جب گفت

 ت واق ا

 آرش سری تکون داد

 .تت آره ویی حتما بهشون سر میزنیم

 فرزین را ی سری تکون داد

هر طور راحتین.... پس من مزاحمتون نمیشم فرداشب میبینمتون بهتره  تتتت باشه
 .استراحت کنید

 از جاش بلند شد که بابا گفت

 .تت شام روبا ما بخورید

 یبخند محوی زد ت

 .ممنون پسرم ویی باید برم استراحت کنم

 بابا با مهربونی گفت

 !گردیدت چرا همین جا استراحت نمیکنیدر فردا هم میخواید دوباره بر 

 از حرف بابا خیلی خوشش اومد

ت خوشحایم که طیال رو خانواده ای مثل شما بزرگ کردهع با وجود شما هیچ نگرانی 
 .ندارم و با خیال راحت میتونم بمیرم

ست  شد هر چی بودع هر کاری میخوا شرده  با زدن این حرف از زبون فرزین قلبم ف
 ...بود در حقم بکنه بازم دوسش داشتمع اون بابای پدرم
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 سایه شین120بابا حرفش رو قطع کرد ت این چه حرفیه انشااهلل 

 ت ممنون

 به طرف در حرکت کرد آرش خودش رو بهش رسوند

 .ت پس اجازه بدین برسونمتون

 .ت باشه پسرم

 هم قدم با هم بیرون رفتن ع منم به اتاقم رفتم و مسواکی زدم و رو تخت پریدم

از گول زدن فرزین عذاب وجدان داشتتتتمع ویی اون راه دیگه ای برام نذاشتتتته بود 
 مجبور بودم

 !در  من بابا گفت این کار رو کنم

 از جام بلند شدم و پنجره ی اتاق رو باز کردم دنبال ستاره ی بابا گشتم

تو این استتمون پر دود و غبار ستتتاره ای دیده نمیشتتد نا امید شتتدم و در پنجره رو 
 ستمب

برگشتم رو تختم دراز کشیدم و چشام رو بستم به خاطر خستگی امروز زود خواب 
 رفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

دامن یباس بلند و ستتتفیدم رو گرفته بودم و با تمام ستتترعت میدویدم فرزین با 
عصایی که بیشتر به صورت نمادین تو دست میگرفت دنبایم میدوید و همین طور 

 م تکون میداد میگفتکه عصاش رو برا

تتت دختره ی چش یفید منو گول میزنیر حاال که این کار رو کردی جریمه ی کارت 
 !اینه که زن دوم مازیار بشی

 همین طور که حواسم بود با کفش پاشنه بلندم واژگون نشم داد زدم
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ت فرزین غلط کردم به خدا بابا بهم گفت من نمیخوام زن دوم بشم تو رو خدا ویم 
 ! کن

ستم از رو جوی فا الب بپرم که با کله رفتم وی شدع خوا شتر  سرعت فررین بی ی 
 توش

 تت جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

 !جیغی کشیدم و پریدم بیرون آب یجن از سر صورتم میچکید

 !ت میکشمت فررررزین مگه دستم بهت نرسه

 .با فریادی که کشیدم فرزین ترسید و فرار کرد

 ی تو هم باید بری تو تو یجنا تا صاف صاف بشیمت صبر کن کجا میر

 !ت صبتتتتتتتتتتتتتتتررررکن

 با تکونای شدیدی که خوردم چشام رو باز کردمع و منگ به اطرافم نگاه کردم

 ت کو کجا رفتر

 مامان با نگرانی گفت

 !ت کی عزیزم! حتما خواب دیدی

 باز خواب دیدمر

 میکردم همه باالی سرم ایستاده بودن و نگران نگام

 مامان دستام رو گرفت

 ت خوبی دخترم هنوز نخوابیده خواب دیدیر

ست با عصاش  صیر فرزیِن افتاده بود دنبایم و میخوا تتتت ببخشید مامان همش تق
 بزنمر

 نیش همه شل شد
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 امیر با خنده گفت تت چرامیخواست بزنتر

 یب ویوچم آویزون شد

 !زیار شیت اخه فهمیده بود گویش زدم میگفت باید زن دوم ما

 همه زدن زیر خنده ایبته به جز آرش که اخماش رفت تو هم

 

part 124 

 مامان دستی رو سرم کشید

تتتتت بخواب عزیزم نگران چیزی هم نباش کستتی حرفی نمیزنه که بخواد به گوش 
 !فرزین برسه

 با استتتترس ستتتری تکون دادم همه از اتاق خارج شتتتدن ویی آرش موند و کنارم
 نشست دستام رو گرفت و گفت

 .ت اگه همه چیز هم بفهمه یه تار موت رو هم بهشون نمیدم! حاال هم بگیر بخواب

شم دراز کشیدم ویی دستاش رو  شد کمی آروم ب حرفاش دیگرم کننده بود ع باعث 
 .ول نکردم

 یبخندی زد و آروم گفت

 !اشهت دیم نمیخواد برم اتاقم ویی یه در صد فکر کن امیر دم در نب

 خندم گرفت دستاش رو ول کردم

ت برو بخواب من خوبم علت جیب زدنم این بود که با یباس عروس افتادم تو جوی 
 !فا الب

 با کمی مکث چشاش گرد شد و قهقهه ی بلندی سر داد

 نیشگونی از بازوش گرفتم
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 ت کجاش خنده داره!ر

 خودش رو نگه داشت

 .ت چه خواب باحایی کاش منم توش بودم

 گرفتم کمی جذبه نشون بدم  تصمیم

 !ت آرش پاشو برو بخواب تا به جای فررین تو رو زخم زیلی نکردم

 در حایی که هنوز نشانه های خنده تو صورتش بود دستاش روباال برد

 !ت باشه تو نزن من رفتم

 آرش رو بیرون کردم و چشام رو بستم با کمی تالش باالخره خواب رفتم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 !ت دخترم

 طیال جان مادر نمیخوای بلند شیر

 چشام رو به زور باز کردم و به مامان نگاه کردم

 !ت مامانی خوابم میاد

 !عزیزم ساعت یازده اس پاشو دوشی بگیر و غذایی بخور باید بری آرایشگاه

 بی حال تو جام نشستم

 ت مامان نمیشه آرایشگاه بیاد اینجار

 چپ چپ نگام کرد

 !خانم پاشو دیر شد زود باش ت تنبل

 . پفی کشیدم و از جام بلند شدم ع به دشسویی رفتم و سبک بار بیرون اومدم

 حویم رو برداشتم و وارد حموم شدم یه دوش اساسی هم گرفتم
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 ب د از حموم یباس راحتی پوشیدم و بیرون رفتم

نم که اونا غذام رو تنهایی خوردم چون هیچکس خونه نبود به جز مامان و آیناز خا
 هم میخواستن باهام بیان آرایشگاه

 ب د از غذا سه تایی به آرایشگاه رفتیم

 آرایشگر از اون زنای خوشگل و باحایی بود که دیت میخواست بشینی و نگاش کنی

 ت بیا بشین دخترم تا کارمون رو شروع کنیم

 نگاهی به تخت کردم و گفتم

 !ت فکر کنم باید رو صندیی بشینما

 ستیاراش یبخند خبیثی زد و ماده ی کش مانندی رو نشونم دادیکی از د

 آدامسی تو دهنش ترکوند و گفت

 ت بشین گلم باید صاف وصیقلت کنم
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 !ت جتتتتتتتتتتتتتتتتتیب ویم کن نمیخوامع مامتتتتتتتتتتتتتان

