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به نام خدا

رمان شرکت عشق
نویسنده  :بیتا منصوری
عضو انجمن رمان سیتی
آیدی تلگرام انجمن
@romancity
از خواب بیدار شدم طبق معمول همیشه شرکت بعدشم خونه دو روز در هفته هم که دانشگاه هستم اوف خسته شدم ولی کم
نمیارم من باید ثابت کنم که اداره ی سه تا شرکت برای من هیچ سدی تو موفقیتام نیست حاضر شدم تیپی رسمی زدم خب
دارم میرم شرکت نمیشه که با تیپ اسپرت برم بالخره رئیس شرکتم بدون خوردن صبحونه از عمارت خارج شدم سوار بنز
قرمزم شدم وبه سمت شرکت حرکت کردم
بعد نیم ساعت به شرکت رسیدم با همون جذبه ی همیشگی وارد شدم
با وار شدن من همه بلند شدن وجلوم خمو راست شدن وسالم کردن ومن به تکون دادن سرم اکتفا کردم .
جلوی در اتاقم رسیدم که پرستو(منشیم)با چاپلوسی گفت:سالم خانوم با قدماتون شرکتو نورانی کردین خیلی خیلی خ.....
حرفشوقطع کردمو گفتم :پرستو حرفو کشش نده برو سر اصل مطلب
سری تکان دادوگفت:

خانوم پرونده های شرکت هایی که پیشنهاد کار بهتون دادن رو نگاه کردم و بهتریناشو جدا کردم گزاشتم رو میزتون شما یکی
رو انتخاب کنید وبه من اطالع بدید که من با شرکت تماس بگیرم
باشه ایی گفتم وراهی اتاقم شدم
وای شرکت دو هفته است حسابدار نداره باید به پرستو بگم اگهی بزن اوف باید معدلش هم باال باشه تا راحت باشم.
بعد از کارهای هرروز وروز مره سوار ماشینم شدم به سمت عمارت روندم مستقیم رفتم تو اتاقم و لباسامو با یه تاپ
وشلوارک عوض کردم رفتم سمت اتاق سینا داداشم یک سال تصادف کردم و نخاعش آسیب دیده واالن نمیتونه راه بره
افسردگی حاد گرفته وبا کسی جز من حرف نمیزنه در زدم داخل شدم با خنده گفت:

سالم پرنسس داداش
لبخندی زدم وگفتم:سالم داداشی خوبی
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اره عسلم چه خبر
سالمتی
از شرکت چه خبر
اوضاع شرکت عالیه
افرین به ابجی خوشگلم
لبخند زدم که گفت:حسابدار هم خودتی
نه بابا وقت نمیکنم
وای ابجی تو نخبه ی ریاضی هستی اونوقت میخوای حسابداری رو بسپری دست یه نفر دیگه
اخه داداشی وقت نمیشه کلی کار ریخته سرم

بعد از یک ساعت صحبت با سینا رفتم سمت تی وی تا یه زره فیلم ببینم که دیدم مامانم با ارایش زننده ای نشسته جلوی تی
وی سالم کردم برگشت وبه من نگاه کردوبعد از یک دقیقه اخمی کردوگفت:این چه وضعیه
به سرو وضعم نگاه کردمو گفتم:ایرادی توش نمیبینم عیبش کجاست
امشب میخواد خواستگار برات بیاد انوقت تو با این لباس تو خونه میگردی
با تعجب به مامان نگاه کردم اما بعد زدم زیر خنده وگفتم:حتما پرهام اره
مگه پرهام چی کم داره دختر
با عصبانیت گفتم:مامان پرهام دیگه خواستگار نیست سرخره سرخر میفهمی بابا  ۵سری اومده خواستگاریم نمیخوامش دوسش
ندارم وبه سمت اتاقم حرکت کردم.

وارد اتاقم شدم کارای شرکتو انجام دادم ساعت  ٩بود که گشنه ام شدم با همون لباسا رفتم پایین با بیخیالی سالم کردم به
سمت آشپزخونه رفتم شاممو خوردم داشتم وسایلو جمع میکردم که دستمو توست کسی کشیده شد برگشتم پرهام بود بهش
اخم کردم اخم مخصوص خودمو که گفت:ببین بیتا من خر تو نیستم که هی دنبال خودت میکشونیم
با فریاد بلندی گفتم:هه چه خوب فهمیدی اتفاقا امروز داشتم بع مامانم میگفتم خیلی خری پرهام دست از سر من بردار من زن
تو نمیشم
بیتا ولی من دوست دارم
پوزخند صدا داری زدم وگفتم:از وقتی که نصف شرکتا وپنج دونگ از خونه به اسم شد عاشقم شدی اره بارتوام
دستمو به محکمی از دستش کشیدم واز آشپزخونه خارج شدم روبه زنداییم وداییم ایستادمو گفتم:ببینید زندایی ودایی اگه
میخواد دیگه غرورتون نشکنه واز خونه بیرونتون نکنم دیگه خواستگاری من نیاید
به سرعت به سمت اتاقم رفتم اخیش یه زره اروم شدم بعد ده دقیقه در به تندی باز شد بابا اومد تو وبا خشم گفتْ:بیتا این
چه کاری بود
همون کاری که االن دیدید
با خشم اشکار گفت:دختره ی عوضی ودستشو باال برد تا بهم سیلی بزنه که دستشو تو هوا گرفتمو گفتم :

ببین اقای حسام من نه مامانم نه اون زنای صیغه ایت که بخوای دستت رو روی من بلند کنی من اگه اراده کنم پنج دونگمو
میفروشم وشما با پول یه دونگ تنها میزارم درباره ی شرکتم همینطور پس زیادی از حدت جلو نرو
خیلی عصبی شده بود با عصبانیت شدید از اتاق خارج شد
دوباره اعصابم بهم ریخت خسته بودم رو تخت دراز کشیدم و به سه نرسیده بود که خوابم برد.
صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم برای حرص دادن بابا تنگ ترین مانتونو بپوشم
مانتو کتی مشکیمو که هیکل بی نقصمو به خوبی نشون میداد رو با شلوار جذب مشکی وشال قرمز وکفش پاشنه بلند قرمزم
پوشیدم گوشیمو برداشتم یه لیوان اب پرتقال رو به عنوان صبحونه خوردم وبه سمت شرکت حرکت کردم
به شرکت که رسیدم با همون اخم خاص خودم وارد شدم یه پسره نشسته بود اونجا زل زده بود بهم اعصاب پسرواینا رو
نداشتم برای همین با پرستو رفتیم تو اتاق که گفت:خانوم برای مصاحبه ی حسابداری اومدن
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-باشه یکی یکی بفرستشون داخل

چشمی گفت ورفت بلندشدم رفتم جلوی پنجره وایسادم تا یکیشون بیان تو درو زدن بفرمایدی گفتم در باز شد .

آریا
ای پرستو خدا زلیلت کن دختر بابا من نخوام کار کنم کیو ببینم اخه به مامان زنگ زده که تو شرکتمون حسابدار میخوان آریا
بیاد برای مصاحبه مامانم گیر داد که باید بری پسرم تو االن مرد خونه ایی بابات بازنشسته است حاال نوبته توه که کار کنی .
انقدر مامان گفتو گفت تا بالخره قبول کردم کت وشلوار مشکی رسمیو پوشیدم و سوار پرایدم سفیدم شدم.
رسیدم به شرکت وای اگه میزاشتی همونجا این دختر خاله ی نحسم پرستو رو خفه میکردم اخه به تو چه دختره ی...استغفراهلل
ای گفتم و بهش سالم کردم با نیش باز جوابمو داد و کلی تحویلم گرفت کالفه شدم از پرحرفیش وسط حرفش پریدم
وگفتم:رئیس اومده
نه هنوز نیومدهباشه پس من میشینم تا اون بیادوبدون اینکه منتظرجوابی از سمت پرستو برم به سمت صندلی که اونجا بود حرکت کردم وروش نشستم همینجوری داشتم
نگاه میکردم که یه دختر خیلی خوشگل وخوش هیکل با اخم خاصی وارد شد چه تو دل برویی بود این حتما منشی باید مخشو
بزنم انقدر به دختر فکر کردم زمان ومکان از دستم در رفت و وقتی به اطراف نگاه کردم خبری از پرستوو دخترخوشگله نبود
بعد از ده دقیقه پرستو از اتاق رئیس اومد بیرون وا یعنی رئیس اومد من ندیدمش کی اومد کی رفت پرستو اومد سمتم
وگفت:آریا پاشو رئیس اومده
باشه ای گفتم وبسمت اتاق رئیس رفتم ودری زدم صدای بفرمایدی اومده درو باز کردم

اومای گاد جنیفرلوپز بود عجب هیکلی وایسا وایسا نکن این همون دختره ی که جلو در دیدم اره همون حتما دست راست
رئیسه معلومه منم یه همچین کارمندی داشتم دست راستم میکردمش.
برگشت سمتم که با نیش باز گفتم:سالم خوشگل خانوم رئیس کجاست ؟؟
اخمش غلیظ شد وگفت-خودم هستم اقا مشکلی هست
یا خدا مگه ممکنه این دختره زیاده زیاد  ٨١سالش باشه نه حتما داره شوخی میکنه
آریا مگه مرض داره حتما رئیسه دیگه یا تته پته گفتم:عه ببخشید من اخه نمیدونستم معذرت میخوام
تکرار نشه بعد گفت رزومه ی کارتونه رو بدید لطفا بهش دادم ده دقیقه داشت بهش نگاه میکرد که رزومه ی کارمو گزاشترو میزو ودستشو درهم قفل کردوگفت-خب اقای
آریا هستم آریاجهانیاقای جهانی من چون تازه وارد شرکت شدم تقریبا یه دوماهی میشه که اومدم برای همین افراد وفا دارو خیانت کارونمیشناسم میخوام شما دست راستم باشید معدلتون تقریبا خوبه وبرای کار مناسب هستید تقریبا ولی شرایط من وفاداری
شماست من اگه شما به من خیانت کنیدفقط یه ضرر شماست چون برای من حتی  ٠٢٢میلیارد پولی نیست ولی اگر خیانت کنید
تاوان بدی دارید اگه پل نیاز داشتید از خودم بگیرید قبوله
لبخندی زدم وبعد دودقیقه فکر دیدم اره خیلی هم عالیه پس برای همین قبول کردم.

ممنون خانوم...
من.....صدای در اتاق اومد گفتم بفرماید که رئیس بهم غضبناک نگاه کرد خب مگه چی گفتم لبخندی ژکوندی زدم تا همه چی ماس
مالی بشه
پرستو اومد تو وگفت-بیتا خانوم آریا قبول یا نفرات بعدی رو بفرستم
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نیازی نیست ایشون قبول شدنبیتا

ت-خوشبختم از اشنایتون
پرستو خیلی ذوق کرد وبا ذوق از اتاق خارج شد اقای جهانی بلندشد وروبه من دستشو دراز کرد وگف ْ
بیتا خانون
سری تکون دادم وگفتم-از فردا کارتون رو شروع کنید چشمی گفت خداحافظی کردو رفت.
کارامو انجام دادم وخواستم اماده شم برم که باز این پسر عمو ی سرخوش من سپهر اومد سالم سالم بیتیش خوبی
جوابی ندادم گفت بیتا چته
گفتم چیزی نیست ولی کسی به اسم بیتیش اینجا حضور نداره الزم به ذکره
با خنده گفت باشه بابا تو هم اومده بودم دعوتت کنم به پارتی امشب
اوفی گفتم که گفت چی خب؟؟
هیچی پارتی برای چیدورهمیباشه میام تمش چیه؟؟جینخداروشکر جین حوصله ی خرید ندارمْْ-ولی بیتا باز باید امشب با تیپت بترکونیا باشه
سعیمو میکنمای قربون دختر عموی خوشگلم من برم که کلی کار دارم پس فعال بوس بوس بایخداحافظسپهر رفت خیرسرش یکی از سهام دارای شرکت سهمش زیاد نیست ولی بازم به عبارتی نصف شرکت برای من وبقیه اش به
اسم بابام داداش سینام وعمو سام ودخترش سپیده وپسرش سپهر هستش یعنی من بزرگ ترین سهام دار شرکتم.

رفتم خونه در کمدمو باز کردم بقول نیلو صمیمی ترین دوستم کمد نیست که برای خودش یه بوتیکه دنبال یه چیز تک
وخوشگل بودم که چشم به لباس جین سرهمیم افتاد اینو نیلو از ترکیه ی برام فرستاده بود تا حاال هم جایی نپوشیده بودمش
خیلی خوشگل بود ازش خوشم اومد لباسمو با یه تیشرت جذب مشکی و کتونی مشکی سفیدم پوشیدم موهامم ازاد دورم
ریختم و شروع کردم به ارایش .
ارایشم در حد خیلی کم بود کارم که تمون شد یه مانتوی اسپرت مشکی پوشیدم وکیف وگوشیمو برداشتم وبسمت ویالی سپهر
حرکت کردم .
به ویالش رسیدم بازم پارتیه شلوغ گرفته بود صدا به صدا نمیرسید یکی از پرستیژ کارم اینکه که دیجی و همه با ورود من
سکوت میکردن تا من برم بشینم مانتومو شالمو تحویل دادم طبق معمول تیپم از همه عالی تروقشنگ تر بود .
سپهر اومد سمتم وبا خنده گفت:گفتم تک باش ولی نه انقدر
سالماخ ببخشید پرنسس ایزابال سالم کیف حالک؟؟؟اگه تو بزاری خوبمخندید وبه سمت دوستاش حرکت کرد دوباره صدای موزیک همه جا رو پر کرد و من با همون ژست مخصوص خودم تکیمو به
مبل دادم

یه نفر کنارم نشست برگشتم دیدم بازم این پرهامه ای خدا شیطونه میگه بزنم بکشمش از دستش راحت بشم ابروی باال
انداختم واخم کردمو سرمو برگردوندم که گفت:بالخره کار خودتو کردی مامان وبابام دیگه راضی نیستن حتی بیان خونه اتون
لگد به بختت زدی پوزخند با صدایی زدم که گفت:چیه پوزخند میزنی من چیم کم پولم تیپم قیافه ام چیم ؟؟؟
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برگشتم بهش نگاه کردم راست هم میگفت چیزی کم نداشت یه پسر با چشمای مشکی وقیافه ی خیلی مردونه وجذاب
گفتم:پرهام تو چیزی کم نداری اما من نمیخوام که ازدواج کنم پس خواهشا بسته.
اخه بیتا به چه زبونی بگم دوست دارم عربی انگیلیسی فارسی کردی ترکی کجایی
لبخند کمیابمو زدمو گفتم:هیجایی پرهام تو خیلی خوبی دخترای بهتری هم برای تو هست خیلی بهتروسر تر از من پس انقدر
اصرار نکن .
اما بیتا...
اما نداره خواهش میکنم پرهام کافیه
نمیتونم بیتا اخرش برای خودمی خواهی دیدی
به حرفش اعتنایی نکردم که خودش بلند شد ورفت.

نشسته بودم که سپیده با قیافه ی تمام عملیش و تیشرت لی وشورتک لی اش اومد سمتم خیر سرش خب اینارم نمیپوشیدی
اومد و فیس وافاده ی همیشگیش گفت:عه سالم بیتا جون چه خوشگل شدی
ممنون تو خوبیاره عزیزمخداروشکربهش نگاه کردم خودش اول خیلی خوشگل بود شبیه سپهر بود سپهر هم خیلی خوشگل ولی سپیده ی دیونه رفته همه ی
بدنشو بوتاکسو ونمیدونم پروتز کرده مثل خواسته خوشگل بشه خوبیش اینه چشم خودش رنگیه وگرنه اونم میرفتم لنز
میزاشت.
بیخیالش مهم نیست .داشتم به این فکر میکردم تنها خوبیه ی پرهام اینکه پسرا از ترس اون نمیان سمتم صدای گوشیم اومد
.برش داشتم اخ جون نیلو بود یعنی از امریکا برگشته.بهش زنگ زدن که طبق معمول جواب داد-سالم گوسفند من
سالم االغ یابوی نمیتونی درست سالم کنینه گوریل کجایی تو؟؟؟؟فضولی انترخان-بیتا عشقم بگو

نوچ راه ندارهبیتا عشقم اذیت نکن کجاییپارتی سپهر برای چی میخوایای درد بگیری زودتر بگو خبمیخوای چیکار خببرگشتم ایران جیغ خفیفی کشیدم وگفتم -کجاییمن االن خونه ی خاله مریم اماهان اومدم دنبالت تیپ جین بزن باشهای به چشمسوار بنز خوشگل ام شدم ورفتم سمت خونه ی خاله ی نیلو بعد نیم ساعت رسیدم با دیدن هم جیغ کشیدیم و پریدیم تو بغل
هم وکلی جیغ جیغ کردیم تنها کسی که میدونه من تو وجودم یه خلق وخوی شیطونی هست نیلوه که من از خودمم بهتر
میشناسه رو بهش گفتم-شتر این چند وقته که نبودی انقدر دلم برات تنگ شده بود که نگوووو
منم خیلی دلم برات تنگ شدم میمونخالصه بعد کلی ابراز دلتنگی سوار ماشین خوشملم شدیم ورفتیم
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نیلو گفت-شتر ببین منو
چیه اورانبوتانمیگم نریم پارتی همین دورو برا بچرخیم دلم برای ایران یه زره شده بودباشه چه بهتر ویه اهنگ گزاشتیم وشروع کردیم به خوندن خیابونا خلوت بود که یکدفعه از توی یه کوچه ماشینی با سرعتاومد وبه ماشین قشنگم زد.
با جیغ وجیغ از ماشین پیاد شدم ماشین اون یابوه که به من زده بود پراید بود سرمو بلند کردم که با دیدن شخص روبه رو
چشمام از تعجب گرد شد.
آریا
با رادین دوست صمیمیم تصمیم گرفتیم بریم یه زره این خیابون های باال شهرو وجب بزنیم از داخل یه کوچه رفتیم که
یکدفعه منو رادین بهم نگاه کردیم وباهم گفتیم -سرععععععت وبا سرعت زیادی هم میرفتیم کسی تو خیابون ها نبود برای
همین اصال به هیچ جا توجه نمیکردم که یکدفعه گروپ خوردم به یه ماشین اووووووووف ماشین حاال چی باشه خوبه یه بنز
خوشگل مامانی هران منتظر بودم دوتا دختر عمل ازش پیاده بشن که با دیدن رئیسم بیتا ویه دختره کنارش چشمام از تعجب
زیاد اندازه یه پرتقال شد وقتی بیتا سرسو بلند کرد اونم به من با تعجب نگاه کرد ولی خودشو نباخت ودوباره اخم کردو گفت-
رانندگی بلد نیستی نیا تو خیابون که دوتا ادم بی گناهم به کشتن بدی کدوم اموزشگاه به تو گواینامه داد باید درشو پلمپ کنن

بیتا
اریا در جوابم گفت:بیتا خانوم معذرت میخوام منم تاوان پس دادم اگه به ماشینم نگاه کنید به ماشینش نگاه کردم حق همداشت جلوبندی ماشینش کال خراب شده بود افتضاح بود نمیدونم ازکجا و چه جور یکدفعه شیطون شدمو گفتم-اره جون عمت
دوس دختر پیدا کردی انقدر خوشحال بودی زدی عشق منو خراب کردی خر االغ
آریا از تعجب چشماش اندازه ی توپ بسکتبال شده بود 😂حقشه میخواست به ماشینم نزنه یکدفعه آریا خندید وگفت-
ذهنتون منحرفه ها من اصال برای پیدا کردن دوس دختر نیومده بودم با دوستم اومده بودیم بگردیم
هرچی تلفنم زنگ خورد سینا بود جواب دادم-جونم عشقمالو سالم پرنسسمسالم عزیزم بلهنمیای خونهچرا اتفافا نیلو هم اومدهچه عالی پس زود بیاینباشه بای بایبه آریا نگاه کردم که با تعجب نگاهم میکرد همینطور نیلو .
نیلو گفت-کی بود
هیچکیبیتاااا عمرملوس نشو لوس نشو سینا بودزد پس کله ام وگفت-داداشت بود میگم تو از این عرضه ها نداری
بهش نگاه غضبناکی کردم که دستشو جلوی صورتش گرفت وگفت-وااااای ننه غلط کردم چیزی نگفتم تازه متوجه آریا ودوستش
شدم وگفتم-اقایون دقت داشته باشید اینسری نزنید یکی دیگه رو بکشین
آریا لبخندی زدوگفت-خسارت چی....
حرفشو قطع کردمو گفتم -الزم نیست وبا نیلو سوار ماشین شدیم ورفتیم .
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به عمارت که رسیدیم نیلو سوتی زد وگفت اینجا برای پادشاهی چیزی نبوده همه چیزش سلطنتیه
-سلیقه ی مامان جونه

خوش سلیقه بود ها چی ساخته ولی خونت عجب بزرگه خب اره نزدیکه پنج هزار متر حیاطشه خب خونه هم کم کم ده هزارمتر یا بیشتره
یا خدایی گفت وبا خنده وارد خونه شدیم اول رفتیم تو اتاق من تا لباسامون رو عوض کنیم جفتمون یه تیشرت وشلوار
پوشیدیم موهامونو بافتیم ورفتیم سمت اتاق سینا داداش  ٠٠سالم که فداتش شم خیلی هم خوشگله نیلو در گوشم گفت
:اتاقتون از پذیرایی خوشگل تره خندیدم ورفتیم داخل اتاقش با دیدنمون لبخند زدوگفت:سالم پرنسس من و عشق زندگیم
نیلو یادم رفت بگوم سینا ونیلو نزدیک ٣ساله باهم دوستن وعاشق همن نیلو رفت صورت سینا رو بوسید وگفت:خوبی عزیز
دلم
فداتشم کی اومدی به من نگفتی
خب خواستم سوپرایز شی
گفتم.

اوهوم اوهوم مجرد اینجا نشسته ها
جفتشون خندیدن گفتم:راس میگم خب بسته دیگه چقدر لوس بازی وادای اوعق زدن رو در اوردم
نیلو جیغ زدوگفت:خیلی بیشعوری بزار نوبت تو بشه
خندیدم وگفتم :نوبت من نمیشه نترس
سینا گفت:یه سوپرایز براتون دارم چشماتونو ببیندید منو نیلو یا تعجب بهم نگاه کردیم که گفت:وای ببینید چشماتونو
نمیخورمتون که
چشمامونو بستیم که بعد دودقیقه گفت:باز کنید چشماتونو چشمامونو باز کردیم که دیدیم سینا جلومون وایساده بود دهنمون
باز شده بود سینا چطور اینجا وایساده منو نیلو جیغ کشیدیم و پریدیم سمت سینا بلند خندید که گفتم:بیشعور تو که میگفتی
وضعیتم همون قبلی است دکتراتم همینو میگفتن
سینا خندید وگفت:میخواستم سوپرایز شید.
با کمک منو نیلو سینا رو بردیم پایین یواش یواش راه میرفت خدایا شکرت که داداشمو انقدر سالم میبینم

با سینا ونیلو نشستیم روی مبل جلوی تی وی که سینا گفت:چه خبر ابجی گلم حسابدار پیدا کردی
از میوه خوری روی میز یه سیب برداشتم و گازی زدم وخورمشو گفتم:اره داداشی فعال که یکی پیدا شده ادمه بدی نیست
البتع نمیشه پیش بینی کرد در آیند خواهیم دید
نیلو گفت:دختره؟
نه پسر
نیلو رو به سینا کردو گفت جووون سینا شاید این حسابداره خر شد عاشق بیتای کرخر شد
سیبی که تو دستم بود پرت کردسمتش که مستقیم خورد تو سرش جیغ کشیدوگفت_وحشی چته
حقته تا تو باشی گند تر از دهنت حرف نزنی وبعد اداشو در اوردم که نیلو گفت چندسالشه
کی
عههههه بمیرا حسابداره دیگه اسمش چیه بیام مخش بزنم که توروبگیره
خنگ اسمش آقای آریا جهانی فک کنم ٠۵سالش هم باشه
سوتی زدوگفت:پرفک عالیه بهمم میاید.
گمشو بابا اون کال تو هپروته شیطونو شوخه برعکس من
خب شاید تورو هم سرحال اورد
جیغ زدم:نیلوووو
باشه باشه ساکت شدم
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همه زدیم زیر خنده که سینا گفت

دخترا چقدر حرف میزنید اقا جان اصال من نمیخوام بدونم تو شرکت چی میگزره تموم شد
منونیلو خندیدیم وگفتیم بعله
سینا با شیطنت گفت چهاردستوپاتون نعلهههه
هرکدوم یه مشت حسابی حواله ی سینا کردیم و نشستیم سرجامون شبکه های ماهوره رو داشتم باال وپایین میکردم ولی دریغ
از یه فیلم درست وحسابی.
نیلو گفت:سینای من
جون عمرم
بریم بیرون بگردیم تو هم که دیگه خوبی هان؟؟
سینا قیافه ی متفکری گرفتو گفت:قبول اما یه شرط
منو نیلو باهم گفتیم چه شرطی
اینکه بریم شهربازی وای حاال منو نیلو شروع کردیم به جیغ زدن و بدو رفتیم که حاضر شیم .داشتیم حاضر میشدیم که یه نگاه
به ساعت انداختم ساعت  ٣صبح االن اخه کجا بریم اینا هم دیونه انا سریع حاضرشدیم وسوار ماشینم شدیم و حرکت کردیم
بعد پنج دقیقه به یه شهربازی خفن رسیدیم ساعت  ٣صبح بود ولی شهربازی هنوز هم شلوغ بود.
با نیلو وسینا سوار سفینه سالتو کشتی صبا وکلییی وسایل هیجانی دیگه شدیم ساعت  ۵صبح بود که رضایت به خونه رفتن
دادیم .
تا رسیدیم همه رفتیم سمت اتاق خوابمون وبه سه نرسیده خوابمون برد.

صبح ساعت هفت به بزور از خواب بیدار شدم خیر سرم امروز دانشگاه داشتم بعد انوقت تا ساعت  ۵صبح بیرون بودیم
حاضرشدم وسوار ماشین شدم وبا حداکثر سرعت بسمت دانشگاه میرفتم .
خب اولین جلسه ی دانشگاه بود ومن تازه دانشجو شده بودم.
استرس داشتم وخیلی نگران بودم نمیدونم چرا من برای اداره ی سه تا شرکت انقدر استرس نداشتم که برای دانشگاه
استرس دارم رسیدم وارد کالس شدم ساده ترین دختر تو دانشگاه فکر کنم من بودم دختر همه شبیه سپیده بودن.واهلل
بخدا با این نوناشون نشستم سرجام که یه پسر بغل دستم نشست اعتنایی نکردم که گفت:سیامک سهرابی هستم
خوشبختم بیتاایرانی هستم
خوشبختم بیتا خانوم
همچنین
سرمو برگردوندم که دیگه حرفی نزنه ولی دست بر دار نبود وگفت -چند سالتونه
نگاه غضبناکی بهش انداختمو گفتم-این به شما ربطی داره آیا؟؟
با تعجب نگاهم کرد وسرشو به نشونه ی منفی تکون داد
پس تو کاری که به شما ربط نداره دخالت نکنیدسیامکه دیگه هیچی نگفت منم حرفی نزدم تا استاد وارد کالس شد اونروز دوتا کالس داشتیم
کالسا خیلی سریع گذشته وعصر برگشتم خونه.
جلوی در خونه که بودم پرهامو دیدم که داره دادوبیداد میکنه
سریع از ماشین پیاده شدم
رفتم جلو حالتش نرمال نبود تلو تلو میخورد صد درصد مست بود صداشو شنیدم که میگفت:بیتای من کجاست بیاریدش
رفتم سمت در حیاط پشتی درو باز کردم شلنگی که برای باغبانی بود برداشتم وشیر ابو باز کردم ابو گرفتم رو سر پرهام.

11

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق
پرهام شوکه شد وپرید هوا برگشت سمتم وگفت-بیتا
با عصبانیت گفتم -حالت اومد سرجاش
چی شده من کجام
هه اومدی جلوی در خونه ی من دادوبیداد کردی حاال میگی چی شده
بیتا من نمیدونم اخه
با فریاد گفتم -گمشوووووووو
ولی بیتا...
ولی نداره گفتم از اینجا گمشو برو پرهام سوار سانتافای مشکیش شد و رفت.
ماشینو بردم پارکینگ پارک کردم
رفتم داخل خونه هه باز بابا ومامان رفتن ایتالیا خیرسرشون
با حالت زاری رفتم اتاقم ولباسامو عوض کردم روی تخت دراز کشیدم وبه خوای عمیقی فرو رفتم.

نوری به چشمام میخورد وچشمامو اذیت میکرد چشمامو به ارومی باز کردم نور خورشید بود که به چشمم میخورد اروم بلند
شدم اوف چقدر خوابیده بودم.
به سمت حموم رفتم وان حموم رو حاضر کردم ورفتم داخلش اخیش چقدر اروم میشدم
بعد از یک ساعت از حموم بیرون اومدم رفتم سمت اتاق سینا که صدای نیلو میومد که میگفت ای سینا اینجوری نکن سینا
وقهقه میزد .
لبمو به دندون گرفتم یا خدا اینا دارن کارای خاک برسری میکنن درو غه تندی باز کردم

سینا داره نیلو رو قلقلک میده با ورود ناگهانیه من جفتشون برگشتن سمتم که یجوری نگاهشون کردم که جفتشون سریع
نشستن سرجاشون سینا گفت چی شده پرنسسم
خودمو نباختم گفتم :هیچی خواستم سوپرایز بشید
نیلو چشماشو ریز کرد وگفت :اره جون عمه ات من که میدونم فکرت کجا رفته
باشیطنت گفتم:کجا
که بالش رو از رو مبل برداشت وبسمتم پرت کرد بلند خندیدم وگفتم:سینا داداشی زن داداشم خیلی محرفه ها سینا قش
قش خندید که نیلو جیغ کشید وبا حالت که مثال قهر کرده به سمت مبل رفت ونشست سینا لنگون لنگون دنبالش رفت وبغلش
کرد وروی سرشو بوسید.نیلو یه زره ناز کرد و کی نازکش تر از داداشم.
ای خدا تصمیم گرفتم دو کفتر عاشقو تنها بزارم و اروم اروم به سمت اتاقم حرکت کردم.
وارد اتاقم شدم که دیدم گوشیم داره چراغ میزنه به سمتش رفت وااااای  ٠٨تماس بی پاسخ وده تا پیام از پرهام بیخیال
شدم وخواستم همه رو پاک کنم که باز این حس کنجکاویه ی لعنتی اومد سراغم.
اولیه رو باز کردم سالم بیتا
دومیه کجایی
سومیه بیتا معذرت میخوام از کارهای امروز
چهارمیه البته درس یادم نیس ولی معلومه خیلی بد بوده که عصبی شدی.
پنجمیه چرا جواب تلفنم رو نمیدی
شیشمیه خوشگلم قهری
هفتمیه عسلمممممم
واخریه قربونت بشم من که از همه کس بیشتر دوست دارم با من قهر نکن.
ایش بروبابا این پرهامم چه خودشو دسته باال میگیره فکر کرده خیلی ادمه مهمیه مرتیکه ی یابو خواستم گوشیمو خاموش کنم
که گوشی تو دستم لرزید پرهام بود با کالفگی جواب دادم-بله پرهام
پرهام با ذوق گفت -بیتا عزیزم بالخره جواب دادی
پرهام حوصله اتو ندارم رو اعصاب من اسکی نداره میشناسی من تو اعصبانیت که؟؟اره اره الزم به ذکر نیست خانوم خوشگله
جیغ زدم پرهام کاری نداری قطع کنم
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نه عزیزم چرا عصبی می..
نزاشتم حرفشو ادامه بده وتلفنو قطع کردم اه اه اخه ادم چقدر نچسب.

دوباره رو تخت دراز کشیده ام.
بازم خوابم میومد به سه نرسیده خوابم برد صبح ساعت  ٦از خواب بیدار شدم امروز قرار بود با نیلو وسینا بریم شرکت برای
همین خیلی خوشحال بودم تصمیم گرفتم یه مقدار به خودم برسم مانتو کتیه قرمز ام رو با شلوار وشال وکفش مشکی ست
کردم یه ارایش خیلی کم کردم که رژلب قرمز تکمیلش کرد.
حاضرواماده رفتم پایین دیدم سینا ونیلو هم اماده ان سالمی بلند دادم و رو به نیلو گفتم:تو خجالت نمیکشی ما چیزی نمیگیم
تو نباید بری خونتون
نوچ مامانی وبابایی رفتن امریکا منم نمیتونم تنها خونه بمونم پس تصمیم گرفتم اینجا بمونم
از بس که سرخریکمال همنشینیه دیگه کمال همنشینیصبحونه رو با خنده و شوخی خوردیم وبالخره رضایت دادیم وبا ماشین سینا که یه کمری مشکیه بسمت شرکت حرکت کردیم.
با سرعت زیادی میرفتم بعد از ده دقیقه به شرکت رسیدیم .
ماشینو تو پارکینگ پارک کردم ویا نیلو و سینا به سمت شرکت حرکت کردیم.
آریا
به حساب های اداریی نگاه انداختم نزدیک بیست میلیون از پول کم شده .باید به بیتا بگم که بعدا مشکل ساز نشه برای خودم
همه چیزو دوباره چک کردم درسته درست بود  ٠٢میلیون کم شده بود
بلند شدم و به سمت اتاق بیتا حرکت کردم .که دیدم بیتا با همون دوستش که اونشب دیده بودم ویه پسر وارد شدن یکدفعه
بیتا خندید .
واای خدا چقدر این دختر وقتی میخنده خواستنی تر میشه .بعد با شک گفتم فک نکنم بیتا باشه اون اصال خندیدن بلد نیست .
سرمو بلند کردم نه خودش بودو چقدر شیرین بود به خودم تشر زدم
چته آریا یکی وضعیتتو ببینه فک میکنه تاحاال دختر ندیدی اینم یه دختر مثل بقیه و با این حرفا خودمو اروم کردم ولی خودم
خب میدونستم این دختر مثل بقیه ی نیست حداقل برای من.
حواسمو که جمع کردم دیدم بیتا رفته نزدیک اتاقش شدم در زدم که گفت:بفرمایید
وارد اتاق شدم سالم کردم که جوابشو هم شنیدم
بیتا گفت -آریا خان ایشون برادرم یکی از سهام دارهای شرکت هستن لبخندی زدم وباهاش دست دادم وگفتم-از اشنایتون
مفتخرم
با لبخندی که روی لب داشت گفت-منم همینطور آریا خان
روبه بیتا کردمو گفتم_بیتا خانوم من همه ی حساب ها وپول ها رو حساب کردم ونزدیک  ٠٢میلیون از پوال کم بود
خبر دارم آریا خان اونو خودم برای یه کاری نیاز داشتم
بله منم فقط خواستم گفته باشم که بعدا ناراحت نشید
لبخندی زدوگفت-کار خوبی کردید که گفتید اعتمادم بهتون بیشتر شد

لبنخدی زدمو از اتاق خارج شدم داداش بیتا برعکس خودش بود روحیه ی شیطونی داشت درست مثل من خوشحال از اینکه
بیتا بهم اعتماد کرده به سمت اتاقم رفتم.
بیتا
نیلو بعد از اینکه آریا رفت گفت بعله بعله پس آریا خان ایشونن
اره برای چی میپرسی
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برای دل خوشی
اهان یعنی االن دلت خوشه
خندیدوگفت-سینا عشقم
جونم عمرماین هم دامادتون آریا میپسندیخندیدوگفت-بعله

دوتا خودکار از میز برداشتم وپرت کردم سمتشون حقشونه جفتشون اخی گفتن فکرمو به زبون اوردمو گفتم-حقتونه تا شما
باشید منو دست نندازید
نیلو روی میز انگشتشو کشیدو گفت -بیا این خط این نشون شما عاشق هم میشید وایستا
وایستادمنیلو چشم غره ای بهم رفت که لبخند دندون نمایی نثارش کردم که بیشتر حرصی شد نیلو بعد چند دقیقه سکوت بشکنی
زدوگفت:بچه ها امشب یه پارت به مناسبته خوب شدن سینا بگیریم نظرتون چیه؟؟
سینا:من پایه ام
من یه مقدار فکرکردمو با خنده گفتم:منم چهارپایه ام
نیلوگفت:پس منو سینا بریم برای تدارکات بدوبدو سینا
باشه خانومم اومدم
از من خداحافظی کردن ورفتن.
تصمیم گرفتم آریا رو هم دعوت کنم نمیدونم چی شد وبرای جی این تصمیمو گرفتم بلند شدم وبسمت اتاقش حرکت کردم در
زدم که گفت:بفرمایید داخل شدم.
با دیدن من ایستادوگفت:سالم بیتا خانوم امری بود؟
نه اومدم تورو برای امشب به پارتیه داداشم دعوت کنم
لبخندی زدوگفت:بله حتما با کمال میل
لبخندی زدمو گفتم:پس ساعت  ٦اونجا باشید
بله حتما
بسمت اتاق رفتم کیفمو گوشیمو برداشتم وراهی خونه شدم.