 هر چی بیشتر جیب میکشیدم نیش دختره ببشتر شل میشد

 .خت روانی! عقده ایه بیش وبد ب

 !احساس کردم زنده زنده پوستم رو کندنع نمیدونستم عروس شدن اینقدر سخته

تا اومدم نفس راحتی بکشم نشوندنم رو صندیی و به جون صورتم افتادنع خدایش 
 .آتیش گرفتم

 !کال نظرم در مورد آرایشگره عوض شد بهش بگن جالد بیشتر بهش میاد
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شد گفتم دیگه از دستشون خالص شدم ویی حسودا مشغول کار صورتم که تموم 
 کشیدن موهام شدن! اینقد کشیدن که اشکام رون شد

 .همش تقصیر آرِش ببینمش تالفیش رو سرش در میارم

 تت یه تیکه ماه شدی گلم پاش برو یباست رو بپوش

 بق کرده نگاش کردم که خندید و گفت

 !ر موردم عوض میشهت برو بپوش دیگه! ب د ازدیدن خودت نظرت د

 چشام گرد شد ت چه نظریر

 !ت جالد دیگه

 هینی کشیدم ت مگه بلند گفتم!ر

 قهقهه ی بلندی زد و سرش رو تکون دادع آبروم رفت

برای فرار از موق یت ستتریع به اتاق پرو رفتم و به کمک مامان یباس خوشتتگلی که 
 !مادر شوهر جان انتخاب کرده بود رو پوشیدم

 صال چه م نی میده اون برام یباس انتخاب کنهرصبر کن ببینم ا

 !ندای درون ت خنگویم خودت گفتی آیناز جونم انتخاب کنه! پاچه خوار خانم

 تت ِا خودم گفتمر خوب چیِز باید جای خودم رو محکم کنم یا نه!ر

 !ندای درون تت ای مار خوش خط و خال

 ت چاخلصیم

 ت تموم شد دخترم

 ق مامان که یه نموره هم اشک توش بود نگاه کردمبرگشتم و به چشای پر از بر

 ت ممنون مامانی

 از اتاق پرو بیرون رفتم مادر شوهر گرامم با ذوق دستاش رو به هم کوبید
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 !ت وای چه ناز شدیع آرش غش نکنه صلوات

 :یهو همه اطرافیان با همدیگه

 ایلهمَّ صل علی محمد وآل محمد

 و خندون نگام کرد پشت سرش هم او دختر خبیثه یه کل کشید

 .آخی بیچاره نظرم در موردش عوض شد کلی فوش بهش دادم

 !ارایشگر ت مثل اینکه دیت نمیخواد خودت رو ببینی

 !ت راست میگیا یادم رفته بود

سمون هفتم تلپ  سمونی که از آ شته ی آ ستادم و یه فر جلوی ایینه ی تمام قد ای
 افتاده بود پایین رو مشاهده کردم

 .شیفته نیستماصال هم خود

 با ذوق دستم رو روی صورتم گذاشتم

 ت وای این منمر

 یهو جم یت ترکید

 !ت وا مگه چی گفتمر

 ارایشگره اشکایی که از خنده رو صورتش ریخته بود رو پاک کرد

 ایبته کارش بباعث شد همه ی ریمالش پخش صورتش بشه خخخی

 ت عزیزم او عکسه ی نی متوجه نشدیر

شکل شتم و  صال چرا این  دوباره برگ خودم تو آیینه دیدم ویی چرا تکون نمیخوره ا
 .ژست رو گرفتهع هیتتن  ایع شدم رفت
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 طلب کار به طرفش برگشتم

ت ی نی چی االن که فکر کردم این منم با دیدن خودم افسرده میشم چرا این عکس 
 رو اینجا زدید!ر

ذاشتتت و به یه طرف دیگه هلم داد همزمان خندید و دستتتش رو پشتتت کمرم گ
 گفت

 !ت عزیزم خودت خوشگل تر شدی! ببین

 با حرفش کمی روحیه گرفتم و به آینه نگاه کردم

 باورم نمیشد این منمر

 دامن یباسن رو گرفتم و قری دادم و شروع به ش ر خوندن کردم

 ت ماه ماه

 !ماه شب چهاره پیش تو بیریخته

 گرفتم  یه قر دیگه دادم و ژستی

 !ت آبروش از خوشگلی تو ریخته

 جم یت همچنان مشغول گاز گرفتن کف زمین بودن

 !احتماال عتتتتتتتتتتتتتتروس به ای ُخلی ندیده بودن

 آیناز خانم هم که خودش رو نگه داشته بود به خاطر خراب نشدن ارایشش نخنده

که منفجر   ویی صتتورت در حال انفجار ش گویای این بود که منتظر یه یه اشتتارس
 بشه به طرفم اومد و گفت

 !ت دختر همه آرایشامون ریخت بیا شنل بزن پسرم دم دره

 دستام رو به کمرم زدم و روم رو گرفتم

 !ت چی شده دخترم
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 .!ت باهات قهرم ایناز جون به من میگی دختر به آرش میگی پسرم

شنگمع دختر  ست خودش رو بگیره و خندید تتتت بیا بپوش دختر ق ماهمع دیگه نتون
 عروس گلم

 باز جم یت شروع به هر هر کردن

 را ی سری تکون دادم

 تت آفرین خوشم اومد

 شنل رو پوشیدم و از آرایشگاه خارج شدم

 !حاال شوهر جونم کجاستر ندزدیده باشنش! واال

 با دیدنش تو او کت شلوار مشکی همچین ذوق مرگ شدم

اینکه اویین باره منو اونم دستتتته کمی از من نداشتتتت همچین نگام میکرد مثل 
 !میبینه

شیدم و  سم رو گرفتم و خودم رو پایین ک همچین با ناز به طرفش رفتم و دامن یبا
 احترامی بهش گذاشتم

 نیشم رو باز کردم و گفتم

 ت سالم سرورم خوبیدر

 نیشاش کم کم باز شد و از بهت در اومد و دسته گل رو به طرفم گرفت

 ون شد و دسته گل رو عقب کشیدخواستم سته گل رو بگیرم که پشیم

 گیج نگاش کردم 

 تو چشای مشتاقش نگاه کردم

 !تت آرش تو خیابونیم چرا من امروز اینقد  ایع میشم آخه

 خندید و بدونی که ویم کنه دسته گل رو به دستم داد
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 تت کات عایی بود و ایبته متفاوت

 مثل جن زده ها به سمت صدا برگشتمع دوربین! فیلم بردارر

 !وم رفتآبر 

 تیز به سمت آرش برگشتم که خندید

 ....جناب فیلم بردار ت حاال اقا داماد درماشین رو برای عروس خانم باز کن و
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شد و حرکت  سوار  شم خودش هم  سوار  شین رو باز کرد و کمکم کرد  آرش در ما
 کرد فیلم بر دار هم مشغول فیلم گرفتن بود

 آرش کردم نگاهی به

 ت آرشر

 بدونی که نگام کنه گفت

 !تت جونم

 ذوق مرگ شدن رو برای ب د گذاشتم و گفتم

 ت تو خجایت نکشیدی جلو فیلم بردار اون کار رو کردیر

 خندش رو نگه داشت و گفت

 ت کدوم کارر

 چپ چپ نگاش کردم و روم رو گرفتم

 !ت طیال دست خودم نبود خیلی ناز شده بودی

 ال شدم ویی رو که نیست سنگ پای قزوینهاز ت ریفش خوشح
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سرم آوردن اگه زشت میشدم  شم این بالهایی که اینا  تتتت م لومه باید خوشگل ب
 .همشون رو قتل عام میکردم

 با خنده گفت

 .ت مثل اینکه خیلی دیت پره! حاال که این طور شد همین یه عروسی بسه

 جدی گفتم

 دم تو اون آرایشگاهت م لومه که بسه تو فکر کن یه درصد من برگر 

 صدای خندش بلند شد

 !ت اگه امیر بفهمه تیکه کالمش این طور بین ما مشهور شده چی کار میکنه

 کمی فکر کردم

 .تت فکر کنم باهامون بیاد ماه عسل

 !خندید ت همین حاال هم ب ید نیست باهامون بیاد

خونه بزرگتر مستقیم به ویالی جدیدی که روبروی خونه ی قبلیمون بود رفتیم اون 
 .بود به خاطر همین تصمیم گرفته بودیم جشن تو اون خونه برگذار بشه

 ب د از بیست دقیقه رسیدیم گنجشک پر نمیزد! احتماال یادشون رفته بیان عروسی

سا رو تو محیط باز باغ گرفت واق ا همه  شدیم عکاس همه ی عک شین پیاده  از ما
 .چیز متفاوت بود حتی عکس گرفتنمون

 .عکس اهنگی پخش شد و فیلم بردار ازمون خواست کمی برقصیم ب د از 

 اول از آهنگه خوشم نیومد ویی ب د که خوند

 دونه انار دیبر

 ینگه نداره دیبر

 و آرش هم همراهیش کرد نظرم در موردش عوض شد
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 دیم تنگه برات

 میام باز سر رات

 با دیبری میای

 جونم میشه فدات

 وای از این دیدارم

 وسش دارممیدونه که د

 میدونه که میخوامش

 میده منو آزارم

 دونه اناره دیبر

 عزیز جون دیبر

 توی تموم دنیا

 ینگه نداره دیبر

 دونه اناره دیبر

 عزیز جون دیبر

 توی تموم دنیا

 ینگه نداره دیبر
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شدیم همه حسابی جو گرفته بودمون ب د از اینکه قر هامتتتون تموم شد وارد ویال 
 اقوام بودن

 پس تو ویال مونده بودن تنبالع بساط سفره ی عقد پهن بود
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 ب د از سالم و احوایپرسی با مهمونا سر جامون نشستیم

 .ب د ار چند دقیقه عاقد اومد و شروع به خوندن خطبه ی عقد کرد

 !بابا بزرگ کنارم نشسته بود نمیدونستم باید دیونه باشم یا عاقل

ست سهام که با پوزخند نگامون میکرد و فراهم ویی نمی خوا شحایی  م موجبات خو
 کنم

به خاطر همین عاقل نشتتستتتم و تصتتمیم گرفتم تو فاز دیونگی از نوع کم حرفیش 
 فرو برم

 ت. دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم طیال مهران

 آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی 

 :مهریه   آقای آرش پارسا به ِصداق و

 یک جلد کالم اهلل مجید

 یک جام آینهع یک جفت شم دان 

 یک شاخه نبات 

 و مهریه ی م لوم در آورمر

 صدای شیطون درسا بلند شد

 !!ت عروس رفته گل بکاره

چپ چپ نگاش کردم که شایان پس گردنی بهش زد و به نشونه ی خاک تو سرت 
 دستش رو تکون داد

 ه چشمکی زدنیشم رو برای شایان باز کردم ک

 !یبخند از یبام محو شدع این کارش ی نی منو داشته باش

 .....ت برای بار دوم ع دوشیزه ی



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

762 

 

..... 

 آیا وکیلمر

 شایان با صدای زنونه ای گفت

 .....ت عروس رفته گالب به روتون

 همه با چشای گرد نگاش کردن که خودش رو نباخت و گفت

 !ت گالب به روتون بپاشه

 .پس گردنی از امیرسام دربافت کرد این بار شایان یه

 .انگشتم رو به نشانه ی الیک نشونش دادم که چشمکی زد

 .با حال زاری سر جام نشستم ع تا آبروم رو یگد مال نکردن که ول نمیکنن

 ...ت برای بار سوم ع دوشیزه ی

..... 

 آیا وکیلمر

 امیر دهنش رو باز کرد چیزی بگه که سریع گفتم

 !لی! ایبته با اجازه ی بزرگترات آره به خداع وکی

 .همه ریز ریز شروع کردن به خندیدن ع منم برای امیر خط و نشون میکشیدم

 .آرش هم بله رو داد و سیل تبریک ها شروع شد

و ب د هم هدیه های خوشتتتگل ع نظرم عوض شتتتد کاش یه عروستتتی دیگه هم 
 !میگرفتیم

 تم اومدعفرزین با یبخند نگام میکرد یهو از جا بلند شد و سم

 .آب دهنم رو قورت دادم و به آرش چسبیدم

 .صحنه های خوابم جلوی چشام رژه رفت
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 فرزین روبروم قرار گرفت و سویچ ماشینی روبه طرفم گرفت

 !تازه یادم اومد برای هدیه دادن اومده

 یبخندی زدم و با یه پرش یپاش روبوس کردم که جای رژ یبم رو صورتش موند

 .د و ازم دور شدبا خنده سری تکون دا

نگام رو چرخوندم که چشتتتم به دکی و یه دختره افتاد موقع اومدن ندیدمشتتتون 
 احتماال تازه رسیدن

 !از شناختی که از دکی داشتم احتمال دادم ی یا باشه

 انتظارم طول نکشید چون دست دختره رو گرفت و به سمتمون اومدن
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 رومون ایستاد با آرش دست داد و بهمون تبریک گفتدکی با یبخند روب

 به دختر کناریش اشاره کرد

 .ت ی یا خواهرم

شاش  شیطنت چ ست داد ویی  شگل میزد با خجایت باهام د شدت خو ی یا که به 
 چیزی خالف رفتارش رو ثابت میکرد

 چشمکی بهش زدم و گفتم

 .ت راحت باش عزیزم داداشت آمارت رو داده

 گاهی با مضمون دخلت رو میارم به دکی کردچشاش گرد شد و ن

 دکی بیچاره از آب دهنش رو قورت داد و گفت

 .ت به خدا چیزی نگفتم فقط به طیال گفتم ی یا هم مثل خودت شیطونه

 ی یا نگاهی بهم کرد تا حرفش رو تایید کنم
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 سرم رو با خنده تکون دادم

 .ت راست میگه نخورش حاال

 د جلو و گفتهمون یحظه درسا خودش رو کشی

 ت طیال تنها تنها دوست میگیریر

 اخمام تو هم کشیدم

 ت که عروس رفته گل بکارهر مگه باغبونمر

 .دکی خندید

 !ت مثل اینکه سه تا شیطونک داریم

 آرش هم به حرف دکی خندید ویی درسا چش غره ای به دکی رفت

 !ت نه خیر من دختر خوبیم

 !نیشای دکی باز شد و چشم از درسا نگرفت

شروع به قر دادن کردن مازیار  شایان و امیر  شروع به پخش کرد و  آهنگ قشنگی 
 هم بهشون ا افه شد ویی با ورود دایی پاشا یبای همه به خنده باز شد

شتتبی خوب و به یاد ماندنی برامون رقم خورد با اینکه مهمون زیادی نداشتتتم ویی 
 قشنگ و زیبا برگزار شده بود

ه ستتمتون اومد نیشتتش رو باز کرد و با ابرو اشتتاره ای به امیر رقص رو ول کرد و ب
 سمت راستمون کرد