مستقیم رفتم تو اتاقم کمدمو زیرورو کردم نمیدونم چرا این مهمونی انقدر برام مهم بود که چه لباسی بپوشم یه صدا از
درون میگفت
بس که جو گیری تا فهمیدی آریا هم میخواد بیاد اینجوری شد
نخیر اینجوری نیست فقط چون اخه برای سینا است اره بخاطره سینا است وبا این حرفا خودمو اروم کردم.
بین لباسم یه نیم تنه ی مشکی با دامن بلندوخوش حالت ابیشو پیدا کردم تنم کردم.
تو تنم که محشر بود عجب چیزی بشم با این لباسا.
به ساعت نگاه کردم.ساعت ٧بود خو وقت دارم بنابراین اول رفتم یه دوش یکساعته گرفتم واومدم بیرون.
موهامو خشک کردم موهای موج دارم صاف صاف شده بود خوشم نمیومد با این لباس موهام صاف باشه برای همین موهامو فر
درشت درستش کردم.
یه ارایش ملیح دختروته که زیبایمو چند برار میکرد رو صورتم زدم وبعد این کار لباس رو تنم کرد اخی فیت تنم بود از پایین
صدای اهنگ کف زدنو اینا میومد.
کفش مشکی پاشنه بلندمو پوشیدم یه نگاه دیگه به ایینه کردم عالی بودم خداروشکر ساعت نه ونیم بود با صدای کفش من
دوباره اهنگ قطع شد و همه ساکت شدن بدون توجه به هیچ کس به سمت مبل رفتم ونشستم .وقتی من نشستم دوباره
صدای اهنگ وجیغ جیغ های دخترا به گوش رسید.
آریا
روبه مامان گفتم:مامان من دارم میرم کاری نداری؟
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از آشپزخونه بیرون اومد صورتمو بوسید وگفت :ماشااهلل پسرم ماشاهلل به قدوهیکلت مادر فدات شه
-خدانکنه مامان

از مامان خداحافظی کردم وبسمت ماشین بابا که یه پژو پارس بود حرکت کردم سوار ماشین شدم وبسمت ویالی بیتا اینا حرکت
کردم.
بعد نزدیک یک ساعت ونیم رسیدم ساعت نه ونیم بود وارد شدم تا وارد شد صدای اهنگ وحرف های وهمه وهمه قطع شد
چشماهای همه به سمت پل ها بود یه مقدار رفتم جلو
وااای خدا اون فرشته کی بود یا چی بود اره اون بیتا بود انقدر ناز شده بود که توصیف ناپذیر بود .
بدون توجه به هیچکس رفت وروی مبل نشست ودی جی دوباره صدا اهنگشو در اورد.
اروم اروم به طرفش رفتم سرش رو روی مبل گذاشته بود چشماشو برای چند ثانیه ای بسته بود محو صورتش شدم خدای چرا
این دختر انقدر بی نقصه اخه خدا یکدفعه چشماش باز شد وگفت:آریا خان؟؟
با تته پته گفتم

س س سالم خو...بی چیزه چه جشن قشنگی لبخندی زدوگفت:اره خیلی قشنگه چون حرفشو ادامه نداد با لبخند گفتم چون؟؟؟
با یه حسی که نمیدونم چی بودگفت هیچی مهم نیست خودت خوبی آریا خان
آریا
باتعجب نگاهم کرد که گفتم اریا خان نه بگو اریا
خندیدوگفت-باشه پس تو هم به من بگو بیتا
باشه بیتا
نشستم کنارش تمام جرئتمو جمع کردم وگفتم-خیلی خوشگل شدی
لبخند خوشگلی زد که ده برار بیشتر عاشقش شدم
چی شد عاشقش من آریا امکان نداره عاشق بشم اونم عاشق یه دختر مغرور امکان نداره تازه بیتا خیلی دیگه لقمه ی از دهنم
بزرگتره
لبخند تلخی زدم اهنگ زدن که برای رقص دو نفر بود.
به اطراف نگاه کردم همه داشتن میرقصیدن بجز بیتا که کنارم نشسته بود تو دلم گفتم حتما بی اف اش نیومده.؟ یکدفعه
بدون اراده مثل نفس کشیدن که ارادی نیست سوال منم بدون اراده بود پرسیدم :دوس پسرت نیومده؟؟
برگشت سمتم ونگاه خیلی بدی بهم کردو گفت:من اصال دوس پسر ندارم
نه دیگه امکان نداره دختر به این خوشگلی ،خوش هیکلی،با وقار،مغرور وپولدار یعنی دوس پسر نداره من واقعا باورم نمیشه.
از فکر بیرون اومدم وبلند شدم وجلوی بیتا خم شدمو گفتم افتخار یه رقص دونفره رو به من میدید
لبخند زدوگفت
بیتا
تو فکر این بودم که پرهام نیومده که شب قشنگمو خراب کنه.
ده هزار مرتبه خداروشکر میکردم که یکدفعه دستی جلوم دیدیم سرمو بلند کردم که آریا گفت
افتخار یه رقص دونفره رو به من میدید؟
لبخندی زدمو گفتم-چرا که نه
دستمو گذاشتم تو دستش و به سمت پیست رقص حرکت کردیم همه با تعجب نگاهم میکردن حق هم دارن من بیتا تو عمر٨١
سال که از خدا گرفتم تا حاال با هیچ پسری نرقصیده بودم خودمم تعجب میکردم.
یه دست اریا رو کمرم بود ویه دستش تو دستم که بهم قفل شده بود ویه دسته دیگه ی من هم روی شونه ی اریا بود

بیتا هیکلت خیلی نحیف وقشنگه
ممنون نظر لطفته
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جدی میگم تا حاال دختری به ظرافت تو وهمچنین قدرت تو ندیدم
یه چرخ زدیم وگفتم:این برای همه ی دخترا یه چیزه عادیه
اما تو با بقیه فرقچه فرقی؟؟-نمیدونم هنوز هم خودم نفهمیدم

چیزی نگفتم با اهنگ هماهنگ میرقصیدیم که ناگهان خم شدم اریا هم خم شده بود سرش نزدیک گردنم بود هروم های گرم
نفسش که بهم میخورد کل بدنم مور مور میشد داغ کرده بودم .
به حالت اول خودمون برگشتیم که دیدم کسی دورمون نیست وهمه شروع کردن به دست زدنو هورا کشیدن.
چیزه کمی هم نبود من اموزش رقصمو تو انگیلیس دیده بودن پیش یکی از بهترین رقاص های دنیا.
با اریا رفتیم نشستیم.
اریا گفت:خیلی حرفه ای میرقصی
اره اخه پیش یکی از بهترین رقاصای انگیلیس اموزش دیدم
لبخندی بهم زدو گفت:ماشاهلل دختر نخبه ی ریاضی وکامپیوتر که هستی رقاصم که هستی دیگه کدوم هنرتو ندیدیم
گفتم حاال خواهی دید
قهقه ای زد و چیزی نگفت.
اونشب یه شب خاطره انگیز برای من بود.
سینا رفته بود نیلو ببره خونه ی خاله اش .بهم زنگ زد جواب دادم-جونم عشقم
پرنسسم تنها که نمیترسی
نه عزیز دل تو بیا دوتایی پیش هم بخوابیم باشه
باشه عشقم
تلفنو قطع کردم برگشتم عقب که سمت چپ صورتم سوخت اونم خیلی شدید .سرمون بلند کرده ام دیدم بابامه که با فریاد
گفت-دختری اشغال جون پنج دونگ خونه به اسمته فکر کردی دیگه هیچ مسولیتی نصبت به تو ندارم خیلی هرزه ایی خیلی تو
از اول هرز بودی یه دختره که فقط برای هم خوابیه پسرا خوب بودی اشک تو چشمام جمع شد بغض کردم ولی قورتش دادم
وگفتم-من من هرزه ام منی که تاحاال با پسرا دوس نبودم من صدام کم کم تبدیل به فریاد شد وگفتم لعنتی اخه من اگه هرزه
بودم االن اینجا نبودم االن شرکتو اداره نمیکردم گوشیمو باز کردم رفتم تو تماسا اخرین تماسا نشونش دادم وزدم تخت سینه
اش و گفتم لعنتی من هربه نیستم یکدفعه بغضم ترکید ولی به سرعت یه مانتو برداشتم و سویچ وگوشیمو برداشتم ورفتم
حسام هه همون بابام سرشو انداخته بود پایین
به سرعت سوار ماشینم شدم ورفتم نمیدوستم کجا فقط میرفتم هرجا که مقصدم باشه.

اریا
بعد پارتی ذهنم بدجور درگیر شده بود درگیر بیتا مطمعن شده بودم من عاشق بیتا شده بودم نمیدونستم کی ولی میدونستم
به تازگی ها عاشقش شده بودم چون بیشتر از یک هفته نیست که میشناسمش.
به اطراف نگاه کردم تو دره ایی که عاشقش بودم و وقتی میخواستم با خودم خلوت کنم میومدم اونجا
صدای ماشین اومد برگشتم دیدم یه بنز قرمز اعتنایی نکردم که بعد از چند دقیقه صدای دختره منو جذب برگشتم سمت
دختر اون دختره کسی نبود جز بیتا.
بیتا
از ماشین پیاده شدم عجب جای قشنگی بود خلوتو اروم یه دره بود نزدیک دره شدم وبی اختیار جیغ میزدم تا خودمو تخلیه کنم
با جیغ واشک های که دیگه دست خودم نبود میگفتم:خداااااااااایاااااااااا خستم خستم خدا از همه خستم از خودم خسته ام از
پرهام خسته ام از بابا خسته ام از همه خسته ام ولی از تو ناراحتم چرا خدا من چرا باید خودم نباشم چرا باید یه نفر دیگه
باشم من نمیخوام خدا نمیخوام.سوزش گلوم واشک هام مانع ادامه ی حرفام شد همونجا رو زمین نشستم وگریه میکردم
دستش روی شونه ام نشست به سرعت بلند شدم ویه حرکت زدم من مدال بوکس داشتم برای همین دفاع از خودم کاری
برام نداشت
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خواستم یکی دیگه بزنم که با دیدن فرد روبه روییم چشمام گرد شد اریا اینجا چیکار میکرد
پرسیدم-تو اینجا چیکار میکنی
لبخندی زدوگفت اومده بودم با خودم خلوت کنم
بهش نگاه کردم با حالت ملتسمانه که مطمعنا قیافه رو خیلی معصوم ومظلوم نشون میداد.
اریا بغلم کرد دوباره بغضم ترکید و شروع به گریه کردم.

اریا اروم موهامو نوازش میکرد ومیگفت:هـیــــــــــسسسسسس اروم باش خوشگلم اروم باش خودتون ناراحت نکن عزیز دلم
مظلوم نگاهش کردمو گفتم :اریا من من هرزه نیستم من بخدا
سرمو اروم بوسید وگفت-میدونم عزیز دلم تو خیلی پاکی تو خیلی معصوم ایی گریه نکن بیتا
اروم اروم اشک هام تموم شد که اریا دستمو گرفت بهم نگاه میکرد یجور خاص نگاهم میکردم که غرق چشمای مشکی اش که
به رنگ شب بود شدم .
سرش اروم اروم نزدیک میشد چشمامو بستم که بوسه ایی روی پیشونیم نشوند وگفت-دوست دارم بیتا
چشمامو تند باز کردم وبهش با بهت نگاه کردم.این چی چی شد اریا به من چی گفت دروغ گفت؟؟برای شوخی گفت؟؟؟برای دل
خوشی من گفت؟؟گفتم-چی گفتی
لبخندی زدوگفت -دوست دارم قشنگم
به فکر فرو رفتم ایا منم دوسش داشتم عشقم زیاد نبود اما کم هم نبود .در حد یه خوش اومدن گفتم-چی بگم االن من؟؟
لپمو کشیدوگفت-هر چه دل تنگت میگوید
خندیدم که گفت-همیشه بخند که خیلی ناز میشی خواستنی میشی
دست به موهای مشکیش کشیدم وگفتم-
سعیمو میکنم

بهم نگاه کردو گفت-نگفتی
چیو ؟؟حست به منواروم خندیدم وگفتم-خب ازت خوشم نمیاداخم کرد که ادامه دادم -ازت بدم هم نمیاد
با حرف من گل از گلش شکفتو گفت-عاشقتم ومنو تو اغوشش کشید تو اغوشش اروم شدم اریا سرمو بوسید وگفت-ولی بیتا
تو خیلی برای من زیادی من نمیتونم اون زندگی که االن داری رو تو اینده هم بهت بدم
بهش نگاه کردم خیلی عمیق وگفتم-اگه عاشقت بشم اگه دیونه وارد دوست داشته باشم حاضرم تو یه اتاق هم باهات زندگی
کنم
سرمو بوسید وگفت-زندگیه منی
لرزه ایی به بدنم افتاد که اریا به شوخی گفت -پاشو پاشو بریم سرما میخوری من خانوم مریض نمیخوام
خندیدم وبلندشدم بغلم کرد وبعد از بوسیدن سرم هرکدوم سوار ماشین خودمون شدیم وبسمت خونه هامون حرکت کردیم.
بعداز نزدیک یک ساعت به خونه رسیدم .وارد خونه که شدم مستقیم داشتم بسمت اتاقم میرفتم که صداهایی توی اتاق
پذیرایی توجه ام رو جلب کرد.
مامان:حسام اگه بیتا بفهمه دیگه یه لحظه ام به موندن فکر نمیکنه
بابا:میدونم لیال میدونم ولی نمیتونم کاری کنم این وصیت بابا بزرگه باید بدونه
کی از وصیت نامه خبر داره هیچکی پس بیخیالش شو تا بعدالیال ولی...ولی نداره فعاال ریسک نکن تا بعد ممکنه خودمون اواره وبی کار بشیمباشه تا ببینم چی میشهچی شده که من باید بدونم خیلی ذهنم درگیر بود سینا فکر کنم نیومد چون اگه بود مامان وبابا از خوشحالی نمیدونستن چیکار
کنن.
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رفتم سمت اتاق ذهنم درگیر حرفای حسام ولیال شد هه تو دهنم راحت تر میچرخه .یعنی چی شده چه اتفاقی افتاده که انقدر
مهم که من با فهمیدنش هم شرکتو ول میکنم هم عمارتو .خیلی ذهنم درگیر بود .
اما با فکر کردن به اریا لبخندی زدم وبه خواب عمیقی فرورفتم.
صبح که از خواب بیدار شدم .
امروز میخواستم خیلی خوشگل کنم برای اریا.
رفتم سمت کمدم یه مانتوی مشکی بلندمو با شلوار مشکی ویه روسری کوتاه مشکی که از پشت گرش زده بودم موهامم بافتم
واز بغل انداختمش بیرون.کفش پاشنه بلند مشکیمم پام کردم رفتم سمت میز ارایشیم وفقط یه کرم زدم وبا رژلب جیگری
تمومش کردم.یه بوس برای خودم فرستادم و راهی شرکت شدم.
قدم هام بلندترو استوار تر از همیشه بود داشتم میرفتم تو اتاقم که اریا رو دیدم که بهم چشمک میزنه .
لبخندی نثارش کردم وخرمان خرمان به سمت اتاقم رفتم .
وارد اتاقم شدم نشستم روی مبل که صدای در اومد با فرض کنه پرستو گفتم-بفرما
درباز شد وپرستو اومد تو گفتم-
پرستو پرونده ها رو برام بیار بعد باشر ....حرف تو دهنم ماسیده شده بود اینکه اریا بود بهش لبخندی زدم واومد سمتم
وگفت-سالم خوشگلم
سالم خوبی؟؟مگه میشه تورو دید وبد بود ادم زندگیش کنارش باشه بعد بدم باشه ؟؟با خنده جواب دادم-نه مثال حاال االن من از پشت بغلم کرد وتو گوشم زمزمه کرد-دوست دارم
سرمو چرخوندم سمتش وبه چشم هاش که صداقت چیزی توش نبود نگاه کردمو گفتم-منم دوست دارم
با ذوق نگاهم کردوبا لحن کوچه بازاری گفت-ناموسا
عصبی نگاهش کردم که غش کرد از خنده گونه امو بوسید وگفت-من برم سر کار که رئیسم اخراجم نکنه
خندید ومنم خودکار پرت کردم سمتش و چون پشتش به من بود مستقیم خورد به گردنش که اخی گفت و به سمت بیرون
رفت.

داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوبه حس اینکه یه نفر دوست داشته باشه بخوادت بخاطر خودت نه چیزه دیگه به تمام
صداقت وحسی که یه ادم میتونه داشته باشه.
اما ایا حرفای آریا راسته؟؟؟؟باورش کنم؟؟؟اینم مثل بقیه نباشه؟؟؟
یه صدایی از اعماق وجودم گفت -نه این مثل بقیه نیست یه بار اعتماد کن باور کن اینم یه جور امتحان تو زندگیه مزه اشو
بچش.
سرمو داشت میترکید سرمو با دست فشار دادم تا شاید یه مقدار اروم بشه.اونروز از یکی از شرکتای لوازم ارایشی برامون
پیشنهاد کار اومده داشتم اونارو برداشتم وحاضرشدم تا برگردم خونه.
آریا
با سرخوشی رسیدم خونه .خیلی خوشحال بودم که بیتا برای من شده وزندگیه ی منه .
با شادی رفتم تو خونه وباصدای بلند گفتم-سالم سالم گلتون اومده
یه صدای دختر گفت-خلمون بگیم بهتر نیست؟؟
صدارو دنبال کردم تا رسیدم به صورت رزا.
هه رزا دختر عمه ام بود که خیلی هم مایه دارن ببخشید پولدار بیتا دوس نداره اینجوری حرف بزنم اصال از دلربا خوشم
نمیومد خیلی نچسب بود.
با اخم گفتم-تو اینجا چیکار میکنی؟
اوال سالم دومن خونه ی داییمو اومدم سر بزنم بهتون بده مگه؟بهش توجه ایی نکردم وبسمت اتاقم رفتم.
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خدای راسته که میگن ادم از هرچی بدش میاد سرش میاد قضییه منه دیگه.
گوشیمو برداشتم.به بیتا اس دادم وچند ساعتی مشغول حرف زدن با عزیز دلم شدم.
وقت شام که بود مامان صدام کرد.
لباسمو با یه تیشرت جذب وشلوار ورزشی راحتی عوض کردم ورفتم پایین.
دلربا با به تاپ بندی و شلوار نشسته بود روی صندلی.
اخه ادم چقدر نچسب .
رفتم بشینم که از شانس گندم فقط کنار دلربا جا بود.

کنارش نشستم و شام خوردم که یه لحظه حس کردم دستی روی پام قرار گرفت به پام نگاه کردم که دیدم دلربا ست بهش بد
نگاه کردم که لبخندی عشوه گرانه بهم زد.
از جام بلند شدم و پس از تشکر از مامان به اتاقم برگشتم.