سره رو میخورد ع ویی نه مثل اینکه  شت می یه پ سهام دا سیر رو دنبال کردیم ع  م
 .پسره داشت مخش رو میزد

 امیر یبخند پهنی زد و گفت

 !ت مثل اینکه یه عروسی دیگه هم افتادیم
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 آرش نفس راحتی کشید و گفت

 رو شکرت خدا 

 متفکر به امیر نگاه کردم

 تت امیر جانر

 با یبخند نگام کرد

 !ت جانم

 اشاره ای به دکی و خواهرش کردم

 ت ی یا رو دیدیر

 سرش رو تکون داد

 ت اره

 !ت چه طور تو هم می اونو بزنی

 چپ چپ نگام کرد

تتتتتت تازه دارم از دست یه شیطونک خالص میشم! اون وقت خودم رو گرفتار یکی 
 نمردیگش ک

 شونه ای باال انداختم

 ت هر جور راحتی

 بازوی آرش رو گرفتم

 ت آرشیر

 !ت. جونم

 !ت من گشنمه

 امیر زد زیر خنده
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 ت عروس هم عروسای قدیم

 !ت چیه خوب گشنمه

 ارش تت عزیزم یه کم دیگه شام سرو میشه تا اون موقع اینو داشته باش

 .....شکالتی به دستم داد
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 شکالت رو از آرش گرفتم

 !ت ینگه کفشی در بیابان ن مت استع چکار کنم دیگه با همین میسازم

 آرش دستش رو دور کمرم انداخت و در گوشم گفت

 .تت عزیزم باید با نصفش بسازی چون نصف دیگش مال منه

 چپ چپ نگاش کردم و شکالت رو باز کردم و خواستم نصفش کنم که امیر گفت

 چیر ت پس من

 یب و یوچم رو آویزون کردم

 !ت شما که از من گشنه ترید

 یهو نگام به کیک وسط سفره افتاد و نیشم باز شد

 امیر مسیر نگام رو دنبال کرد و گفت

 ت نههههه

 ت آرررررره. صبر کن ببینم اصال چرا ما عسل دهن هم نذاشتیم ! آرشر

 آرش سرش رو خاروند

 تت مگه باید این کار رو میکردیمر
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 با نگاهی که میگفت تو دیگه چه موجود عجیب ایخلقه ای هستی بهش زل زدم

 صدای خنده ی امیر بلند شد عصبی گفتم

 ت تو دیگه چتهر

 امیر خندش رو خورد و گفت

 !ت.دیگه برای عسل خوردن خیلی دیره به نظرم بزارین ب د از رفتن ما بخورین

 پفی کشیدم

سر خوب برو برام کیک  سفره و تتتتت امیر مثل یه پ سط  بیار وگر نه حمله میکنم و
 !همون جا میشینم و دو دستی شروع به کیک خوردم میکنم

 !اون وقت دو گرم آبروت هم پیش دوستای خلت میره

 امیر ناچار به طرف کیک رفت و برشی از اون تو بشقاب گذاشت

با نیش باز شتتکالت رو ثلث کردم ت جب نداره امیر هم میخواستتت به طرف آرش 
 مبرگشت

 برگشت و سوایی نگام کرد

 ت بگو آآآآ

 خندید و دهنش رو باز کرد تیکه ایش رو تو دهنش گذاشتم

 !ت نامردا گفتم منم میخوام

بشتتتقاب کیک رو از امیر که تازه به ما رستتتیده بود و اخمو نگامون میکرد گرفتم و 
 قسمتیش رو بهش دادم

 !ت برو حایش رو ببر

شتمع امی شیرینی رو دهنش تیکه ایش هم دهن خودم گذا ر چپ چپ نگام کرد و 
 گذاشت
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 سر جام نشستم و چنگایم رو تو کیک فروم بردم ع آرش هم کنارم نشست

 خواستم کیک بزارم دهنم که گفت

 !ت عسل که نذاشتی دهنم الاقل کیک بده

 !کیک رو به طرف دهنش بردم که تو یه حرکت انتهاری غیب شد

 ایی رو تقدیم امیر کردیممشترکن َدخل کیک رو آوردیم و بشقاب خ

 .ت مرسی امیری ایشاال بیام عروسیت کیک بخورم

 خندید ت شکمو

 یب و یوچم رو اویزون کردم با نگاهی مظلوم رو به آرش گفتم

 ت ببین بهم چی گقت! نمیزنیشر

 .با خنده دستش رو دور گردنم انداخت و محکم یپم روبوسید

 !هم دیدن یه بیست ییتری عرق ریختمع حتما بابا مامان

 داد امیر در اومد

 ت خجایت بکشین! سرش رو جلو آورد و گفت

 !تت به نظرت اگه می دختره ی یا رو بزنم میزاره همین االن این مدیی ببوسمش

 .از پرروییش چشام گرد شد و دسته گل رو تو سرش کوبیدم

 !ت برو تا نزدم یهت کنم
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رفت امیر هم با نیش باز موهاش رو درستتت کرد و نچ نچی  آرش از خنده ریستته
 کرد

 .ت ببین من میخواستم زن بگیرم شما  د حال میزنیدع کال ذوقم کور شد
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 آیناز خانم خودش رو بهمون رسوند

 !ت بچه ها عکاسه خانم اومده عکسای خوشگل بگیره ازتون پاشین

 !ت زندایی ما که عکس گرفتیم

 یبخند مهربونی زد

زم همه عکسات با شنل بوده باید چند تا عکس درست و حسابی هم داشته تتت عزب
 !باشی

 آرش بلند شد دستای منم گرفت

 !ت پاشو خانمی بریم بترکونیم

 از جام بلند شدم

 امیر آروم گفت

 ت منم بیامر

 آرش چشمکی بهش زد و گفت

 !ت تو فکر کن یه درصد

 ف راه پله حرکت کردیمبه چش غره ای که امیر به آرش رفت خندیدم و به طر 

 .به طبقه باال رفتیم

آرش در اتاقی رو باز کرد و دستتتاش رو به نشتتونه ت ارف به طرف داخل اتاق دراز 
 .گرد

 وارد اتاق شدم ع اتاقی بزرگ با دکراسیون فوقای اده زیبا

 تختی پوشیده با گلبرگ های سرخ آتشین

شاری به ک شش فرو رفتم ف شتم که تو آغو مرم داد و از خودش به طرف آرش برگ
 جدام و مشغول باز کردن بند شنلم شد
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 شنل رو از سرم برداشت

دو به در نگاه کردیم که در باز شتتتد و خانمی  ع همون یحظه در اتاق زده شتتتدع هر 
 خنده رو واردشد

 با دیدنم چشاش برقی زد و گفت

 !ت به به چه عروس خوشگلی

 نگاهی به ارش کرد و سالمی کرد

 آرش زیر یب جوابش رو داد ع کنارم ایستاد و دستام رو گرفت

 !ت یه چرخ بزن ببینمت خوشگل خانم

 اد شوهرم بشهچنان میگه بببنمت مثل اینکه میخو

 ناچار چرخی زدم که یبخندش کش اوگفت

 !ت عایی ع خوب حاال بیا اینجا رو زمین بشین

کف اتاق قستتمت بدون فرش نشتتوندم و دامن یباستتم رو مرتب کرد ع ستترم رو به 
 حایت نیمرخ قرار داد و از زاویه های مختلفی ازم عکس گرفت