بیتا
رسیدم خونه.از تو پذیرایی صدا هایی میومد وارد شدم که با دیدن دایی احسان جیغ بلندی کشیدم وپریدم بغلش عاشق دایی
احسان بودم .
 ٠٧سالش بود ومن اندازه ی سینا دوسش داشتم .
خیلی باهاش راحت بودم و برای تنها کسی که براش انقدر ذوق میکنم.
سرمو بوسید وگفت-حاال بیتا خانوم
خوبم احسان تو چطوری؟؟گوشمو کشیدوگفت:خوبم ولی مگه من به تو نگفتم به من بگو دایی جیغ کشیدم که گوشمو ول کرد.گفتم-احسان خیلی بیشعوری
که زدزیر خنده به تعجب نگاهش کردم وگفتم -بیشعور بودن خنده داره؟؟
لپمو کشیدوگفت-نخیر پرو بودن تو خنده داره
اداشو دراوردم که دوباره خندید گفتم-احسان کی از امریکا برگشتی؟؟
همین امروزوای که چقدر ناراحتم یعنی از این به بعد اینجا پالسیاره جیغ زدن خبر از ناراحتیت میداد وبعدش باید بگم بعله یه چند ماهی هستم در خدمتتون.خندیدم وگفتم-باشه تو ول بگرد اینجا تا من استراحت کنم .باشه؟؟
باشه پرنسس خانوم برو
لپشو بوس کردم وبسمت اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم چند ساعتی با اریا اس ام اس بازی کردم وبعد رفتم پایین تا شام
بخورم .کنار احسان نشستم وگفتم-سالم احسان
سالم پرنسس ایزابالایش اون که خیلی زشت بود یعنی منم زشتم ؟؟؟ وقیافه امو مظلوم کرد که گفت-وا تو زشت از اون فاصله داریلبخند زدم که ادامه داد -تو خودت نمره ی هجده ایی
چرا هیجدهدماغت ؟؟نخیر دماغ خیلی هم خوشگل ورو فرم تا چشمای تو در بیادشام رو با کل کل های منو احسان خوردیم که پرسیدم-احسان ؟؟
جانمسینا کجاست؟؟خبرنداری؟؟چرا با نیلو رفتن بیرون-اهانی گفتم ودوباره رفتم تو اتاقم تا درسامو مرور کنم.
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صبح که از خواب بیدار شدم با خواب الودگی حاضر شدم وبسمت دانشگاه حرکت کردم.
رسیدم دانشگاه رفتم سر کالس نشسته ام نیم ساعت نشسته بودیم که استاد خان نیم ساعت تخیر داشت.
منم نه گذاشتم نه برداشتم از شدت خستگی خوابم برد.
با صدای اشنای یکی چشمامو باز کردم.
سرم بلند کردم وبا دیدن دایی احسان گفتم-دایی احسان اینجا چیکار میکنی؟؟
خانوم ایرانی من استاد شما هستم اگه میشه سرجاتون درست بشینیدبا تعجب نگاهش کردم .
یعنی یعنی دایی احسان استاد من شده؟؟😳
نه بابا باورم نمیشه خیلی تو بهت بودم وهمش به همین چیزا فکر میکردم که االن این دیونه استاد منه.
کالس که تموم شد رفتم پشت سر احسان وگفتم-احسان تو اینجا چیکار میکنی؟؟
استادتونم دیگه شیطونکاه به من نگو شیطونک خوشم نمیادای به چشم خب دیگه؟؟هیچی فقط واقعا تو استادمونی؟؟
وایساد وچپ چپ نگاهم کرد که طلبکار گفتم -چیه خب سواله؟؟
خیلی سوال چرتی کردی خب معلوم دیگه استادتونمداشتم میرفتم که گفت-راستی راستی
بلهامشب دوستام میان میخوام تورو هم بهشون معرفی کنمباشه ای گفتم واز اونجا دور شدم.

دانشگاه که تموم شد داشتم با احسان میرفتم .که پژویی رو جلوی در دانشگاه دیدم.که یکدفعه اریا ازش پیدا شد خیلی
قیافه اش خشن بود رنگم پرید .با چشمو ابرو بهش اشاره کردم نیا حاال مگه گوشش بدهکار بود.بهمون رسید یغه ی احسانو
گرفتو گفت:مرتیکه تو کی هستی
احسان که تو صبوری رو دست نداشت با مالیمت وارومی گفت:شما یغه ی منو گرفتید که من کی ام؟؟
تو با نامزد من چیکار داری اینش مهمخاک برسرم منو این کی شدیم نامزد که داره حرف مفت میزنه اهل جیغ دادم نبودم که اریا ول کن خاک برسرم شد احسان ول
کن ریلکس وایساده بود که
احسان با تعجب گفت:نامزدت اینجا که جز بیتا کسی نیست
هه خب منم دارم درباره ی بیتا حرف میزنماحسان نگاه کرد ولبخندزد منم که هیچوقت خجالت نمیکشم سرمو باال نگه داشته بودم که احسان گفت-مرد جوان این وروجکو
که میبینی خواهر زاده ی منه نگران نامزدت که هیچکس ازش خبر نداره نباش ورو به من خندید.
اریا با تعجب به من که غضبی نگاهش میکردم وبعد احسان کرد وبه سستی دستشو از یغه ی احسان جدا کرد.
احسان اومد لپمو کشید وچشمک زدوگفت-با نامزدت برو خوشبگذرون
ورفت سمت پورشه اش.
منم با نگاهم راهیش کردم وقتی احسان رفت با عصبانیت برگشتم سمت اریا که چیزی نگفت وبا یه لبخند مثال میخواست ماس
مالیش کنه.
سوار ماشینش شدم خودش که از کار من تعجب کرده بود بعد از این که از بهت خارج شد به تندی اومد سوار ماشین شد.
ماشین روشن کرد که بریم سریع گفتم:برو سمت اون دره
باشه عسلم
چیزی نگفتم
بعد از یه ساعتی رسیدیم پیاده شدم اونم به تابعیت از من پیاده شد.
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اومد جلو دیگه صبرم تموم شد وبا صدای بلند ویجوری گریه مانند گفتم-خیلی خرررری اریا خیلییی

ابروی داشتو نداشته ی منو تو  ٨١سال زندگیم به باد دادی اخه چی بگم بهت؟؟ اریا االن احسان راجبه من چی فکر
میکنه؟؟وزدم تخت سینه اش وادامه دادم -چرا وقتی از چیزی خبر نداری اطالعی نداری انقدر همه چیز پیچیده ومبهم
میکنی؟؟هان؟؟
با دستش موهایی که از شالم زده بود بیرون نوازش کرد وگذاشت پشت گوشمو گفت:چون دوست دارم طاقت ندارم ببینم
یکی کنارته
خب تو هم به حق بده داییت اسمش چی بود؟؟
بعد اب چند ثانیه بشکنی زد وادامه داد:احسان بود اره اون هم خوشگل بود هم خوشتیپ وهم پولدار ترسیدم پرنسسمو ازم
گرفته باشه
خب تقصیر من نیست وبه قلبش ضربه زدوگفت-تقصیر این دل بی صاحبه که هر لحظه تو رو میبینه ضربانش میره باال تقصیر
اینه منم مردم غیرت دارم روی مالم تو برای منی عشق منی ومن روی تو تعصب دارم بیتا میفهمی؟؟
یکم اروم شده بودم حس عجیبی بود برای منی که تا االن همه ی دوربری هام بخاطر پول باهام بودن بخاطر خودم پیشم نبودن
ومن با همین چند جمله حرف چقدر از اریا بیشتر خوشم اومد برای اینکه نشون بدم ارومم وحرفشو قبول دارم گفتم-خب اریا
تو هم قبول کن نباید این کارو میکردی خب ما تو فامیل پسر زیاد داریم چیکار کنم فامیال مثال همین پسرعموم سپهر خیلی
دیونه است وهمه جا منو دعوت میکنه وابجی خطاب میکنه خب نمیشه که از خانواده ام دست بکشم میشه؟؟

اریا گفت-نه عزیز دلم من کی این حرفو زدم گفتم که فقط بهم حق بده وباهام قهر نکنی عسلم باشه؟؟
لبخندی بهش زدمو سرمو به نشونه ی باشه تکون دادم که سرمو تو آغوشش گرفت وسرمو بوسید بعد از چند دقیقه سوار
ماشین شدیم وبسمت خونه حرکت کردیم منو به خونمون که رسوند خواستم پیاده شم که صدام زد -بیتا
انقدر صداش برام ارامش دهند وشیرین بود که ناخداگاه گفتم-جانم؟؟
لبخندی شیرین زدوگفت-قربون جونت بشم من میگم اگه خجالت میکشی من بیام به داییت بگم همه اش سو تفاهم هان
؟چطوره؟؟
برگشتم بهش نگاه عمیق وطوالنی انداختمو گفتم-من بخاطر تو هیچ وقت خجالت نمیکشم شک نکن وبا یه بوس رو گونه اش
اونو تو شک گذاشتمو پیاده شدم و وارد خونه شدم که احسان با شیطنت گفت:نامزدت کجا رفت؟؟
برگشتم سمتش چشمام ریز کرده ام وگفتم-فضول برن جهنم
خندید وگفت -بیا برا تعریف کن ببینم
باشه لباسامو عوض کنم میایمباشه ای گفت ومنم بسمت اتاقم رفتم یه مقدار هوا سرد شده بود برای همین یه پیراهن گرم وشلوار مشکی جذبمو پوشیدم
ورفتم پایین.
احسان پایین نشسته بود که رفتم پیشش نشستم وهمه چیز براش تعریف کردم

که بعد از اینکه کل ماجرا رو براش گفتم گفت راستی مامان وبابات رفتن امریکا
یه دون زدم پس کلش وگفتم:.این چه ربطی داست به موضوع بعدش ادامه دادم:عه پس جاتونو عوض کردین
خندیدوگفت:راستی مامانت که میگفت پرهام خواستگارته دروغ بود؟؟
نه دایی اون سرخر هنوز هم هست ولی خداروشکر یه مدتیه نیست
احسان قیافه ی متفکری گرفتو گفت:چندروز پیش که بهش زنگ زدم گفت مشغول تدارکات عروسیم با بیتام
باتعجب به احسان نگاه کردمو گفتم:نه بابا پرهام دیونه بود دیونه ترم شد حاال که میبینی من خودم نامزد دارم وچشمکی بهش
زدم که باعث شد بخنده.
روبه به احسان گفتم:این سینای بیشعور کجاست دیگه پاش خوب شده دیگه یادی از من نمیکنه نامرد چندروز ندیدمش
که صدای سینا اومد که گفت:فدای پرنسسم بشم ببخشید دیگه واومد سمتم وبغلم کرد که گفتم :نامرد شدیا بازم احسان نه
بازم احسان که یکسره پیشمه
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احسان دستشو گذاشت روی قلبش وگفت :چاکر شما
که باعث شد همه امون بخندیم
که سینا گفت:بخشیدی پرنسس؟
نبخشم چیکار کنم که با گفتن این حرف سرمو بوسید وگفت:قربونت بشم.سه تایی نشستیم وکل گفتیمو خندیدیم ویه شب خیلی قشنگی وزیبایی بود.
سر سفره ی شام احسان با شیطنت اشکاری گفت-سینا
جونم دایی؟
سریع گفتم-دایی نه واحسان
که جفتشون خندیدن وسینا اصالح کرد-جانم احسان؟؟
-اهان درس شد

احسان گفت-نامزد ابجیتو دیدی که با این حرف ابی که داشتم میخوردم از دهنم ریخت بیرون و شروع به سرفه کردم سینا
اومد پشتمو مالید وبعد گفت-بیتا نامزد نداره که؟؟
احسان گفت-چرا داره یدونه خوشگلشم داره
روبه احسان گفتم-شوخی میکنه شوخی میکنه
که احسان گفت-اصال هم شوخی نمیکنم آریا هست تو شرکتتون با اون نامزد کرده
سینا با تعجب وچشمای گرد شده گفت-نامزد؟؟
احسان گفت-نامزد نامزد هم که نه ایشاهلل در اینده
زمزمه وار به احسان فش میدادم که سیناخندید وگفت-پس حرف نیلو درست از اب در اومد
گفتم-یعنی سینا ناراحت نشدی؟؟
اگه قبل از نیلو بود عالوه بر ناراحت شدن عصبی هم میشدم ولی وقتی خودم عاشقم ومعنی عشقو درک میکنم که بدوناختیار ادمه ودست ادم نیست پس چرا ناراحت بشم.
ولبخندی بهم زد که متقابل جوابشو دادم.

زنگ خونه بصدا در اومد.احسان گفت-اهان دوستام اومدن مریم خدمتکارمون در خونه رو باز کرد که سه تا پسر اومدن تو
.برام فرقی نداشت که بین جمع پسرونه باشم برای شرکتم بارها وبارها تو جمع پسرهایی که حداقل  ٨٠نفر یا بیشتر از ٨٠
نفر بودن نشستو برخاست کردم برای همین برام مهم نبود اومدن تو که احسان گفت-سالم بروبچ وبا همشون گرم سالم داد
ومنم باز رفتم تو جلد دختر مغرور  .با سینا هم سالم وعلیک کردن تا به من رسید خیلی رسمی وسرد سالم دادم ولی برعکس
اونا خیلی گرم بهم سالم دادن.
احسان گفت-خب معرفی میکنم دوستام ارتان ،علی،حسین
سینا -خوشبختم
سه تاشون-ما هم همینطور
وبعد سینا روبه دوستاش گفت-این هم خواهر زاده هام بیتا وسینا
سه تاشون-خوشبختیم
خیلی رسمی وسردگفتم-وهمچنین
نشسته بودیم سر میز که زنگ بصدا در اومد واحسان گفت-بیتیش برو درو باز کن
بیتیش عمته احسان یه بار دیگه به من بگی بیتیش خودت میدونیااااادستشو به نشون تسلیم باال برد وگفت-چشم ملک....
با نگاه غضبناک من حرف تو دهنش ماسیده شد وبا دستش ضربه زد به نشون اینکه الل شدم
صدای نحس پرهام اومد که گفت-سالم ودرود
از حرص زیر لب گفتم-درد ومرض
که همشون شنیدن وزیر زیرکی میخندیدن پرهام اومد سمتم وخواست صورتمو بوس کنه که سریع جلوشو گرفتمو گفتم -فکر
نمیکنم همچین حدی رو بهت داده باشم که بخوای منو ببوسی
سینا با خشم گفت-پرهام جان حدو اندازه اتو بدون حداقل اگه نمیدونی جلوی جمع رعایت کن وزیر لب بهش فش میداد
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هم خنده ام گرفته بود هم گریه ام تازه راحت شده بودم از پرهام که باز سروکلش پیدا شد.

بعد از خوردن شام از سر میز بلند شدیم و رفتیمو نشستیم تو اتاق تی وی که ارتان گفت -ابجی بیتا فیلم ترسناک داری
لبخندی زدم وگفتم-اره دارم
و رفتم از بین فیلمو یه فیلم خیلی ترسناک که زده بود+21خخ دلتون خوش من که نگاه میکنم .فیلم گذاشتم تو دستگاه پخش
کننده .
عسل خدمتکارمون هم برامون پفیال اورد ونشستیم فیلم شروع شد پرهام کنار من نشسته بود وسطای فیلم بود وقسمت
هیجانیش که پرهام گفت -برای اخرین بار ازت میپرسم با من ازدواج میکنی
برای اخرین بار بهت جواب میدم نهباشه باشه خواهیم دید کاری میکنم به دستو پام بیفتی تا باهات ازدواج کنمپوزخندی به حرفش زدم وبلندشدم وبین سینا وعلی نشستم .

بالخره دوستای احسان رضایت دادن ورفتن خونه اشون ولی پرهام پرو تر از این حرفا بود که بخواد بره.
احسان که معلوم بود یه چیزی تو سرش گفت-بیتا به نامزدت اس بده بیاد اینجا چطوره؟؟
با خوشحالی واقعی گفتم -باشه باشه االن
که با صدای فریاد پرهام روبه رو شدم که گفت-بیتا غلط کنه نامزد داشته باشه فقط بیتا میتونه زن من بشه محرم من بشه نه
کسه دیگه ایی .
سینا که معلوم بود خیلی عصبیه یغه ی پرهام گرفت رفتم سمتشون وگفتم-سینا داداش بخاطر من ولش کن.
که به حرفم عمل نکرد جیغ زدم-گفتم ولش کن
که جفتشون یه تکون خوردن واز هم فاصله گرفتن.
روبه پرهام گفتم-تو کی هستی که برای من تایین وتکلیف کنی هان؟؟
جواب نداد صدامو بیشتر بردم باال وگفتم-مگه با تو نیستم ؟؟دستمو به سمت در گرفتم وگفتم-گمشووو بیرون.گمشوووووو
پرهام گوشیشو برداشتو گفت-بیتا خودت خواستی فردا نامزد من میشی میبینیم
پوزخندی زدم وپرهام هم رفت.
یه مقدار سینا رو اروم کردم که رفت خوابید وبعد منوراحسان هم رفتیم خوابیدیم.
صبح که از خواب بیدار شدم دوس داشتم هر چه زودتر به شرکت برسم .برای اینکه اریا رو ببینم .مطمعن شده بودم که
عاشقش شدم با مهربونیاش وخوبیاش وتوجه اش به من منم عاشق کرد.
سریع حاضر شدم .رفتم سمت ماشینم .باید یه فکری هم برای این ماشین میکردم دوس نداشتم اریا احساس کنه خیلی از من
پایین تره باید یه پژ یا  ٠٢٦بخرم.وبا لبخند قشنگ وپر معنی سوار ماشین شدم وتا شرکت رو اواز خوندم.
وقتی به شرکت رسیدیم .با لبخندی که از من بعید بود که تو شرکت لبخند بزنم وارد شدم.
اریا رو که داره با پرستو حرف میزنه وقتی منو دید به دور از چشم پرستو واسم بوس فرستاد که جوابشو با لبخندی گرم دادم.
وارد اتاقم شدم.
اریا بعد ده دقیقه اومد تو وگفت-سالم بر عشق من
با لبخند گفتم-سالم عزیز دلم
که اریا با تعجب نگاهم کرد خب اخه تا حال بهش کلمه ای مثل عزیزموعشقمو ....نگفتم بچه ام تعجب کرده.

بعد از اینکه از شک کلمه ی عزیز دلم در اومد با لبخند گل وگشادی که تا حلقش پیدا بود گفت-من فدای اون عزیز دلمات
گفتن عسلم عشقم خوشگلم فدای اون چشمای نازت بشم امروز میای بریم بیرون
مثال کجا عزیزممثال اوممممممم بشکنی زدوگفت-رستورانی یا پارکی جاییلبخندی زدمو گفتم-قبول عشقم
دیگه از ذوق نمیدونست چیکار کنه که اومد نزدیک گونه امو بوسید وگفت-واقعا عشقتم یا ازالکی میگی؟؟
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اریا واقعا خیلی دوست دارم خیلی خیلیبغلم کردوگفت-اندازه ی که من دوست دارم که نیست
با لجبازی گفتم-بیشتر هم هست
نوچ کمترهزدم روی بازوش وباحالت قهر گفتم-اصال من قهرم که خندید وگفت-باشه باشه عسلم برای تو بیشتره خوبه
لبخند گندی زدم وگفتم-عالیههه
ساعت  ٦بریم خوبهنوچ  ٧بریمچشمی گفت ورفت.با انرژی زیاد کارامو انجام دادم .
ساعت  ٧بود که اریا اومد صدام کرد که بریم.
باشه ایی گفتم و وسایال رو جمع وجور کردم وبا اریا رفتیم پایین.
اریا گفت-بیتا؟؟
جانم؟میگم مامان خیلی دوست داره تورو ببینه نظرت چیه؟؟با لبخند گفتم-چرا که نه
خندید روبهش گفتم -اریا میگم اول بریم ماشین منو بزاریم خونه وبعد بریم خونه شما با ماشین تو چطوره؟؟
لبخندی زدوگفت-همین اخالقت من عاشق وشیدا کرد باشه گلم ببریم

من سوار ماشین خودم شدم و اریا سوار ماشین خودش ماشینمو گذاشتم تو پارکینگ وبعد رفتیم بسمت خونه ی اریاینا .
بعد یک ساعت به یه محل متوسط نشین رسیدیم .جلوی یه در اهنی ابی نگاه داشت بهم لبخند زدوگفت-بپر بریم خونه
لبخندی زدمو پیاده شدم.
باهم وارد خونه شده ایم.
اریا صدا کرد-عشقم بیا که نفس پسرت اومده
لبخندی زدم .

یه پیرزن خوش رو ومهربون اومد وگفت-سالم پسرم فدای تو بشم من وبعد روبه من گفت-پس عروس گل من تویی
لبخندی زدم که اریا گفت-مامان عروست چیه بیتا زندگیه منه
مامان اریا یدونه زد پس کلش وگفت-نوچ نوچ دامادم دامادهای قدیم یه زره خجالت نمیکشی پرو پرو جلوی من وایساده داره
از زن اینده اش میگه نمیگی من حس مادرشوهربازیم گل میکنه وبه من چشمک زد که باعث خنده ام شد.
عجب مامان باحالی داره اریا.
اریا سرشو مالید گفت-دستت درد نکنه تو بیشتر مادرزن بازی در میاری االن باید از من دفاع میکردی
نوچ نوچ مادرشوهرم مادرشوهر های قدیم که منو مامان اریا زدیم زیر خنده
سه تایی رفتیم داخل که اریا گفت-مامان بابا واون دختره ی ایکبیری کجان
بابات که امشب با دوستاش میرن بیرون دلربا هم با یکی از دوستاش رفتن دوردور اریا رفت لباسشو عوض کنه ماهمرفتیم نشستیم روی مبل که مامان اریا پرسید -دخترم شما کجا زندگی میکنید؟؟
اسم منطقه امونو گفتم
که چشماش گردشدوگفت-اوف اونجا که محل ثروتمند نشینه
بله درستهبعد با مهربونی گفت-دخترم میدونی که اریا نمیتونه تو اون مناطق برای تو خونه بخره وزندگیت رو نمیتونی دیگه تو نازونعمت
بگزرونی سختی هم خواهی دید
میدونم خانوم...پریسا-میدونم پریسا جون من بدون درخواست هیچ چیزی از اریا دوسش دارم
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لبخندی به روم پاشید وگفت-معلوم دختر خوبی هستی واز این دخترای خرپول فیس فیسو وافاده ایی نیست خندیدم که
گفت-واهلل من خودم معلم بازنشسته ام تو اون منطقه ها هم درس دادم دخترای بود که اصال هیچی نگم بهتر فقط یه دانش
اموز بود که خیلی دختر مودب وزرنگی بود اسمش اسمش وایسا اسمش بیتا....بیتا فامیلیش یادم نمیاد
با تعجب گفتم-ایرانی نبود؟؟
پریسا جون بشکنی زدوگفت-خود خودشه ولی تو از کجا میشناسیش
اخه خودممبا تعجب بهم نگاه کرد خب واقعا تعجب هم داشت بعد چند سال دانش اموزشو که عشق پسرشه میبینه.

یه دفعه پریسا جون بغلم کردوگفت-توچقدر بزرگ شدی دختر ،چقدر خانومو وخوشگل شدی عزیز دلم
اروم لبخندی زدموگفتم-االن شما باید مادرشوهر بازی دربیارید ها که یدونه زد تو سرمو گفت-تو عروس من نیستی دخترم
من تورو بیشتر از اریا نباشه کمتر هم دوس ندارم .
با محبت خالص گفتم-دل به دل راه داره
اریا که اومد با دیدن ما با دهن باز گفت-مامان زن منو دزدی کشیدی سمت خودت که جفتمون زدیم زیر خنده واریا گفت -چرا
میخندید به منم بگید چی شده
همه ی ماجرا رو براش تعریف کردیم که قیافه ی متفکری گرفتو گفت-به به مامان پس زن منو تو تربیت کردی اره؟؟
خالصه بعد کلی بگو بخند من قصد رفتن کردم که گوشیم زنگ خورد پرهام بود ریجکت کردم که دوباره زنگ زد اروم جوابشو
دادم چیه ؟؟؟
بیتا بیا باغ من
هه برای چی اونوقت؟؟
صدای سینا میومد که کمک میخواست .
باترس گفتم-اونجا چه خبره ؟؟
بیا ببین و گوشی رو قطع کرد ترس بدی تو دلم افتاد .سریع از پریسا جون خداحافظی کردم .اریا منو رسوندم با عجله خواستمپیاده بشم که گفت-بیتا چیزی شده؟؟
نمیدونم اریا بعدا برات تعریف میکنم باشه؟؟لبخندی زدوگفت -فردا تو شرکت بگو باشه؟؟
باشهسریع پیاده شدم وتا اریا رفت سوار ماشینم شدم وبسمت باغ پرهام که خارج از شهر بود حرکت کردم.
حداقل دوساعت راه تا باغ پرهام بود.
ساعت  ٨شب بود که رسیدم به باغ پرهام.
پیاده شدم وبه تندی وارد شدم در باغ باز بود با ترس رفتم تو.
از باغ بزرگش عبور کردم و وارد ویال شدم که بادیدن صحنه ی روبه روم جیغ بلندی سر دادم.

احسان ،مامانم ،بابام ،سیناو نیلو با سر صورت خونی بودن واونارو بسته بودن به صندلی .
یکدفعه پرهام اومد بیرون با پرخاش به سمتش حمله کردم چند حرکت بهش زدم ولی بخاطر هیکل ورزشکاریش وقد بلندش
اهی هم از دهنش بیرون نیومد دستمو گرفت وبزور نگه ام داشت.
پنج تا مرد با هیکل های گوریلی رفتن باال سر همشون وروی سر هر کدوم یه تفنگ گرفتن.
شروع کردم به جیغ کشیدن-پرهام ولشون کن تو با اونا چیکار داری .خواهش میکنم پرهام ولشون کن منو بکش منو بگیر.
پرهام قهقه ای زد وگفت-نه عزیز دلم تا همین االن با من عقد نکنی وزنم نشی میکشمشون فهمیدی؟
با بغض بهشون نگاه کردم ازدواج با پرهام برابر بود با جدایی از عشق زندگیم اریا.نه نمیتونستم .نمیتونستم از اریا دستبکشم ولی احسان چی؟ مامان وبابام چی؟ نیلو چی ؟سینا چی؟
پرهام گفت-تا سه میشمارم اگه جواب اره دادی که هیچ وگرنه
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شمارش معکوس ٠ ٣ووووو

سرمو تند تند تکون دادم -باشه باشه پرهام باهات ازدواج میکنم ولشون کن توروخدا با سر به مردا اشاره کرد که رفتن .
یه مرده با کتاب بزرگی تو دستش اومد داخل.
پرهام گفت-خب اینم عاقد بشین عزیزم
به زور نشستم که عاقد شروع کرد بغضم ترکید وشروع به گریه کردم که با فشاری که روی پام اومد و صدای عاقد که میگفت-
برای بار اخر میپرسم ایا وکیلم
با گریه هایی که دیگه تموم نمیشد گفتم-بله
پرهامم جواب بله رو داد بزور اون دفتررو امضا کردم پرهام هم امضا کرد.یعنی من االن زن پرهام بودم نه نه خدا من این
نمیخوام نخواستم خدا ودوباره اشکام از سر شروع به پایین اومدن از چشمام شد.

عاقده بلند شدورفت دست وپای همه اشون باز کردن وپرتشون کردن پایین .پرهام در گوشم گفت-فکر کردن به طالق معادل
با مرگ خانواده ات یاد باشه
وبعد بلند گفت-یه هفته دیگه من بیتا جشن ازدواجمون میگیریم و میریم سر خونه ی خودمون.
بزور بلند شدم واونا هم با چشمای پر از اشک دنبالم اومدن سوار ماشینم شدم تو ماشین سرم گیج رفت و حالم خیلی بد شد
چشمام داشت تار میشد که زدم رو ترمز پیاده شدم که چشمام تو تاریکیه مطلق فرو رفت.
وقتی چشمامو باز کردم صبح شده بود با یاداوری اتفاقات دیشب دوباره زدم زیر گریه همشون اومدن داخل وبا دیدن من اونا
عم شروع به گریه کردن نیلو بغلم کرد وگفت-من فدات بشم ایشاهلل که چشمای خوشگلتو بارونی نبینم
با بغض گفتم -نمیخوام نیلو زندگی با پرهامو نمیخوام من اریا رو دوس دارم .ویکدفعه از ته دل زجه زدم خدایااااا نمیخوام که
حال خودم بدتر شد.
انقدر داد وبیداد راه انداختم که پرستار اومدن بهم ارام بخش زدن که دوباره چشمام سنگین شد وبه خواب رفتم.
اریا
مامان عاشق بیتا شده بود بهم گفت که به بیتا بگم دیگه یواش یواش رابطه امونو رسمی کنیم.
زنگ زدم به گوشیش جواب نداد.
عصری ساعت  ۴بود که بیتا بهم زنگ زد با ذوق وسرخوشی جواب دادم -سالاااام عشقم بیتا
با بغض جواب داد-سالم اریا باید ببینمت
اتفاقا منم همینو میخواستم بهت بگمبیا دره باشه؟؟باشهوتلفنو قطع کرد خیلی تعجب کردم ولی به روی خودم نیوردم وسریع حاضر شدم.
خیلی خوشتیپ کردم و سوار ماشینم شدم وبسمت دره حرکت کردم.
وقتی رسیدم بیتا رو دیدم که پشت به من بود.
رفتم جلو واز پشت بیتا رو بغل کرد م که پس ام زد .با تعجب نگاهش کردم که گفت-باید یه چیزی بهت بگم.
منم همینطورتو اول بگونه تو بگوباشه ایی گفت وبغض اش ترکید وگفت-اریا منو تو دیگه نمیتونیم نمیشه نزاشتن که بشه منو از تو جدا کردنبا تعجب نگاهش کردم ولی بعد شروع کردم به خندیدن وگفتم-شوخی میکنی بیتا
گریه اش شدت گرفت وگفت-نه اریا ببخش منو منو ببخش
و از کنارم رد شد.
همینجوری داشتم به جای خالی بیتا نگاه میکردم.
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تازه متوجه حرفای بیتا شدم.یعنی منو بیتا جدا شدیم برای چی ؟؟بخاطر کی؟؟؟
سوار ماشینم شدم بغض کردم ناگهان بغضم ترکید وشروع بع گریه کردم روی فرمون میکوبیدم .زندگیم .زندگیه ی من بیتا
رفت رفت اما برای چی رفت؟؟
به خونه رسیدم وارد خونه شدم مامانم با دیدن من گفت-پسرم چی شد؟؟
با گفتن این حرف بغضم ترکید جلوی در افتادم وشروع کردم به گریه کردن مامانم اومد سمتم بغلم کرد گریه میکردم زجه
میزدم داد زدم -خدا چرا من؟؟؟چرا من؟؟؟؟
مامانم با دیدن حال من شروع به گریه کرد وگفت-پسرم چی شده تعریف کن ببینم
مامان بیتا رفت گفت میرم گفتن نزاشتن بهت برسم مامان رفت بیتا رفت.صدای زجه هام دل اسمون رو میلرزوند.بیتا
رسیدم به خونه رفتم تو اتاقم درو قفل کردم  .به اطراف نگاه کردم اریا اریا زندگیم اریا رفت رفت از زندگیم رفت.ناگهان
شروع کردم به جیغ کشیدن و داد کشیدن هرچی رو میزم بود رو پرت کردم روی زمین جیغ میکشیدم زجه میزدم وبه صدای
احسان وسینا هم توجه نمیکردم.
من اریا رو میخوام خدا خدا من اریا رو میخوام چیزه بزرگیه ؟؟ خداااااااااااا
گوشیم پرت کردم که خورد به دیوار وهزار تیکه شد.
مامانی که من براش هیچ ارزشی نداشتم با دیدن حال من پشت در درحال گریه کردن بود.
من بیتا که از گریه متنفر بودم از ترحم متنفر بودم االن به هردوش مبطالع شده بودم .
نمیخوام این زندگیرو که هر لحظه اش عذابه نمیخوام خداااا

انقدر گریه کردم که روی تخت خوابم برد.
صبح که از خواب بیدار شدم حالم افتضاح بود اما کم نیوردم و حاضر شدم تا برم شرکت.
تو ایینه به صورتم نگاه کردم بی روح تر از همیشه بود.
سوار ماشینم شدم رفتم سمت شرکت.
رفتم داخل به امید اینکه اریا باشه و همه چی رو براش تعریف کنم.
رفتم تو به سمت پرستو رفتمو گفتم-اریا کجاست؟؟
خانوم استفاع نامه اشو نوشتو رفت.حالم بدتر شد آریای من دنیای من رفت.
به حالت زاری رفتم تو اتاقم.
خدایامن بدون اریا نمیتونم نمیشه وسرمو گذاشتم رو میز و گریه رو از سرگرفته ام.
اریا
مامان برام ساکمو حاضرکرد همشون ناراحت بودن داشتم اتیش میگرفتم زندگیم تموم شد زندیگم نفسم عمرم با یه حرف
تموم شد.
خودم خوشحال نشون میدادم تا کسی ناراحت نشه تا کسی از زندگی بیخودم خبر دار نشه.
داشتم میرفتم امریکا پیش عموم .
رفتیم فرودگاه وایسادیم تا پروازمو اعالم کنن .
بعد نیم ساعت پروازمو اعالم کردم مامانو بابا که هردو به ارومی اشک میریختن رو به آغوشم گرفتم وزندگیم تو ی تهران ایران
تنها گذاشتمو رفتم.

انقدر گریه کردم که روی تخت خوابم برد.
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صبح که از خواب بیدار شدم حالم افتضاح بود اما کم نیوردم و حاضر شدم تا برم شرکت.
تو ایینه به صورتم نگاه کردم بی روح تر از همیشه بود.
سوار ماشینم شدم رفتم سمت شرکت.
رفتم داخل به امید اینکه اریا باشه و همه چی رو براش تعریف کنم.
رفتم تو به سمت پرستو رفتمو گفتم-اریا کجاست؟؟
خانوم استفاع نامه اشو نوشتو رفت.حالم بدتر شد آریای من دنیای من رفت.
به حالت زاری رفتم تو اتاقم.
خدایامن بدون اریا نمیتونم نمیشه وسرمو گذاشتم رو میز و گریه رو از سرگرفته ام.
اریا

مامان برام ساکمو حاضرکرد همشون ناراحت بودن داشتم اتیش میگرفتم زندگیم تموم شد زندیگم نفسم عمرم با یه حرف
تموم شد.
خودم خوشحال نشون میدادم تا کسی ناراحت نشه تا کسی از زندگی بیخودم خبر دار نشه.
داشتم میرفتم امریکا پیش عموم .
رفتیم فرودگاه وایسادیم تا پروازمو اعالم کنن .
بعد نیم ساعت پروازمو اعالم کردم مامانو بابا که هردو به ارومی اشک میریختن رو به آغوشم گرفتم وزندگیم تو ی تهران ایران
تنها گذاشتمو رفتم

وقتی به امریکا رسیدم زمان ساعت وهمه چی از دستم در رفته بود .
فقط بیتا تو مغزم بود که چرا منو رها کرد چرا؟
دیگه تصمیم گرفتم بیتا رو باید از ذهنم وقلبم بیرون کنم.
دلربا هم بخاطر من برگشته بود امریکا.
رفتم سمتش بهش سالم کردم که جوابمو خیلی گرم داد .سواد پورشه ی قرمزش شدیم ورفتیم.
دلربا-چی شد تصمیم گرفتی بیای اینجا.؟
-.همینجوری دلم خواست
راستش بگودلربااااباشه ساکت شدمدیگه دلربا هم تا پایان راه نه سوال پرسید و نه حرفی زد.
وقتی رسیدیم جلوی درشون پیاده شدم یه خونه ی ویالیی بود.
بزرگ بود ولی نه خیلی.
وارد که شدم زن عمو دریا وعمو رامین به استقبالم اومدن.بچه نداشتن وچون عمه وشوهر عمه ام یکسره تو سفر بودن دلربا
پیش اونا میموند.
خیلی گرم بهم سالم دادن واحوال پرسی کردن ومن فقط در سعی بودم که زیادی بی حال جوابشونو ندم.
بیتا
یه هفته از روز نحس یعنی عقد منو پرهام میگذره و االن شب عروسیمونه.
قبول نکردم برم ارایشگاه خودم خودمو ارایش کردم موهامم لخت کردم وازاد دورم ریختم تمام .لباس عروسیمو خود پرهام
گرفته بود .لباسم تنم کردم .ساعت  ٧بود که پرهام اومد داخل بدون نگاه کردن بهش رفتم بیرون .
پرهامم اومد دنبالم رفتیم پایین دوباره صدای اهنگ قطع شد.
اروم اروم به سمت جایگاه عروس دوماد رفتیم.
خدای من نمیخوام این زندگی رو نمیخوام زندگی رو بدون اریا نمیخوام.
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جشن چند ساعته برام به اندازه ی سال ها گذشته.

اصال نرقصیدم.وقتی رفتن بود عروس کشون اینا هم نمیخواستم بدون سروصدا رفتیم خونه .هه خونه امون خونه ایی که
پرهام میگفت چندسالی هست که دارم روش کار میکنم تا خونه ی باب میل من باشه.
داشتیم میرفتیم سمت بهترین منطقه ی تهران.
پرهام جلوی یه عمارت به چه بزرگی و قشنگی وایسادو بوق زد
درو واسش باز کردن.
اووووف چه عمارت خوشگلو بزرگی بوداما چه فایده که این عمارت برای پرهام بود.

پرهام با نیش باز میگفت بیا بریم اتاقمون.
انگشت اشاره امو به نشونه ی تحدید تکون دادم وگفتم ببین اتاق ما وجود نداره اتاق من واتاق تو فهمیدی؟؟
رگ گردنش زده بود بیرون رفتم سمت اولین اتاق و در اتاقو قفل کردم.
وااااااای عجب اتاق خوشگلی بود یه در داشت که بسمت باغچه وحیاط باز میشد .ساده بود اما ارامش بخش بود.
کمدو باز کردم هیچی توش نبود در باز کردم و رفتم بیرون وصدا کردم -پرهام پرهام
در اتاقی به تندی باز کرد وبا خنده گفت-جانم جانم
لباسای منو کجا گذاشتی؟؟؟بادش خالی شد وگفت-بیا تو اتاق منه.
رفتم سمت اتاقش که و بسمت کمد رفتم .داشتم لباسامو جمع میکردم که گرمی نفس های پرهامو روی گردن احساس کردم
که زمزمه وار میگفت-بیتا دوست دارم دوست دارم.
حالم داشت بهم میخورد گفتم-منم منم ازت متنفرم وبه تندی پسش زدم .
همون لباسایی که دستم بود وبرداشتم وبرگشتم تو اتاقم.
اریا چی میشد چی میشد که تو االن جای پرهام بودی .وبا فکر دوباره بغضم ترکید وشروع به گریه کردم انقدر گریه کردم که با
همون لباسا خوابم برد.
اریا
تو اتاقم داشتم نقاشی میکشیدم .
یه چشمای خیلی خوشگل تو ذهنم بود فقط چشم بود.
شروع کردم به کشیدن کارم که تموم شد به اون چشمای خوشگل نگاه کردم.
این چشما اشنا بوداما برای کی بود یکان صورت بیتا جلوی چشم اومد اره این چشم ها چشمای بیتااا بود.
بیتا بیتا بیتابیتا فریاد زدم-بیتا
دوباره اشکام شروع به باریدن کرد هرچی وسایل دم دستم بود رو پرت میکردم اینطرفو اونطرف .
خدای خدای چرا من ؟؟چرا ما؟؟؟
ونشستم یه گوشه ایی و زانوهام به اغوش گرفتمو گریه کردم.
درباز شد و دلربا اومد داخل
کنارم نشست وگفت -اریا چی شده
باید خودمو خالی میکردم برای همین...