 نگاهی به آرش کرد و گفت

 .م وارد صحنه بشینت اقا دوماد وقتشه شما ه

شت حس خوبی بود  شم ازم برنمیدا سری تکون دادع تمام مدت چ آرش خیره بهم 
سنگ قزوین میگفتم زکی از خجایت جرات نگاه  ویی از بس نگاش داغ بود منی که 

 .کردن بهش رو نداشتم
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ار رفت و نگاهاش چند عکس هم فیس تو فیس با آرش گرفتیم کم کم خجایتم کن
 !برام عادی شد
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 عکاس هم که یه دل سیر عکس گرفت ر ایت داد و بیرون رفت

 به طرفش برگشتم و سریع شنلم رو رو دوشم انداختم و گره زدم

 !دور بازوش رو گرفتم ت بریم آرشی

 کاله شملم رو روی سرم انداخت و سرش رو تکون داد

اهام حرف نزد ناراحت شتتتدمع چرا بدون حرف به طرف در حرکت کرد ع از اینکه ب
 هیچی نگفتر

 .از پله ها پایبن رفتیم داشتن شام سرو میکردن ویی دیگه میلی به غذا نداشتم

سر جامون نشستیم که آرش از جاش بلند شد و رفت همه مشغول خوردن بودن 
با دسته گلم خودم رو سرگرم کرده بودم که ارش با یه بشقاب غذا کنارم نشست 

 .دستم داد و شروع به خوردن کردع باز هم بدون حرفقاشقی به 

با اینکه رفتارش ذوقم رو کور کرده بود ویی ستت ی کردم چند قاشتتق بخورم تا فکر 
 .نکنه ناراحتم

 .چتد قاشق خوردم و کنار کشیدم اونم از خوردن دست کشید و بشقاب رو برد

 پفی کشیدم دیگه حوصله ی بقیه مهمونی رو نداشتم

 !نی سکوت کرد منم ترجیح دادم حرفی نزنمتا آخر مهمو

شدم همه رفته بودن به جز  شغول خداحافظی با مهمونا  سید م مهمونی به پایان ر
 مامان اینا

 مامان کنارم اومد و گفت

 ! ت ما از امروز میریم خونه ی خودمون

 یب یوچم آویزون شد که خندید و.گفت

 !ت خونه روبرویی هستیم این طور نکن
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سرش رو سری تکون دا ستاد  سید و با بابا رفتن امیر جلوم ای صورتم رو بو دم که 
 جلو کشید و در گوشم گفت

 !ت نظرم عوض شد ی یا دختر خوبیه ها

 دامنم رو گرفتم و یگدی به پاش زدم که آخی گفت و در رفت

 ت مگه چی گفت زدیشر

 نگاهی بهش کردم ب د از سه ساعت قفل زبونش باز شد

 ردم و گفتمپشت چشمی براش نازک ک

 !ت خواهر برادرونه بود

دایی و زن دایی دنبال بابا اینا تا دم در رفتن ع ارش هم تو جواب ستتترکوب کنندم 
 چیزی نگفت

دستتتام رو گرفت و به طرف اتاق کشتتوندع آب دهانم رو قورت دادم و دنبایش راه 
 افتادم

 این بار خودش اول وارد اتاق شد و منو دنبال خودش کشوند

 و به سمتم برگشت در رو بست

شام رو  سرم رو بلند کردم و چ ستادع  سرخی میزد به روبروم ای شایی که به  با چ
 قفل چشاش کردم

 ت آرشی ازم ناراحتیر

 دستاش رو باال اورد و بند شنل رو کشید و تو یه حرکت شنل رو پرت کرد

ترستتیده به جایی که شتتنل افتاد بود نگاه کردم که دستتتش دور کمرم حلقه حلقه 
 .دش

 !سرم رو برگردوندم و نگاش کردم که گفت ت ازت ناراحت نبودم

 ذوقی کردم ت ی نی قهر نبودیر



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

773 

 

 ت نه

 دستی به بازوم کشید و.گفت

 ت.نمیخوای یه یباس راحت بپوشیر

 سری تکون دادم و ازش جدا شدم و به سمت کمد رفتم

 در کمد رو باز کردم و دنبال یباس خوابم گشتم ویی نبود

 !نیست ت آرش یباسم

 به طرفم اومد و نگاهی تو کمد کرد دستش رو دراز کرد و یباسی بیرون کشید

 ت آرشر

 یبخندش پهن شد

 تت جانمر

 !ت چیز... فکر کنم امیر دم در کارم داره
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صبح با سیلی قشنگی که صورتم رو نوازش کرد از خواب پریدم هاج و واج اطرافم 
 رو نگاه کردم جز شوهر گرام که خیلی ناز خوابیده بود کسی رو ندیدم

 !اخی گوگویی مگویی

 ویی صبر کن ببینم کی منو سیلی زدر

 چی اطراف رو نگاه کردم کسی رو ندیدم هر 

 !پس به این نتیجه میرسیم که آرش خان دست بزن داره! اونم تو خواب

 هنوز خواب بود اروم باالی سرش رفتم و کنارش نشستم

 روش خم شدم

 موهای خیسم رو درست رو صورتش نگه داشتم
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 چکید اویین قطره ی آب رو صورتش

 کمی پلکاش تکون خورد ویی حرکتی نکرد

 دومین قطره آب رو بینش چکید

 چشاش تا آخر باز شد. 

 اقا شیره پاشو دیگه چقدر میخوابیر ت

 نگام رو به سمت ساعت دیواری برگردوندم و هینی کشیدم

 !ت وای ساعت دو شده آبرومون رفت

 .وقتی صدایی ازش در نیومد به طرفش برگشتم

 !با شیطنت گفتم ت آرش خان چشا درویش

 .میخواست رو یباش بیاد رو خورد و به دف ه به طرفم خیز برداشتخندای که 

 !دو ثانیه هم نکشید که گیر افتادم ع خوب م لومه

 .از زمین بلندم کرد و جلو کمد گذاشتم زمین

 .صدای خندش بلند شد حویش رو برداشت و به طرف حموم رفت
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 ون اومد و به طرف کمد رفتیباسی پوشیدم که از حموم بیر 

سرم  شونه زدم و باالی  ستم و موهام رو که آبش رفته بود رو  ش منم جلو آیینه ن
 بستم ع ایبته گاهی قطرت آبی ازش میچکید

 ویی مهم نبود آرش هم یباس پوشیده به طرفم اومد و رو صندیی نشست

 ت طیال موهام رو سشوار میکشیر
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ودم رو خشتتتک میکردم ویی دیم نیومد نه آقا رو باش اگه حال داشتتتتم موهای خ
 بیارم سشوار رو برق زدم و رو موهاش گرفتم

ستفاده کردم و موهاش رو حرکت دادم تا اینکه موهای  شونه ا ستام به جای  از د
 .مبارک خشک شد

 ب د هم با شونه حایت دادم و گفتم

 !ت دیگه امری نیست سرورم

 یبخند ی زد و انگشتش رو روی یپش گذاشت

 چای گرد سرم رو عقب کشیدم که قهقهه اش به هوا رفت با .