روبهش گفتم-دلربا خسته ام از خودم از دنیا از همه
چرا اریا مگه چی شدهعشقم-عشقت چی شده؟؟
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دیگه نیست رفته از کنارمچرا مردهبا پرخاش برگشتم سمتش که گفت-ببخشید ببخشید
نه رفت رفت فقط از زندگی من رفتدلربا بغلم کرد.گریه ام شدت گرفت
با خودم گفتم-خجالت بکش اریا مرد مگه گریه میکنه که یه زن براش دل بسوزونه
اشکام پاک کردم وبلند شدم وگفتم-دلربا میخوام تنها باشم
باشه ایی گفت واز اتاق بیرون رفت.
اریا دیگه بیتا یی وجود نداره تموم اگه هم وجود داشته باشه وانمود میکنی که دیگه نیست.
بیتا
زندگیم بدتر از این نمیشه سه ساله که با پرهام ازدواج کردم اما هر روز بیشتر حالم ازش بهم میخوره.

تو این سه سال نزاشتم حتی بهم دست بزن .تو اولین سالگرد نحس ازدواجمون تحدیدم کرد که یا امشب میای اتاقم وزن
رسمیم میشی یا یه زن دیگه میارم.
منم گفتم-برو ده تا زن بیار که شب با سه تا زن اومد خونه.
بی اعتنایی کردم اصال حال و حوصله ی پرهام نداشتم سه سال از اون اتفاق کزایی گذشته اما من هنوز دیوانه وار اریا رو
دوس دارم چند سری رفتم جلوی درشون ومادرشو التماس کردم که جای اریا رو بگو اما هر سری جواب میداد-نمیتونم دخترم
زندگیه تکراری داشتم یه هفته ی بعد قرار بود سینا ونیلو هم ازدواج کنن.تنها چیزی که تو این سه سال خوشحالم میکرد
همین بود.که دوستم که مثل خواهر نداشته دوسش داشتم وبرادرم باهم ازدواج میکنن.
تو اتاق خوشگلم نشسته بودم.
وداشتم نت گردی میکردم اعصابم خورد شد ولپتاپو جمع کردم.
حوصله ام سر رفته بود .مانتو وشلوارمو پوشیدم ورفتم به شرکت سربزنم.
یه ماهی هست که فارغ والتحصیل شدم .
به شرکت که رسیدم سرم درد شدیدی گرفت خون دماغ شدم.
مریم منشی جدیدم بدو بدو اومد سمتم وگفت -خانون چی شده؟؟
چیزی نگفتم ولی وقتی دیدم کم عقل تر از این حرفاست گفتم-خب مریم دستمال کاغذی بیار
با ترس گفت-وای خانوم ببخشید حواسم نبود وبدو بدو رفت ودستمال کاغذی رو برام اورد.
سرمو باال گرفتم ودستمال کاغذی رو جلوی بینیم گرفتم.
بعد از  ۵دقیقه خون دماغم بند اومد رفتم تو توالت و صورتمو تو روشویی شستم .
اخ سرم خدا من چم شده اخه.

دستمو فشار میدادم رو سرم تا شاید اروم بشه اما نه قصد اروم شدن نداشت.
خودمو با کارم مشغول کردم که شاید یه مقدار اروم بشه
داشتم پرونده ها رو چک میکردم که با دیدن اسم فردی که بهمون پیشنهاد داده بود کپ کردم شاخ هم در اوردم.
دلربا حسینی و اریا جهانی پیشنهاد داده بودن که وسایل مورد نیاز برای لوازم ارایش طبیعی رو از ما بگیرن خدایا بعد سه سال
دوباره اریا میخواد بیا تو زندگیم.
اریا
تو این سه سال از من اریا پسره ی شیطون وبازیگوش یه مرد مغرور به وجود اومده بود با پولی که تو این چند سال از شرکتایی
که کار میکردم وفروش نقاشی هام بدست اوردم میخواستیم با دلربا یه شرکت صادرات لوازم ارایشی بزنیم.
تو کافی شاپ قرار گذاشته بودیم تا درباره ی شرکتی که میخوایم باهاش کار کنیم صحبت کنیم.
دلربا با هیجان همیشگیش اومد تو ونشست وگفت-سالم سالم
-سالم
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خوبی اریاممنون-خب بریم سر اصل مطلب من پیشنهادمون به یکی از بهترین شرکتای ایران فرستادم بیا پرونده اشونو ببین.

پرونده رو ازش گرفتم و بازش کردم این این اینجا نوشته بود بیتا ایرانی نه امکان نداشت دروغ بود رو به دلربا گفتم-بیتا
ایرانی؟؟
سرشو چندبار به نشونه ی اره تکون داد.
بیتا عشقم کسی که هنوز هم دیونه وار دوسش داشتم بیتا بیتا .نه نمیتونستم ببینمش اون دیگه االن متاهل بود با
پسرداییش پرهام بخشی ازدواج کرده.
ای خدا بیتای من هرشب تو بغل پرهام میخواب.من چه گناهی کردم خدا نمیتونم نمیتونم بیتا رو با اون پرهام عوضی رو کنار
هم بیینم .
پرونده رو انداختم وگفتم-نمیشه با این شرکت نمیشه
دلربا با تعجب گفت-چرا نمیشه؟؟
چون من میگم وبسرعت از کافی شاپ خارج شدم.بیتا نمیتونم ببینمت وضعف خودمو نصبت بهت نشون ندم نمیتونم.
ای خدا من چیکار کردم که باید انقدر عذاب بکشم .اینا تاوان کدوم گناهمه.

بیتا
خدایا من دیگه نمیتونم با دیدن اریا ضعف خودمو نشون ندم .چیکار کنم خدا از یه طرف له له میزنم واسه دیدنش از یه طرف
میترسم که با دیدنش اراده امو از دست بدم و اینکار برابر با مرگ خانواده امه نمیشه خدا.
رو مبل نشسته بودم که صدای کفص یه نفر اومد برگشتم دیدم پرهام  .بهش توجه ایی نکردم حالم ازش بهم میخورد باعث
تمام این عذابای من اونو .اون عوضی که بویی از انسانیت نبرده هه نمیدونم چرا تالش برای ازدواج با من میکرد خودش ده
برابر من ثروت داشت و می تونست با دخترای خیلی بهتر وسر تری از من ازدواج کنه اما دلیل اصرارشو نمیفهمم.
پرهام گفت-به چی فکر میکنی حالم دست خودم نبود با پرخاش برگشتم سمتش وگفتم-به تو چه به توچه نکنه میخوای
مجبورم کنی فکرامو هم بهت بگم هان هان نمیدونم چی شد یکدفعه گریه کردم زدم تخت سینش وگفتم -ازت متنفرم تو تو
باعث این همه عذاب منی تو یه سگ صفت بیشتر نیستی
حالم داره ازت بهم میخوره
سرم دوبار تیر کشید که از درد زیادش جیغ بلندی کشیدم ونشستم رو مبل پرهام با نگرانی کنارم نشست وگفت-بیتا معذرت
میخوام توروخدا یکدفعه چت شد .گرمی خون رو تو بینیم احساس کردم وای بازم خون دماغ شدم.
پرهام با نگرانی گفت-بیتا بیتا چته تو؟؟
با پرخاش کنارش زدم ورفتم تو اتاقم به سرعت رفتم تو توالت تو روشویی صورتمو شستم ای خدا این چه درد جدیدیه اخه
وبا بی حال رفتم

اریا
دلربا بهم زنگ زد که جواب ندادم رفت رو پیغام گیر که دلربا گفت-اریا میدونم صدامو داری میشنوی
ببین اریا نمیدونم چی شده اما هرچی که هست ضعیف نباش خودتو نباز باشه ؟؟
تا فردا جوابمو بده وصدای بوق اومد که نشون دهنده قطع کردن دلربا بود.
حق با اون بود نباید ضعیف باشم من اریا نباید ضعیف باشم.
زنگ زدم به دلربا وگفتم-باشه قبول
بلند خندید که چیزی نگفتمو قطع کردم .
بیتا
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دو روز از دیدن اون پرونده میگزرع .رفتم تو اتاقم پرونده ی مربوط به اریا رو امضا کردم ودادم به مریم که بهشون زنگ بزن
تا قرارداد هامون ببندیم.
مریم بهشون زنگ زد واونا هم گفتن -تا فردا میان شرکت.
با خستگی کارمو انجام دادم .
کیفمو برداشتم وسوار ماشینم شدم نمیدونستم کجا میرم فقط میرفتم که بعد چندساعت خودمو جلوی در مامان اریا دیدم.
پیاده شدم بسمت ودر رفتم دستم به سمت زنگ رفت اما باز برگشت مردد بودم چشمامو بستم که زنگ بزنم که در باز شد .
چشمامو اروم باز کردم .اینکه اینکه اریا بود با دیدن من اول لبخندی روی لبش نشست اما سریع جمع وجورش کردو اخم کرد
وگفت-تواینجا چیکار میکنی؟؟
اریا اریا من من میخواسم با سحر جون پوفی کشیدم وگفتم-بیخیال من مزاحمتون نمیشمبسمت ماشینم رفتم که گفت-هنوزم مغرور اره؟
برگشتم سمتشو بهش نگاه کردم که گفت -هنوزم خوشگل وخوش هیکل و دلربایی اما حیف حیف که برای بعضیایی وپوزخندی
زد.
سوار ماشین شدم و رفتم بسمت خونه بغض امونم نداد وزدم زیر گریه.
ای خدا از من بدبخت تر نیست
دوباره خونه دماغ شدم.
ای خداااا دستمال کاغذی برداشتم و دماغمو پاک کردم.

رفتم سمت خونه .لباسمو عوض کردم.
موهامو شونه میکردم که دیدم موهام داره میریزه اونم از ریشه .
توجه ای نکردم که همینجوری موهام میریخت وای اگه ادامه بدم کچل میشم شونه رو کنار گذاشتم .
رفتم کارای اداری رو انجام دادم ورفتم یه مقدار خوابیدم .
شب واسه خودم نیمرو درست کردم که هلنا خدمتکارمون اومد وگفت -خانوم خانوم بشینید من درست میکنم.
نه هلنا جون خودم انجام میدمغذا که خوردم بسمت اتاق رفتم که صدای پرهام با چندتا دختر میومد پوزخندی زدم وخواستم برم که سرم تیر کشید خون
دماغ شدم جیغی کشیدم چشمام تار شد پرهامو دیدم که بسمتم میومد ولی دیگه هیچی نفهمیدم و چشمامو تو تاریکی مطلق
فرو رفت.
چشمامو که باز کردم دیدم نیلو سینا باال سرم نشسته ان و گریه میکنن
باترس گفتم -چی شده ؟؟
سینا جواب داد-هیچی پرنسسم
بگو سینانیلو گریه کنان گفت-بیتا تو بیتا تو
من چی؟؟تومور مغزی داریچی شد چی گفتن من تومار مغزی دارم بلند بلند خندیدم وگفتم -خدا خیلی دوسم داره که داره منو از دست این زندگی کهبجز عذاب هیچی نداره راحت میکنه ممنونم ازت خدا ممنون.
اریا
رفتیم شرکت استرس بدی تمام وجودمو گرفته بود.نشسته بودیم که منشی اومد وگفت-ببخشید ولی بیتا خانوم نمیتونن
تشریف بیارن
دلربا گفت-چی شده مشکلی هست
دلربا جون بین خودمون بمونه میگن توماری مغزی دارهچی گفتن عشق من بیتا بیتا تومور مغزی داره چشمام سیاهی رفت وازحال رفتم.
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وقتی چشمامو باز کردم هنوز تو شرکت بودم.
دلربا با نگرانی گفت-حالت خوبه اریا
اره اره خوبم میشه از اینجا بریمباشه بریم به کمک دلربا سوار ماشینش شدیم ورفتیم سمت خونه.وقتی رسیدیم داخل شدیم ولی بدون توجه به کسی وارد اتاقم شدم ودر اتاق هم قفل کردم .بیتا بیتا تمام زندگیم بیتا داره
میمیره.
خدانکنه اریا ایشاهلل الل بشی بیتا تا هزار سالگی عمر میکنه .با افکار بچگانه ام خودمو اروم کردم .
شقیقه ی گوشمو مالیدم و لباسامو عوض کردم ونشستم وبه این زندگیه ی به درد نخورم لعنت فرستادم.
بیتا
سینا ونیلو بخاطر من عروسیشون انداختن جلو یعنی فردا.
پرهام از دیشب ندیدم وتا االن خونه هم نیومده .نمیخوام عمل کنم که سینا گفت-بیتا بخدا اگه عمل نکنی من خودمو میکشم
قسم میخورم .
برای همین قبول کردم که عمل کنم .
هلنا شاممو اورد اما میلی به شام نداشتم برای همین گفتم-هلنا میل ندارم ببرش
اما خانومگفتم ببرشچشم خانومزندگیم چقدر ماجرا داشت هه اگه ازش فیلم درست کنم غمگین ترین فیلم سال میشد.
صدای پایی اومد .
پرهام اومد کنارم نشست وصدام کرد-بیتا
جوابشو ندادم پرهام زد زیر گریه با تعجب نگاهش کردم پرهام اون مرد مغرور گریه میکنه پرهام گفت-بیتا ببخش منو ببخش
تمام اتفاقات بد زندگیت بخاطر من بوجود اومده میدونم خیلی بدم خیلی نامردم ولی دوست دارم بیتابخدا دوست دارم هر
لحظه جلوی چشممی فکر میکنی نمیتونم ازدواج کنم چرا اما دوست دارم بیتا از خودم از زندگیم بیشتر دوست دارم
برگشتم سمتش وگفتم.

تو هیچوقت منو دوس نداشتی پس اسم اون حس لعنتیتو نزار عشق تو اگه عاشق بودی اولویتت خوشبختی من بود نه خودت
پس این حس فقط هوس هوس چیزه بیشتری نیست اه ببخشید طمع هم هست که ثروتت چندبرابر بشه وگرنه من که میدونم
تو هیچ حسی نصبت به من نداری پس تمومش کن .
بلندشدم ورفتم تو اتاقم خدایا من بخاطر سینا عمل میکنم ولی تو نزار به این زندگیه نکبت بار بر نگردم.
گوشیمو برداشتم وشروع کردم به دیدن عکسای اریا.
بعد مرگم حداقل قیافه اش از یادم نره صدای قشنگشو که اوای دلنشین داشت اون موهای مشکی نازشو هیچکدوم رو
فراموش نکنم .
دیگه به کل عقلمو از دست دادم دارم به چه چیز هایی هم فکر میکنم ای خدا منو واقعا شفا بده.
بعد از مدتا لبخند تلخی نشست روی لبام .
بلندشدم تو ایینه به خودم نگاه کردم صورتم به زردی میزد  .لبام خشک شده بود وترک ترک شده بود.هه این منم بیتا که
زیبایش زبان زد همه بود االن به چه ریختو قیافه ایی افتادم.
خودبه خود دستم رفت سمت لوازم ارایشم و شروع کردم بع ارایش کردن خودم شعر هم میخوندم.گفتم که دیونه شده ام به
کلی.
باز هم این اشکای مزاحم میخواستن ببارن.
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بلند شدم ومانتوی اسپرتمو پوشیدم.

میخواستم برم دره ولی خودمو نمیتونستم رانندگی کنم راننده هم که نبود.پرهام صدا زدم که اومد گفت-جانم
میشه منو ببری یجایبا لبخندعمیقی گفت-کجا بریم هرجا که تو بگی؟؟
درهباتعجب نگاهم کرد که گفتم-بیا ادرسشو بهت میدم.
باشه باشه االن میام ورفت تو اتاقش یه شلوار وتیشرت پوشید .اوایل پاییز بود وهوای تقریبا گرم بود.سوار سانتافاش شدیم ادرسو بهش گفتم که سریی فهمید.
بعد دوساعت رسیدیم به دره.
بغض کرده بودم چه جور.
بدون توجه به اینکه پرهامم اونجاست پیاده شدم رفتم جلوی دره وایسادم.
یکدفعه جیغ کشیدم بارش اشکامم هماهنگ بود با جیغی که زدم.
گریه میکردم وجیغ میزدم-خداااااااااا چرا من چرا من باید انقدر عذاب بکشم من محکوم به چه گناهیم که باید زره زره عذاب
بکشم تا جون بودم خداااایا سخته خیلیی سخته
پاهام سست شد وافتادم زمین گریه میکردم وزجه میزدم میگفتم-خدایاااا نمیخوام این زندگی رو نمیخوام هیچکسو حتی
خودمم نمیخوام.

زجه هام اسمونم به اشک اورد اسمون شروع به باریدن کرد .انقدر شدتش زیاد بود که تو دو دقیقه کل بدنم خیس شده بود
ومن همینجوری زجه میزدمو جیغ میکشیدم .که یک لحظه حس کردم تو بغل یه نفرم پرهامم داشت پا به پای من گریه میکرد.
پرهام میگفت-منو ببخش بیتا ببخش منو ولی دست خودم نیست نمیتونم ولت کنم.
گریه میکردم اصال هم کنترلی روی اشکام نداشتم بدنم داشت میلرزید حداقل نیم ساعت بود که زیر بارون بودیم.
جون نداشتم روی پاهام وایسام پرهام که حال بدمو دید بغلم کرد ومنو روی صندلی هالی عقب گذاشت .خودش به تندی سوار
شد.
بخاری ماشینو روشن کرد داشتم سردم بود بعد ده دقیقه فقط عرق میرختم داشتم میسوختم گفتم-پرهام بخاری رو خاموش
کن دارم میسوزم
وااای بیتا تب کردی نمیشه شاید تشنج کنی بعد نیم ساعت وایساد حال نداشتم بیینم کجایم وچرا وایسادیم .در عقب باز شدو پرهام بغلم کرد .وقتی به بیرون توجه کردم دیدم بیمارستانیم چشمام دیگه باز نمیموند .پرهام میگفت-بیتا نبند چشماتو
نبند
با صدای فریاد پرهام چشمام یه مقدار باز شد .
پرهام منو گذاشت روی یه چیز سرد.چشمام داشت بسته میشد که پرهام صدام زد بیتا بیتا چشماتو نبند.
پرهام گرم خیلی گرمهعزیز دلم االن خنک میشه فقط چشماتو نبندپرهام زندگی من کل مثل جهنم داغ چیزه نرمالیهچشمام بسته شد .یه جای نا اشنا بودم خیلی شلوغ بود.

عروسی بود همه لباس شب پوشیده بودن.
یه بچه اومد وگفت-عروس دوماد اومدن .همه با شوروشوق پاشدن منم بلند شدم.
داماد وارد شد اینکه اینکه اریاست
پس اون دختره کیه کنارش یه دختر چشم ابی وموهای طالیی که مشخص بود رنگ موهای خودشه .
اریا با پوزخند نگاهم میکرد و دختر با دیدنم گفت-بیتا جون بیتا جون خوش اومدی
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خدا این منو از کجا میشناسه اریا پوزخندشو عمیق تر کرد که جیغ کشیدم -نامرداااا نامرداااا ازت متنفرم پرهام ازت متنفرم
تویی که نمشناسمت از همه اتون متنفرم حالمو بهم میزنید.
صدای پرهام میومد که صدام میکنه چشمامو باز کردم دیگه عروسی نبود هیچی نبود فقط پرهام بودوبیمارستان.
پرهام با خوشحالی گفت -بالخره چشماتو باز کردی.
ارهداشتم سکته میکردم از دیشب به هوش نیومده بودی.پرهام بریم عروسیه نیلو سیناست.باشه بزار برم کارای تصفیه حساب کنم بیام.باشهپرهام بلند شدو رفت .بعد نیم ساعت پرهام برگشت وگفت-پاشو حاضرشیم بریم.
باشهحاضرشدم وبا کمک پرهام رفتیم بیرون.