 چپ چپ نگاش کردم از جاش بلند شدو دستام رو گرفت

 ت بریم صبحونه بخوریم

 !ت نه خیر من نهار میخوام

 !ت باشه عزیزم بیا بریم

از اتاق خارج شدیم و به اشپز خونه رفتیم ع زن دایی داشت ظرف ها رو سر جاشون 
 میذاشت

 ن به طرفمون چرخید و یبخند پهنی زدبا صدای پامو

 !ت به به عروس و دوماد بیدار شدنر

 کمی خجایت کشیدم یبخند خحویی زدم ویی زیادی خجایتم طول نکشید و گفتم

 !ت آیناز جونم من گشنمه

 یبخند ش پهن تر شد و گفت

 !ت قربونت بشم بیا بشین عزیزم

 با نیش باز رو صندیی نشستم و به آرش نگاه کردم
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 نش اندازه ی اسب ابی باز موند بود و نگامون میکردده

 با شیطنت گفتم

 !تت.آرشی رفت توش

 با چشای گرد تر گفت

 تت چیر

 !مگس دیگه رفت تو دهنت ببندش

نفس راحتی کشید و کنارم نشستع فکر کرده چی میخوام بگم!ر اونقدرا هم دیگه 
 !پر رو نیستم که

 نداری درون

 !ت آره جون عمه ی نداشتت

 ناز خانم در حایی که خندش گرفته بود برامون غذا کشید و رو به آرش گفتآی

 !ت پسرم زنت دیروز آرایشگاه رو ترکوندع همه مرده بودن از خنده

 آرش کنجکاو گفت

 تت مگه چیکار کردر

آیناز خانم هم بدون جا انداختن کوچکترین چیزی شتتروع به ت ریف کرد آرش هم 
 قهقهه اش هوا رفت

ناز  ته بود همپای آرش خود ای گه داشتتت به جای دیروز که خودش رو ن خانم هم 
 .خندید
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 بشقاب رو کنار زدم و تشکری کردم که هر دو با ت جب به سمتم برگشتن
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 آیناز خانم با نگرانی گفت

 !ت ناراحت شدی دخترمر باور کن قصد بدی نداشتم

 و گفتم سرم رو به نشانه ی نه تکون دادم

 ت نه بابا راحت باش ع فقط سیر شدم

 به بشقاب خایی جلوم نگاه کردن

 آرش ت چه زود خوردیر

 !ت زود نخوردم ع شما یه ساعته دارین میخندین

 آیناز خانم یبخندی زد و گفت

 .ت راست میگه غذا سرد شد

 ب د نگاهی به من کرد و گفت

 تت چرا خودت خندت نگرفتر

 .ت آخه تکراری بود

هم شروع به غذا خوردن کرد از جام بلند شدم و تو یخچال سرکی کشیدم با آرش 
دیدن کیک هایی که از دیشتتب مونده بود چشتتام برقی زد و یه بشتتقاب و چاقو 

 برداشتم و تیکه ای ازش بریدم و رو میز گذاشتم

آرش هم با دیدن کیک غذای نیمه خوردش رو کنار زد و صتتندییش رو به صتتندییم 
 رو رو شونم انداخت چسوند و دستش

 ابرویی باال انداختم

 ت کاری داشتی آرش خانر

 یبخندی زد و گفت

 .تت میدونی چیه کیکی که دیشب از دستت خوردم خیلی چسبید
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 .اصال خوشمزه ترین کیک دنیا بود

 .خندیدم ت ای شیطون خوب بگو کیک میخوام خالص

 . تیکه ای کیک دهنش گذاشتم

 صدای ایناز خانم به گوشم

 !جوانی کجایی که یادت بخیرت 

 مت جب نگاش کردم و گفتم

 ت آیناز جونم تو چشم من بیست و پنج سال بیشتر نداری مگه نه آرشر

 !آرش با دهن پر سری تکپن داد و گفت ت آره مامان خوب مونده

 ب ده هم اشاره ای به کیک کرد و دهنش رو باز کرد

 !داشتم و گذاشتم دهنشاین بار یبخند خبیثی زدم و تیکه ی گنده ای بر 

از اونجایی که همش تو دهنش جانمی شتتتد با انگشتتتت اشتتتاره حلش دادم تو 
 . دهنش

 با چشای گرد و دهن پر نگام میکردع یه باره قهقه ای منو از جا پروند

 .بله عمو پاشا بود که داشت به حال آرش غش غش میخندید

نیم ثانیه صتتورتم کیک مایی آرش به زور کیکه رو خورد و و خبیثانه نگام کرد و تو 
 .شد

 جیب فرا بنفشی کشیدم که آرش غیب شد

 زن دایی و دایی از خنده داشتن جون میدادن

 بی خیال اونا مسیر اتاقمون که آرش رفته بود دویدم

 رو تخت خوابیده بود با دیدنم صدای خندش بلند شد
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وقش تالفی چش غره ای بهش رفتم و به دسشویی رفتم تا صورتم رو بشورمع به م
 .میکردم

صورتم روشستم و بیرون اومدم با یبخند یه وری نگام میکردع چشاش باهام حرف 
 میزد س ی کردم نگاهش روم نی کنم

 !میگفت طیال خانمی من از تو زرنگ ترم نمیتونی حال گیری کنی
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گی بداشتتتم و رو یبام بی خیایه نگاش جلوی اینه ایستتتادم و رژ صتتورتی خوش رن
 ماییدم

 !به به چه جیگری شدم ماشاهلل چشم حسود کور

 !خط چشم هم که بلد نیستم بکشیم

 !ریملی برداشتم و به مژهام مایوندم

 باید بگم همین دوتا رنگ و روم رو نود درجه تغییر داد

 !موهام رو باز کردم وکسی به موهام زدم و شونه کشیدم و باالی سرم بستم

 رو که وکسی شده بود رو خشک کردم و به سمت آرش برگشتمدستام 

سرم رو یه  شته بود و بهم نگاه میکرد پریدم رو تخت و  سرش گذا ستاش رو زیر  د
 وری کردم گفتم

 ت خوشگل شدمر

 از جاش بلند شد و منو تو بغلش کشوند و گفت

 تت فقط جلوی من اجازه داری از این رژای خوشمزه بزنی فهمیدی!ر

 تو حدقه چرخوندمچشام رو 
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 !ت مثل اینکه رژ زدن به من نیومد اون از امیر اینم از جناب عایی

 یبخندی زد

 !تت یه رژ به انتخاب خودم برای بیرون انتخاب میکنیم باشه

 شونه ای باال انداختم

 !تت مهم نیست همون بیرنگه رو میزنم

 .خندید و شروع کرد به قلقلک دادنم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 این بار بخت باهام یار بود و صندییم کنار پنجره افتاده بود

 کمرم رو بستم و بازوی آرش رو چسبیدم

با مهربونی دستاش رو روی دستام گذاشت وباز کرد ع به طرفم خم شد و توبغلش 
 کشوند و با دست دیگش دستام رو گرفت و گفت

 !ت نترس عزیزم من پیشتم

ستم ع تو آغوشش ترسی رو حس نکردم تا خودم ر  وبهش چسبوندم و چشام رو ب
 .اینکه هواپیما به حایت عادی شروع به پرواز کرد

 نگاهی بهش کردم و گفتم

 .ت.اگه میدونستم بغلت م جزه میکنه موقع سفر کیش هم میپریدم توس

 خندید و گفت

 !ت بله یادمه دستم رو سوراخ کردی

شیم رواز کیفم ب ستش گرفته بودم رو با ذوق گو سی که از کف د یرون آوردم و عک
 .نشونش دادم

 سری تکون داد و گفت
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 !ت بیچاره دستام دیم کباب شد

 آرنجی تو شکمش کوبیدم

 !ت این یه افتخاره که ناخونای قشنگم دست روسوراخ کرده

از بغلش بیرون اومدم و از تو کیفم پسته هایی که آیناز جون مادر شوهر خوشگلم 
 .بود رو بیرون کشیدمداده 