پرهام به سمت خونه نمیرفت پرسیدم-کجا میری؟
دارم میرم پاساژبرای شب لباس داری؟؟نهخب میریم بخریمچیزی نگفتم به پاساژ که رسیدیم با پرهام پیاده شدیم .
داشتم به لباسا نگاه میکردم که پرهام گفت-بیتا این چطوره؟؟
به لباس نگاه کردم عالی بود خیلی خوشگل بود یه لباس مشکی .
با پرهام وارد مغاز شدیم فرشنده یه خانوم مسند بود بهش گفتیم از کدوم لباس میخوایم که بهمون داد.
رفتن لباسو پوشیدم تو تنم عالی بود ازش خوشم اومد درش اوردم که وقتی رفتم بیرون پرهام گفت-عه چرا نگفتی من بیام
ببینم
قشنگ بودپرهام پوفی کشید ودنبالم اومد لباسو خریدیم ورفتیم بیرون پرهامم یه کت وشلواز سرمه ایی خرید.
پرهام گفت -امشب میخوام یکی از نقاشای خوبه امریکا که ایرانیه رو بهت معرفی کنم.
باشهبیتا تو چرا...نزاشتم حرفشو بزنه وباخشم گفتم -من چی
خندید وگفت -عصبی نشو خواستم بگم چرا انقدر خوشگلی؟؟
هه بروباباخندیدو چیزی نگفت .
خواستیم بریم ساندیج بخوریم که پرهام گفت-بیتا فست فود برات خوب نیست بریم خونه هلنا حتما یه چیزی درست کردم
لبخند تلخی به زندگی تلخم زدمو قبول کردم با پرهام برگشتیم خونه .ناهار خوردم که پرهام گفت -ارایشگاه نمیری
نهعه برای چی؟؟پرهام نمیریمباشه چرا همش پاچه میگیریبه تو چه فضولی نکن تو کارای منباشه بیتا خانومپرهام رفت ومن هم رفتم تو اتاقم یه دوش گرفتم واومدم بیرون.
شروع به ارایش کردم.
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ارایشم که تموم شد رفتم سراغ موهام.

کاله گیسی مشکی رنگی رو برداشتم و رو سرم تنظیم کردم بعد خیلی قشنگ درستش کردم ولباسمو به تن کردم.
کفش پاشنه بلند مشکیمو پوشیدم وحاضر جلوی اینه وایسادم بد نبودم خوب بودم اما مثل همیشه نبودم .مانتوی کتی قرمزو
پوشیدم و رفتم پایین پرهام اماده نشست بود منتظر من گفتم -من حاضرم
پرهام بلند شد با دیدن من لبخندی زدوگفت-خوشگل شدی؟؟
پوزخندی زدمو گفتم-بودم اما دیگه نیستم.
چرا هنوز هم خوشگل وتودل بروییداری میگی هنوز چند وقته دیگه با عجوزه ها مقابله میکنم.خندید وگفت -من نمیتونم با تو کل بندازم.
سوار فراری ابی رنگش شدیم ورفتیم سمت تاالر.
بعد یک ساعت تو ترافیک موندن بالخره رسیدیم.
رفتیم داخل اهنگ قطع شد هه هنوزم دارن قوانین رو رعایت میکنن اروم رفتم سمت رختکن.مانتومو در اوردم موهای
مصنوعیمو درس کردم ورفتم بیرون اول از همه رفتم سمت نیلو وسینا بهشون تبریک گفتم وبعد از کلی قربون صدقه رفتن
.رفتیم نشستیم.
اروم نشستم که پرهام گفت -بیا با نقاشه اشنا شیم؟؟
مگه خودت نمیشناسیش؟؟نه محمد ازش تعریف میکرد اونم از طرف من دعوتش کرد.اهانبا پرهام رفتیم سمت نقاش که نمیدونم کدوم خری بود اروم اروم رفتیم جلو به اطرافم توجه ای نمیکردم که محکم با صورت
رفتم تو شکم یه بنده خدایی
سرمو بلند کردم که معذرت خواهی کنم که......

گفتم -تو اینجا چیکار میکنی
منم میخواستم همین بپرسمببخشید که عروسیه برادرمهبا تعجب بهم نگاه کرد وبعد تک خنده زدوگفت-بیتا من با تو شوخی ندارم
منم شوخی ندارم آریایعنی االن عروس سیناست با نیلو ؟؟بله عروسیشونهمحمد بیشعور به من نگفت که عروسیه کی وگرنه نمیومدمچیزی نگفتم ورفتم.
چقدر راحت منو فراموش کرده.
بیتا خودتو ناراحت نکن تو میخوای بمیری چرا انقدر ناراحت میشی.
مگه اریا از تو جدا شد؟نه پس چرا انقدر توقعه بیجا داری؟؟ هان؟؟
عصابم بهم ریخته بود.اخه اریا اینجا چیکار میکرد؟ این پرهام کجا رفته ؟؟
پرهامو دیدیم که با یه پسری داره حرف میزنه پرهام با دیدن گفت -اها همسرم اومد پسر برگشت یا خدا بازم اریا؟
رفت پیششون پرهام خواست بغلم کنه که کنارش زدم.
پرهام اوفی گفت وروبه من گفت-اینم بهترین نقاش امریکا اقای اریا جهانی
چیکار کنم به خوشیپرهام خندیدو گفت -همسرم یه مقدار شوخ هستن
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دروغ نگو از همه تو مجلس میتونی بپرسی من اصال شوخ نیستم.پرهام با حرص گفت-بیتاااا
-زهردرد ولم کن دیگه پرهام صددفعه بهت گفتم کارای من به تو ربطی نداره.

یه دختره اومد کنار اریا .چقدر اشنا بود دختره موهای طالیی داشت با چشم های ابی من اینو کجا دیدم یادم نمیاد اصال یادم
نمیومد به مغزم فشار نیوردم.
دختر گفت-سالم دلربا هستم دلربا حسینی
گفتم -تو اینجا چیکار میکنی
منم میخواستم همین بپرسمببخشید که عروسیه برادرمهبا تعجب بهم نگاه کرد وبعد تک خنده زدوگفت-بیتا من با تو شوخی ندارم
منم شوخی ندارم آریایعنی االن عروس سیناست با نیلو ؟؟بله عروسیشونهمحمد بیشعور به من نگفت که عروسیه کی وگرنه نمیومدمچیزی نگفتم ورفتم.
چقدر راحت منو فراموش کرده.
بیتا خودتو ناراحت نکن تو میخوای بمیری چرا انقدر ناراحت میشی.
مگه اریا از تو جدا شد؟نه پس چرا انقدر توقعه بیجا داری؟؟ هان؟؟
عصابم بهم ریخته بود.اخه اریا اینجا چیکار میکرد؟ این پرهام کجا رفته ؟؟
پرهامو دیدیم که با یه پسری داره حرف میزنه پرهام با دیدن گفت -اها همسرم اومد پسر برگشت یا خدا بازم اریا؟
رفت پیششون پرهام خواست بغلم کنه که کنارش زدم.
پرهام اوفی گفت وروبه من گفت-اینم بهترین نقاش امریکا اقای اریا جهانی
چیکار کنم به خوشیپرهام خندیدو گفت -همسرم یه مقدار شوخ هستن
دروغ نگو از همه تو مجلس میتونی بپرسی من اصال شوخ نیستم.پرهام با حرص گفت-بیتاااا
زهردرد ولم کن دیگه پرهام صددفعه بهت گفتم کارای من به تو ربطی نداره.یه دختره اومد کنار اریا .چقدر اشنا بود دختره موهای طالیی داشت با چشم های ابی من اینو کجا دیدم یادم نمیاد اصال یادم
نمیومد به مغزم فشار نیوردم.
دختر گفت-سالم دلربا هستم دلربا حسینی.

عه عه این مگه همونی نبود که میخواست با آریا شرکت بزنه لبخندی زدمو باهاش دست دادم گفتم-خوشبختم بیتا ایرانی
هستم
دختره با تعجب بهم نگاه کرد وا چی گفتم مگه دختر گفت-شما شما بیتا سهام دار شرکت لوازم...
حوصله ی این همه تته پته رو نداشتم گفتم -بله خودم هستم
دختر دستمو محکم فشار داد وگفت-واقعا خوشبختم از اشنایتون
منم همینطورما فردا برای قرارداد بیایم شرکتتون ؟؟بله حتما تشریف بیارید .پرهام گفت-اقای اریا شما میخواین با بیتا کار کنید.
تقریبابعد یک ساعت حرف اریا ودلربا رفتن.
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اریا
وقتی از پیش بیتا وپرهام رفتیم .
دلربا گفت-واااااای اریا
چی شدهبیتا چقدر خوشگله از دوستم شنیده بودم که زیبایش خیره کننده اس اما تا این حدو واقعا فکرشو نمیکردملبخندی زدم باز این زییایی بیتا همه رو خیره نگه داشته بود .
دلربا گفت-اریا؟؟
بلهمیگم بیتا واقعا تومور مغزی داره؟؟باز با فکر کردن به این که بیتا تومور داره اعصابم بهم ریخت.
جواب دادم -حتما داره که میگن
دلربا مشکوک نگاهم کرد وگفت-مشکوک میزنیا
نه اصالاره جون عمه ات که مامان من باشه هست خودم میفهمم اخر نگو بهمچیزی بهش نگفتم تا تو همین افکار بچگانه اش بمونه .
وقتی اهنگ برای رقص تانگو شد همه یکی یکی پا میشدن یاد اولین سری که با بیتا رقصیدم افتادم.
دلربا گفت-بریم برقصیم
بریمبا دلربا رفتیم وسط که به بیتا نگاه کردم که با بغض نگاهم میکنه.
چشم از صورتش گرفتم تا محو اون نگاه مظلومش نشم
دیدیم.

رقصشون یه جوری بود که جای رقاصا هی عوض میشد با دلربا داشتم میرقصیدم که دلربا رفت با یه مرد دیگه رقصید و من
دست دختر کناریمو کشیدکه....

با دیدن بیتا چشمام اندازه ی توپ تنیس شد برای بیتا هم که اندازه ی توپ بسکتبال شده بود.
داشتیم میرقصیدیم که در گوشش گفتم -موی مشکی بهت میاد
با بغضی که تو صداش بود گفت-کاله گیس تا دوروز دیگه همه ی موهام میریزه .
ای بمیری که کارت فقط ازار دیگران گفتم-ناامید نشو خودتو نباز
من از این زندگی خستم چرا نمیرم تازه اینطوری راحت ترم هستم .وااای بیتا اینطوری نگو تو بمیری منم دیگه زندگی برام معنی نداره اما بر خالف چیزی که تو ذهنم بود گفتم-بیتا هیچوقت این
حرفو نزن خدا قهرش میگیره حداقل بخاطر من
باشه اریا دیگه نمیگمجای بیتا عوض شد بالخره این اهنگ هم تموم شد ومن از همه گرما و راحت شدم داشتم خفه میشدم کرواتمو شل کردم.
خدایا من بکش چرا هنوز هم با دیدن بیتا رقصیدن باهاش گرمم میشه اتیش میگیرم قلبمو سرجاش واینمیسته هی خدا.
تنها ارزوم اینه که بیتا رو به این زندگی برگردونی .
بالخره جشن تموم شد و وقت عروس کشون بود.
بیتا
وقت عروس کشون بود وهمه سوار ماشیناشو شدن وسرو صدا راه انداخته بودن.
پرهام با ریتم اهنگ روی فرمون ضربه میزد اینم چه دل خوش دارها.
جلوی در ویالی نیلو سینا وایستادیم وبعد کلی گریه وزاری نیلو تو بغل مامانش با همه خداحافظی کردن غریبه ها رفتن وفامیل
های درجه یک وایستادن بعد راهنمایی های شب عروسی به خونه برگشتیم به عبارت نخود نخود هرکه رود خانه ی خود.
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لباسامو دراوردم فقط لباس زیر تنم بود.
بسمت حموم حرکت کردم.
اب رو باز کردم ورفتم زیر دوش احساس سبکی میکردم واین حس چقدر برای من خوب وقشنگ بود.
بعد نیم ساعت که کامل خودمو تمیز کردم .از حموم خارج شدم یه حوله دروم پیچیده بودم ورفتیم بیرون در بصورت ناگهانی
باز شد برگشتم دیدم پرهامه.
از نوک پام تا فرق سرم نگاه کردکرد وباصدای خماری گفت-بیتا
بله کارتون بگو وبروسرشو تکون دادوگفت-دباره ی آریا جهانی
خب؟؟ بسمت کمدم رفتم تا لباسامو بردارم وهم به حرف های پرهام گوش میکردم -میگم پسر با استعدادی هستش میتونیمازش استفاده کنیم ؟؟
تو کارای من که نقاشی وطراحی جایی نداره تو رو نمیدونمصدایه پاهای پرهام میومد که بهم نزدیک میشه گرمی نفس های حال بهم زنش به گردنم میخورد .نزاشتم بیشتر از این نزدیک
بشه برگشتم سمتش و چنان سیلی بهش زدم که رد انگشتام رو صورتش موند .
دستشو گذاشت رو صورتش گفت -بیتا
ببین پرهام اگه فقط یه بار دیگه فقط یه بار دیگه بهم نزدیکی بشی میکشمت متوجه هستی که دیگه چیزی برای از دستدادن ندارم پس بهتره به حرفم گوش کنی و دیگه نزدیکم نشی فهمیدی؟؟؟
پرهام جواب داد....

اما بیتا تو زن منی منم حق دارم نزدیکت باشم با تو باشمیادت باشه تو هیچ حقی نسبت به من نداری فهمیدی یا توضیح بدمپرهام با خشم گفت-بیتا یه روز جسمت به دست میارم حاال چه با خواسته ی خودت چه بدون خواسته ی خودت
فقط گمشو از اتاقم گمشوپرهام از اتاقم خارج شد .پرهام اگه دخترونگیم ازم بگیره بدبختش میکنم به خاک سیاه میشونمش میدونم که میتونم.
لباس خوابمو پوشید و روی تخت دراز کشیدم به سه نرسیده بود که خوابم برد.
صبح که از خواب بیدارشدم بسرعت حاضر شدم ارایش کمی هم کردم که جلوی کسی کم نیارم .
سمت ماشینم رفتم و سوار شدم .بسمت شرکت حرکت کردم بعد از یک ساعت تو ترافیک موندن به شرکت رسیدم.
صدای کفش پاشنه بلندم کل شرکت رو گرفته بود .
اروم اروم واستوار بسمت اتاقم رفتم.
مریم وارد شد وگفت-سالم خانوم
سالم بله؟؟خانوم امروز با اقای اریا جهانی وخانو دلربا حسینی جلس دارید.خب؟؟بعد چندتا پرنده ی پیشنهادی هست که باید بهشون یه نگاهی بندازیدخب؟؟راستی خانوم برای این کارکنان شرکت یه حالو هوایی عوض کنن تصمیم گرفتن که اخر هفته برن شمال شما تشریف میارین؟؟خب باید از اخرای عمرم به خوبی استفاده کنم برای همین با لبخند گفتم-اره یعنی سعی میکنم که بیام
ممنون خانوملبخندی زدم وچیزی نگفتم.
نیم ساعت بعد جلس داشتیم .دلربا و اریا اومده بودن.
دیگه نمیخواستم جلوی اریا وا بدم هرچی منت کشیدم بسته .
درباز کردم وگفتم-خوش اومدید.
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دلربا با لبخند گفت-مرسی بیتا خانوم
اریا-ممنون
خب مسقیم میرم سر اصل مطلب ما چون مواد لوازممون گیاهین وساخت خودمونن وقت به اندازه ی خودمون تولیدات داریمبرای همین یه پیشنهاد دیگه براتون دارم
هردوبا کنجکاوی نگاهم کردن که گفتم -من خیلی وقت به فکر شرکت چهارم هستم ومیخوام شرکت رو توسعه بدم بهترین
پیشنهاد من اینه که مواد از مواد تولید از کارمندا ولی نظارت از شما ومن با باال ترین سود ممکن یعنی یک چهارم بهتون
پیشنهاد میدم چونکه اگه شما شرکت بزنید به این زودی مشتری نمیتونید جذب کنید ولی ما سال هاست تو این کاریم و
مشتری های خودمونو داریم پس بنظرم بهترین پیشنهادی هست که میتونید از یه نفر بگیرید.
دلربا با خوشحالی گفت عالی پیشنهادتون خیلی خوبه
اریا هم گفت -اگه دلربا قبول کنه من مشکلی ندارم
پس فردا برای قرار داد بستن بیاید شرکتبلند شدم اونا هم به تابعیت از من بلند شدن باهاشون دست دادم ورفتم اتاق خودم.
اخیش راحت شدم خدا اینم از این.
رفتم تو اتاقم پرنده هارو چک کردم تا کم وکسری توش نباش کارها طبق روال پیش میرفت و سودهیمون هم اضافه شده
بود.
کارای شرکت که عالی بود باید به دوتا شرکت دیگه هم سر بزنم .
بعد اینکه کارا رو انجام دادم .بسمت خونه رفتم.
باید برای شمال هم اماده میشدم فردا نه پس فردا میخواستیم بریم.
رفتم تو اتاق و موهامو هه موهام یه زره موهامو خیلی اروم شونه کردم .