 واق ا درک نمیکنم چرا ب ضیا میگن مادر شوهر بِد!ر

 من که عاشقشم

 .....پوست یه پسته رو کندم و جلو دهنش گرفتم
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 به عمد دستم رو همراه پسته گاز گرفت که صدای دادم در اومد

 ت آخخخخخی

 نگاه چند نفر به سمتمون کشیده شد

 گونی از بازوش گرفتم که دستم رو تو دستاش گرفت و فشار دادنیش

 مهربون بهش یبخند زدم

 ت عزیزم کرم داریر

 نیشش بیشتر کش اومد و سرش رو تکون

 سری به تاسف به حایش تکون دادم

فکر کردم شوهر کنم از شیطنتام کم میشه ویی با وجود شوهری مثل آرش امکانش 
 .وجود نداره

 !ادم تا یه جاییش بسوزه و اینطور جواب محبتم روندهدیگه پسته بهش ند
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 وقتی دید خبری از پسته نیست سرش رو نزدیک کرد و در گوشم گفت

تتت اگه پسته برام نشکونی میرم پیش اون دختر که داره با نگاش میخورتم میشینم 
 !تا برام تخمه بشکونه

گاه کردم ع راستتتت میگفت باال دادم و دور و ورم ن هام رو  دختره همچین  ابرو 
 داشت تو دیش قربون صدقه آرش میرفت

اخمی گردم و از تو کیفم یه گردو بیرون کشیدم و تو یه نشونه گیری دقیق به سر 
 دختره کوبیدم

اخمای دختره تو هم رفت و نگاش رو بهم داد که چش غره ای بهش رفتم و یب 
 زدم

 ت درویش

 تره پر رو تر از این حرفا بودآرش یباش رو به زور فشار میداد تا نخنده ویی دخ

 حرصم گرفت و نیشگونی از بازوی آرش گرفتم که به طرفم برگشت و گفت

 ت من چه تقصیری دارم آخهر

سوز ازشع از جا بلند شدم و آرش رو شوت  نگاهی به پنجره کردم و با وداعی جگر 
 کردم کنار پنجره و یبخند خوشگلی به دختره زدم و گفتم

 !موند خوردیشت چیزی از شوهرم ن

 با پر رویی خندید و گفت

 !ت خسیس ازش کم نمیشد که

 با چشای چپ شده نگاش کردم و گفتم

 !تت میدونم مگساچیزی ازش کم نمیکنن ویی چه کنم حسودم دیگه

 .چش غره ای بهم رفت و روش روگرفت

 .خخخی عملیات با موفقیت انجام شد
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 به طرف آرش برگشتم که گفت

 تت جووون غیرتشو

 !چپ نگاش کردم و دوباره شروع کردم به پسته شکوندنچپ 

 

part 138 

 این بار یه مشت پسته تو دستش ریختم

 نارا ی شروع به شکوندن کرد

 .حقته تاتو باشی گاز نگیری

 یهو صدای عربده ای از جا پروندم

رو به یه مرد استتلحه به دستتت جلوی همه ایستتتاده بود در حایی که استتلحه ش 
 طرفمون گرفته بود با صدای بلند شروع به حرف زدن کرد

ت همه دستاشون رو باال بگیرن! این یه سرقت مسلحانه استع ما میخوایم هواپیما 
 !رو بدزدیم! کسی از جاش تکون نخوره

 !هیچ کس هم اجازه نداره از هواپیما پیاده شه

 یهو یه نفر داد زد

 ت خره مگه اتوبوسه که پیاده بشیمر

 !یارو دزده ت ببند تا نبستم

 یکی دیگه گفت ت آخه این هواپیما صد سال سن به چه دردت میخورهر

 !ت بشین حرف نزن

 با حال زاری به آرش نگاه کردم

 تت آرشر
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 دستام رو گرفت

 ت جانمر نگران نباش همه چیز درست میشهر

 ت آخه چرا خوشی به ما نیومده!ر

 م طوری که توجه همه جلب شدیهو با صدای بلند شروع به گریه کرد

 یارو دزده هم عصبی شد و به طرفم اومد

 ت چته   یفه!ر

نگاه مظلومی بهش کردم که نیشتتش باز شتتد و استتلحه رو تو دهنش هل داد و 
 دستش رو روی ماشه گذاشت

 یا خدا این دیونسر

 !چرا یه عاقل جلو ما قرار نمیگیره

شی همون رو جذب میکنی سته که میگن هر چی با فکر کنم همه ی دیونه های  را
 .عایم تو این هواپیما جمع شدن

 !ت.یطفا خودتون رو نکشین من گریه نمیکنم

 یه گاز محکم از اسلحه ش گرفت و شروع به خوردن کرد

با چشای گرد به اسلحه ای که یه گاز گنده ازش گرفته شده بود نگاه کردمع داشت 
 آهن میخوردر

 طرفشون کشیده شد با صدای قهقه ی چند پسر نگام به

 .یارو دزد اسلحه خوار هم براشون الیک فرستاد

 ب د هم نگاهش رو به مردم داد و گفت

 !ت یه شوخی بود نترسین

 به اسلحه ش اشاره کرد و گفت
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 ت اینم شکالت تلخهع کی دوست دارهر

 ب د یه گاز دیگه ازش گرفت

 از جام بلند شدم و کیفم رو کوبیدم تو سرش

واست حرفی بزنی که یه آقایی دستاش رو گرفت و کشوندش به اخمو نگام کرد خ
 !طرف کابین خلبان

 یکی از دوستاش داد زد

 ت کجا میبریشر

 مرده برگشت وگفت

 ت انفرادی تو دسشویی

 

part 139 

 سر جام نشستم و نفس راحتی کشیدمع

 ت ارش تا مقصد تو دسشویی نگهش میدارنر

 ن دادخندید و سری تکو

 دستام رو به سمت آسمون دراز کردم و به حایت دعا گرفتم

 ت.خدایا حاال که تو آسمونیم و اینقد بهت نزدیک شدیم یه دعاییم رو مستجاب کن

 !خدایا جمیع خالی ایران رو شفای عاجل عنایت بفرما

 یهو همه با صدای بلند گفتن

 ت آمیتتتتتتتتن

 نیشگونی از رون پام گرفته شدبه عنوان تشکر یه یبخند بهشون زدم که 

 با اخمای تو هم بهش نگاه کردم
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 .ت نکن آرش گوشتام رو کندی

 حرصی سرش رو نزدیک گوشم اورد و گفت

 تت میشه اینقد شیرین زبونی نکنیر

 یبخندم کش اومد و یپاش رو گرفتم و تکونی دادم

 !ت باشه گوگویی مگوییه خودم

 .و تو دستش نگه داشت اخمی کرد و. دستم رو از رو صورتش گرفت

 اخی ناراحتش کردم

 !ت آرشیر اخم کنی خودم رو از هواپیما پرت میکنم پایینا

 پشت دستم رو بوسید و گفت

 !ت یه کم پسته بده تا آشتی کنم

شتم ع ویی کم  شکوندم و دهنش گذا شوهر فرصت طلبم  سته ای برای  یه چند تا پ
 کم چشام داشت سنگین میشد

 تم و بازوش رو چسبیدم و به دنیای خواب پرواز کردمپسته هارو کنار گذاش

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

احساس کردم یکی داره تکونم میدهع ویی قادر به باز کردن چشمام نبوم بازوش رو 
 محکم تر گرفتم که نم ی از آب رو صورتم نشست

 چشام رو باز کردم یبخندش کش اومد

 !بیدار شدنت چه عجب خانم 

 !بی حوصله نگاش کردم ت آرش خوبم میاد

 یبخندی زد ت بقیش برای ب د بلندشو

 پفی کشیدم و از جا بلند شدم
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 از هواپیما پیاده شدیم با دیدن دور و ورم خواب از سرم پرید

شینی جلو پامون ترمز  شدیم که ما ب د از تحویل گرفتن کیفامون از فرودگاه خارج 
 کرد

 نده یبش به خنده باز شدارش با دیدن ران

یافش آب دهانم رو قورت دادمع فکر کنم اومده  بادیدن ق یاده شتتتد  نده هم پ ران
 !ترورمون کنه

 !آرش رو تو بغل گرفت و حسابی چلوند ع بی چاره آرش دیم براش سوخت

نگاهش به من افتاد آرش رو زمین گذیشتتتت و یه چیزی ازش پرستتتید که من 
 نفهمیدم

 د خنده رو یباش بیاد و بهم یبخند بزنهویی جواب آرش باعث ش

 بازوی آرش رو اینهو چسب دودقلو چسبیدم

تتتتت ارش فکر میکنم میخواد بدزدمون به خندهاش توجه نکن م لومه از اون غول 
 !تشن های قاچاغچیه

 با یبخند دستش رو رو شونه م انداخت و گفت

 !ت عزیزم ایشون فرانگ دوستم هستن

???? 

part 140???? 

 به یارو فرانکه نگاه کردم و گفتم

 ت ِهلو اوکی آریور

 به آرش نگاه کردم ت آرش درست گفتمر

 .یبش رو گاز گرفت و محکم به خودش فشارم داد ت کارت ببسته عشقم
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 .ذوق زده بهش نگاه کردم ع چه خوب بود که بدون غرور بهم میگفت عشقم

 سوند و رفتفرانک ما رو به یه خونه ی ویالیی ر 

 شایم روکندم و بدون عوض کردن یباس خودم رو روی تخت انداختم

 آرش با غرغر مشغول باز کردن دکمه یباسم شد

تتتتتت اه دختر چقد میخوابی خوبه با ماشین باهات نیومدم سفر وگر نه کارم تموم 
 بود

 نشستم و دستام رو دور گردنش انداختم

د تند پلک زدم که خندش گرفت و هلم تتتت عشقم دیت میاد دعوام کنی! چند بار تن
 داد رو تخت سرش رو تو موهام فرو کردو گفت

 ت شیطونی عواقب داره شیطونک

 با اعتراض گفتم

 .ت من شیطونک نیستم یه فرشته ی آسمونیم

 خندید بیشتر به خودش فشارم داد

 !ت تو فرشته ی شیطون منی

بغلش انداختم آرش که ازش جدا شتتتدم و مانتوم رو از تنم کندم و خودم رو تو 
شیرین  شد که دوباره به خوابی  شتم این  شریف دا سته ی راه بود منم خرس ت خ

 فرو رفتیم

 .این بار بدون سیلی خوردن از خواب ببدار شدم

 دستی رو شکم کشیدم که تکون خفیفی خورد

 کارم رو تکرار کردمیبام کش اومد و  

 دستم رو گرفت و از از جاش تکون خورد



                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

789 

 

شم بیرون موفق از  ستش بک ستام رو از د س ی کردم د خودم رو ازش جدا کردم و 
 جا بلند شدم و به سمت سرویس رفتم

 بیرون که اومدم خبری از آرش نبود

نه یباسم رو با تاش شلوارکی عوض کردم و از اتاق خارج شدم صداش از تو اشپز خو
 میومد

 وارد آشپز خونه شدم داشت میز رو میچید بادیدنم یبخندی زد

 و گفت ت خرس کوچویوی من چه طورهر

 یبخند پهنی زدم و گفتم

 .ت به خوبیه خرس گندهه

 نچ نچی کرد و گفت

 .ت طیال بیا یه تخم مرغ بزن بخوریم از گشنگی هالکم

که هر وقت تخم مرغ انگشتتتتم رو به دهن گرفتم و ستتت ی کردم به این فکر نکنم  
 !میزنم پشتش یه گندی به باره میاد

و اینکه آخرین باری که آشتتپزی کردم کی بودع منظور از اشتتپری همون تخم مرغ 
 .پزیه

 ت طیال بلدیر

سری تکون دادم و س ی کردم محتاط عمل کنم زیر ماهیتابه رو خیلی آروم روشن 
 کردم و کمی روغن ریختم

 .مرغ زدمو از عجایب روزگار یه تخم 

 به این میگن م جزه ی عشق خخخی

 تخم مرغ رو با هم خوردیم رو به ارش گفتم

 ت حاال چه برنامه ای داریر
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 دستی به شکمش کشید و گفت

 ت میخوام ببرمت خونه جنگلی اونجا بیشتر خوش میگذره

 ذوق زده خودم رو تو بغلش انداختم

 راست میگیر

 سری تکون داد

 ساکتع ت آره عزیزم یه جای خوب و

 ب د هم یه یبخند خبیث زد

 ت فقط من و تو

 ت بچه میترسونیر

 خندید و از رو پاهاش شوتم کرد پایین

 !برو اماده شو دختر همین االن میریم

 یباسامون روپوشیدیم کیف هم که هنوز باز نکرده بودم

 ....اونم برداشتیم و با هم از ویال زدیم بیرون و پیش به سوی زندگی

 ببرون و فروشگاه خریدامون رو کردیم از خونه زدیم

 ب داز یه دوساعت به خونه جنگلی رسیدیم

چون آرش خیلی آهستتتته میرفت و میگفت باید از همه ی زیبایی های طبی ت 
 استفاده کرد

 .خونه ی جنگلی بسی زیبا بود دیم خواست همیشه اینجا زندگی کنم

 نم نم شروع به باریدن کرد یباسامون رو تو کمد چیدم و از ویال زدم بیرون بارون

جیب خفیفی کشیدمع آرش با خنده دنبایم اومد برام مهم نبود که پیش خودش بگه 
 .بچه ام
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 ویی حقیقت این بود که من شونزده سال داشتم و دیم بچگی کردن میخواست

سرم رو به سمت آسمون بلند کردم قطره های بارون روی صورتم میریخت و حس 
 میکردقشنگی رو بهم منتقل 

 به برگ های سبز درخت ها نگاه کردم سبزی و تازگیش دیم روجال داد

 چشام برقی زد و با شوق بین درختا میدویدم و دور درختا می چرخیدم

 ارش هم بهم میخندید و دنبایم راه میرفت دیگه بارون داشت تند میشد

 به طرفش رفتم و با یه پرش دستام رو دور گردنش حلقه کردم

 .شی پیش تو که باشم از همیشه خوشبخت ترمت ممنون آر 

 خندید چه حس خوبیه کنار عشقت

 زیر بارون رحمت خدا

 تو جایی مثل بهشت

 از زندگی یذت برد

 مثل اینکه هیچ وقت سختی وجود نداشته

 ویی نه اگه سختی نبود که این یحظه این قدر شیرین نمیشد

 مه ی مهربونیاتپس شکرت خدای من به خاطر همه ی سختی هات به خاطر ه

 پایان

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 کتاب با ماهی ها غرق می شوم
 رمان شمارش م کوس

 رمان بی دفاع

https://bookstore.1roman.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b9%da%a9%d9%88%d8%b3/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9/


                 
 

 

 مریم افروغ|  سفارشی عروسرمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

792 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که 
شوند می توانید  شر  ساخته و منت ش ر هایتان در قایب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 س بگیرید.به وب سایت ما مراج ه کرده و با ما تما

 

 پیشنهاد می شود
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