حواس کرده بودم خودم شام درس کنم البته هیچی هم بارم نبود باید از کتاب اشپزی نگاه کنم .عاشق مافین شکالت بودم
رفتم بیرون واز هلنا پرسیدم کتاب اشپزی داریم که گفت -نه نداریم خانوم رفتم تبلتمو برداشتم و تو اینترنت طرز تهیه ی
مافین شکالتو زدم زیاد سخت نبود شروع کردم به اشپزی کردن وقتی داشتم اردو میریختم کلی صورتم اردی شو ومثل روح
سفید سفید شده بودم شکالتو که داغ کرده بودم یه زره خورد به انگشتم و وقتی داشتم بصورتم دست میکشیدم خورد نوک
دماغ قیافه ام خنده دار شده بود چه جور.
بالخره بعد کلی کلنجار مافین ها رو ڱذاشتیم تو فر تا بپزه وقتی مافین وخت گذاشتم گرم بشه وتا خودم یه شیر نسکافه برای
خودم درس کردم.یه لیوان شیر نسکافه برداشتم وچهارتا مافین .چیکار کنم عاشق مافینم.
رفتم تو اتاقم و لپتاپ رو روشن کردم و انالین فیلم کاراسودا رو نگاه کردم.هه چه جالب اینا هم بخاطر یه پسر عوضی اسمش
چی بود اهان امیر بهم نرسیدن .
مثل منو اریا که پرهام نزاشت قصه ی فیلم منو یاد خودمون مینداخت البته با تفاوت های زیاد.
دراز کشید داشتم فکر میکردم که یکدفعه به خواب فرو رفتم.
وااای خدا اینجا کجاست چقدر نازه
تو یه جنگل بزرگ بودم با کلی درختو گل های رنگارنگ خیلی سرد بود یه کلبه دیدم بسمتش رفتم در زدم .در باز شد که اریا
رو دیدم.
بغلم کرد وای خدا چی شده منو کشوند تو خونه  .نشست روی تنها صندلی اونجا ومن روی پاهاش نشستم گفت-خوشگل من
عشقم
جانم اریاهیچوقت هیچ چیز رو بجز عشقمون قبول نکن منو تو برای همیم اول و اخر منو تو یه روز مامان وبابا میشیم.تو نفس منمیشی من نفس تو
-االنم نفس منی اریا
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بیتا میدونستی تو نباشی منم نیستم تو نباشی زندگی محاله میدونستیتو هم میدونستی که از جونم بیشتر دوست دارم عاشقتم اریا عشقتماریا لبامو بوسید وگفت -همیشه زندگیه من هستی وخواهی بود عشقم
یکدفعه اریا رفت از دید من محو شد

صداش میکردن اریا اریا اریا اما اریا رفته بود یکدفعه از خواب پریدم اوووف خدا عرق میریختم چه طوری.
خدایا این خواب چه تعبیری داره چی قرار سرم بیاد خودت پشتیبانم باش.
بلند شدم ساعت  ٣صبح بود نمیدونم چی شد اما حس کردم دوس دارم نماز بخونم رفتم وضو گرفتم و جانمازی رو برداشت
وشروع کردم به نماز خوندن تا ساعت  ٦فقط نماز خوندم .
خدایا هرچی تپ برام صالح بدونی راضیم بهش اما خودت بخیر بگذرونش اگه داری امتحانم میکنی
باشه حرفی نیست ولی صبر منم حدی داره.
انقدرباخدا حرف زدم که اروم شدم.
بلند شدم دست وصورتموشستم وحاضر شدم برم شرکت.
به شرکت که رسیدم حس ضعف شدیدی کردم روبه مریم گفتم-یه مقدار صبحونه با یه لیوان قهوه برام بیار.
چشم خانوم راستی خانوم دلربا خانوم واقای جهانی داخل تشریف دارن
باشه
واردشدم باهاشون سالمو احوال پرسی کردم سریع برگه ها رو امضا کردیم وپس از تبریک و اینا دلربا در گوشم گفت -عزیزم
فک کنم وقته پریودته؟؟؟
از کجا میدونی؟؟مانتوت کثیفهواااای باشه ممنون که گفتی عزیزمخواهش گلم اونا رفتن تاکارای شرکت چهارم رو درست کنن.
منم سری لباس های زاپاسی که تو کیفمو بود برداشتم و عوض کردمش در اتاق بصدا در اومد گفتم-بفرمایید

درباز شد ومریم وارد شد با یه سینی تو دستش.
سینی رو گذاشت روی میز هنوز وایساده بود که گفتم-چیزی شده مریم؟؟
چیزه خانومحوصله ی تته پته شو نداشتم وگفتم-بگو مریم جون
خانوم من اقای جهانی رو با دلربا خانوم برای سفر شمال دعوت کردم اونا هم قبول کردن بخدا فقط تعارف بودخندیدمو گفتم-دختر گفتم چی شده خب بیان به ما چی در ضمن تو این سفر شما ها رئیسید نه من پس همش به خودتون ربط
داره
لبخندی زد واز اتاق خارج شد .
منم نشستم صبحونه امو خوردم.
سینا بهم زنگ زد -سالم پرنسسم
سالم داداشی جونم کاری داشتیاره امروز ساعت  ٠میام دنبالت بریم دکتر باشه؟؟باشه داداش باشهساعت دو بود که سینا با نیلو اومدن دنبالم .بعد از کلی بوس وماچ واحوال پرسی واینا سوار ماشن سینا شدیم وبسمت مطب
دکتر حرکت کردیم.
وقتی رسیدیم و ودکتر منو دید ومعاینه کرد کلی ازمایش بهم داد که باید جوابشو تا هفته ی بعد بیاریم.
همون روز رفتیم ازمایش هارو دادیم.
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به گفته ی دکتر تومورم خوش خیمه و خطرش کمتره .
سینا ونیلو خیلی خوشحال بودن بهشون گفتم-داداشی وعشقم نیلو
باهم گفتن-جونم
ما فردا با همکارای شرکت میریم شمال شماها هم میایدبا خوشحالی گفتن-اره اره
خندیدم ولی قرار شد به پرهام چیزی نگیم .
رفتیم سمت خونه ی ما وسینا ونیلو رو به شام دعوت کردم.
باهم سر سفره نشسته بودیم وشام های خوشمزه ی هلنا رو خوردیم .
با نیلو وسینا کلی گفتیم وخندیدیم.
نمکو ازدست نیلو قاپیدم که با حرص گفت-بیشرف
چشمکی زدم وگفتم-الی کون اقات شیشه رفت
جفتشون با تعجب نگاهم میکردن که یکدفعه سینا ترکید از خنده ونیلو با حرص جیغ میزدم.

نیلو گفت -بیتا خفه شو
روبهش گفتم -نیلو عن پشه شو
سینا که از خنده ی زیاد ریس میرفت ولی نیلو خودشو نباخت وگفت-ناموسن
چشمکی زدمو گفتم-ننه ات وبابام چالوسن
نیلو جیغ میزد ودیگه چیزی نگفت اینارم سپهر بهم یاد داده بود برم باز ازش یاد بگیریم.
روبه نیلو سینا گفتم-زنگ بزنم سپهر فردا بیاد یه زره بخندیم.
اره زنگ بزنبه سینا گفتم-این احسان دیگه نمیخواد بیاد تهران شمال موندنی شد؟؟
اره بابا از اونجا یه سری هم بهش میزنیمباشهبه سپهر زتگ زدم با اولین بوق جواب داد گفتم-رو گوشیت خوابیده بودی
ای بی حیا منو این کار من چیکار به این کارا دارم بابا من هنوز مجردمساکت باش بی حیاخندید وگفت -افتاب از جنوب اومده که پرنسس ایزابال به من زنگ زده
نخیر اقا قرار فردا بریم شمال پایه اییجووووونی گفت وادامه داد-پایه نه بابا من چهار پایه ام
باشه پس فردا اماده باش بهت زنگ میزنم باشه؟؟باشهراستی سپهرجونشبه سپیده وپرهام هیچی نمیگی باشهای به چشمبای بایبایتلفنو قطع کردم ساعت  ٨٢بود که سینا ونیلو رفتن خونه اشون تا حاضر شن برای شمال.
منم رفتم تو اتاقم و شروع کردم به جمع کردن وسایالم کیلد ویالی شمال هم برداشتم .خیلی جای قشنگ وبزرگیه شاید
دوبرابر اینجا باشه همه جا میشیم.
زنگ زدم به مش کاظم وبهش سپرده ام اونجا رو مرتب کنه و یخچالو پر کنه.
که گفت بروی چشم خانوم
-چشمت بی بال عمو کاظم

41

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق

پرهام باز کدوم گوری هست نمیدونم بیخیالش شدم وگرفتم خوابیدم صبح ساعت پنج بیدار شدم با نمازمو خوندم .بعد با همه
قرار گذاشتیم با هم از یه جا حرکت کنیم.

این مامان وبابا هم که رفته بودن سفره دور دنیا و حاال حاال نمیومدن و حتی از بیماری من خبر نداشتن.
ساکمو برداشتم و رفتم سمت ماشین عزیزم المبورگینی که هدیه ی تولدم بود که پرهام برام خریده بود.
سوارش شدم وحرکت کردم سمت میدون ......وقتی رسیدم همه اونجا بودن بعد سالم وعلیک این سپهر با نیلو وسینا اومد که
گفت-واهلل من عروس بیتا رو ول نمیکنم بیام به مترسک شما بچسم خندیدم ماشین سینا اینا سانتافا بود.
سپهر که سوار ماشین من شد.مریم گفت-دو دقیقه صبر کنید اقا اریا با دلربا جون بیان
بعد ده دقیقه اونا هم رسیدن سوار پورشه ی خوشگلی بودن.حرکت کردیم بسمت شمال.
تو راه این سپهر دیونه صدای اهنگو تا اخرش کرده بود و واسه خودش قر میداد چه جور تو یه جاده که خلوت بود وبجز ما کسی
نبود سپهر گفت نگه دار.وایسادم همه وایسادن .من چون به باندم سیستم نصب بود صداش خیلی زیاد بود حاال یه اهنگ
کوردی گذاشته ما هم که کورد شروع کردیم من با سینا ونیلو همه وهنه میرقصیدم .سپهر انقدر بامزه میرقصید که هیچی نگم
چندتا ماشین غریبه هم که بودن به ما پیوستن و شروع کردیم به کوردی رقصیدن همه دیگه وسط خیابون داشتیم میرقصیدیم
فقط یه نفر بود که داشت فیلم میگرفت.
انقدر فاز داد که هیچی نگم خوب شد سپهرو اوردیم بیشتر خوش میگذره خالصه بعد کلی رقص فارسی واذری راهی ویال
شدیم .

خسته وکوفته به ویال رسیدیم انقدر بزرگ بودکه ادم توش گم میشد  ٨٠تا اتاق داشت که فکر کنم به همه برسه البته با
تقسیمات ویژه.
داشتیم تقسیم میکردیم نزدیک  ٨٢٢نفر بودیم وباید جا برای همه باشه اول برای خانوما  ٧تا  ٧تو یه اتاق میموندن یعنی  ٦تا
اتاق کامل پر شد  ٦تایه دیگه هم مردا تقسیم کردن بین خودشون تقسیم کردن.
رفتم پیش عمو کاظم ازش تشکر کردم.اونم با مهربونی گفت-وظیفه ام بود خانوم
عمو کاظم بهت هزار سری گفتم به من نگو خانوم بگو بیتا یا اگه دوست داشتی دخترم هان بهتر نیست؟لبخندی زدوگفت-باشه دخترم
لبخند به روش پاشیدم و رفتم تو پذیرایی حاال این سپهر هم که جوگیر بین این همه دختر مجرد افتاده.نشست بود با دخترا
حرف میزد .
رفتم سمتش وگفت-جناب شیخ مکارم سپهر ایرانی وقت دارید کارتون دارم.
نه برو یه وقت دیگه بیاجوشی شدم وجیغ زدم -پا میشی یا نه؟؟
همشون ترسیدن وسپهر گفت -باشه باشه چرا خشونت
وروبه دخترا گفت-خانوما من یه وقت دیگه باهات مصاحبه میکنم .
دخترا خندیدن ورفتن
بهش گفتم -بدو اتاقم.
صداشو زنون کرد وگفت -وااای خاک بر سرم من از اوناش نیستم چی فکر کردی با خودت
از حرص لب پایینمو به دندون گرفتمو از بین دندونه هام با حرص گفتم-سپهرر
باشه بابا بریمبا هم رفتیم اتاق من که اختصاصی بود اها راستی یادم رفت بگم بجز اتاق من  ٨٠تا اتاق هست که نیلو پیش من میمونه.
داخل شدیم در بستم و رو نوک پاهام استادم وگوششو گرفتم وکشیدم.
اخ اخ چته بیتاسپهر نبینم با دخترای اینجا الس بزنی اینا مادر پدرشون اعتماد کردن که االن اینجا افتاد؟-اوهه خیلی بد هم افتاد فقط گوشمو ول کن درد میکنه.
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گوششو ول کردم ماشاهلل قد وهیکل اندازه ی فیلم مغز اندازه ی مورچه .
تا کمر خم شد وگفت -با اجازتون مرخص بشم خانوم ایزابل.....
حرفش با نگاه غضبی من تو دهنش ماسید شده وگفت -بله اجازه صادر شد و از اتاق رفت بیرون.

وقت ناهار بود وکدبانو های ایران زمین که خواب بودن میمیوند کداقایون که دست به کار شدن وجوجه هایی که تو ابلیمو
وزعفران وپیاز خوابونده بودن رو به سیخ میکشیدن.
منم که حواس دریا کرده بودن چه جور .رفتم تو اتاقم یه سویشرت بلند خاکستری که تا یه مقدار پایین تر از باسنم بود رو با
یه شلوار لی خوشگل جذب پوشیدم و کتونیمو هم پام کردم یه شال هم سرم کردم و رفتم پایین .
که دخترا گفتن-کجا میری؟
میرم ساحل قدم بزنم .دلربا گفت-منم میام منم میام
باشه بدو حاضر شو بیا.دلربا بعد از  ٨٢دقیقه با تیپی که تقریبا شبیه من بود اومد پایین.
اروم اروم راه میرفتیم که دلربا گفت -ببخشید این سوالو میکنم پس اقای پرهام نیومده ؟؟
نهبیتا جون میشه باهات راحت باشملبخندی زدمو وگفتم-اره عزیزم
تو تاحاال عاشق شدی ؟اهی کشیدم وگفتم-اره
چشمکی زدوگفت -حتما شوهرت پرهام اره؟
نهبا تعجب نگاهم کرد که لیخندی زدم و شروع کردم به بازگو کردن خاطرات.
 ٨١سالم بود تازه اوج جوونیم بود خواستگارای زیادی هم داشتم بعد از مرگ پدربزرگم و اینکه بیشتر اموال رو به اسم منکرد خواستگارام دوبرابر شد که از همشون سرخر تر این پرهام بود.
ازش خوشم نمیومد .از هیچیش خدایی چیزی هم کم نداره همه پول داره هم خوشتیپ وخوشگل وخوش هیکل دیدیش دیگه
؟
سرشو به نشونه ی اره تکون داد.
سینا شوهر نیلو داداشم خیلی باهام راحت بودیم خیلی من بهش میگفتم عشقم نفسم اونم به من میگفت پرنسسم عزیز دلمو
این محرفا.اونروز بعد پارتی داشتم باسینا حرف میزدم با همین کلمات چون مامان بابام سفر بودن ومنو سینا تنها خونه بودیم
بهش گفتم-من که میخوام بغل تو بخوام واین حرفا
نگو پدر مادر من هم تازه از راه رسیدن وتمام حرفای من شنیدن ولی فکر میکردن کسی که پشت خط دوس پسرم بهم ننگ
هرزگی چسبوندن منی که  ٨١سال از عمرم میگذره وبه ندرت یادم میاد که گریه کرده باشم اونشب بغض کردم نمیخواستم
غرورم بشکن برای همین از خونه زدم بیرون نزدیک دوساعت رانندگی کردم تا به یه دره رسیدم اونجا زجه زدم و گریه کردم
دستی روی شونه ام نشست چون من بکسر هم هستم وبکس کار میکردم چندتا ضربه ی محکم به اون طرف زدم که بیچاره
ناقص شد سرمو که بلند کردم دیدم حسابدار شرکت چندوقت بود حس عجیبی نصبت بهش داشتم اونموقع نمیدونستم چی
هست وبرای چیه ولی اونشب وقتی که رفتم تو اغوشش واروم شدم حس کردم حسم بهش چی که اون خودش بهم گفت
دوسم داره اندازه ی دنیا دوسم داره.

منم گفتم -ازت خوشم نمیاد
ناراحت شد ادامه دادم ولی ازت بدم هم نمیاد اونجا بود که منو اون شدیم زندگی و نفس های هم.
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زندگیم خب بود یعنی عالی بود تا اینکه من تصمیم گرفتم به اون حرفایی که منتظرش بود رو بگم اما نشد اونشب که خونه
اشون مامانش منو دید با تماس پرهام سریع برگشتم خونه .پرهام بهم زنگ زد که بیا باغم گفتم-نمیام اینا بالخره راضی شدم
ورفتم باغش که دیدم مامانم داییم احسان وبابام داداشم سینا ونیلو رو گرفتن و گفت -یا االن به ما عقد میکنی یا خانواده اتو
از بین میبرم چیزی هم برای از دست دادن ندارم.
منم اول قبول نکردم ولی وقتی مسمم بودن کارشو دیدم قبول کردم با اشک ونفرین قبول کردم زنش بشم .باهام عقد کردیم
فرداش با اون قرار داشتم وقتی بهش گفتم منو تو جفت هم نبودیم میخواستیم بشیم ولی نزاشتن که بشه  .این جدایی من
بود  ٣سال داره از اون ماجرا میگذره ولی من هنوز هم عاشقم عاشق
دلربا بغلم کرد اشک هام بی مهار روی گونه ام میریخت .بعد چند دقیقه از بغل دلربا بیرون اومدم وگفتم-دلربا اینا رو به کسی
نگو باشه؟؟
باشه نگران نباش راز نگه داره خوبی هستم.بهش لبخندی زدم که گفت-آریا رو که میشناسی؟
با کنجکاوی گفتم-اره چطور؟
اونم عاشق یه دختر بود مامانش که خیلی از دختر دفاع کرد وتعریف کرد ولی گوش آریا بدهکا نبود و اومد امریکا وپیش عمووزنموش که دایی وزن دایی من میشن موندن .انقدر عاشق بود وهست که هر شب گریه میکرد برای دختره اهنگ میخوند از
زن دایی مامان اریا پرسیدم خب چرا با دختر ازدواج نکرد که گفت-نزاشتن دلربا نزاشتن و این جواب هرسری من بود اریا هم
هنوز دیونه وار دختر رو دوس داره واین اصال خب نیست.
یعنی یعنی اریا هم هنوز من دوس داره خدایا خدایا شکرت یه نور امیدی تو دلم روشن شد.
بعد از کلی حرف زدن با دلربا برگشتیم خونه دختره خوبی بود به دل میشست.
رفتیم سمت ویال بوی جوجه کل ویال رو گرفته بود.وارد ویال شدیم پسرا سفره هم اماده کرده بودن .افرین افرین نشستیم سر
سفره یه سیخ جوجه برداشتم وااای خدا چقدر خوشمزه بود.شروع کردم به خوردن.بعد از اون غذای عالی وفوق العاده تشکر
کردم ورفتم تو اتاقم یه مقدار استراحت کنم.

وقتی از خواب بیدار شدم ساعت  ۴بود وای خدا نمازم سریع وضو گرفتم ونمازمو خوندم .لباسامو عوض کردم و رفتم پایین
هیچکس نبود فقط یه نفر رو مبل نشسته بود از پشت شبیه دو نفر بود یکی اریا یکی اقای ناامی.
گفتم-اقای ناامی اقای ناامی جواب نداد رفتج نزدیک تر وگفتم-اقای ناامی نمیشنوید .سرشو بلند کرد اینکه اریا است.
گفتم-فکر کردم اقای ناامی هستید زیاد مهم نیست بچه ها کجا رفتن؟
بازارباتعجب گفتم-پس چرا منتظر ما نبودن؟
نمیدونم زنگ زدن به من که شما رو هم ببرم.اهان پس من برم حاضر شم.ورفتم باال یه مانتوی جلو باز مشکی با شلوار جین لی خوش رنگم و شال مشکی و کفش جین لی که خیلی خوش بود رو پوشیدم
یه مقدار ارایش کردم همون یه زره مویی که داشتمو بصورت فرق در اوردم و خیلی خوشگل رفتم پایین اریا هم حاضر بود رو
بهش گفتم-من حاضرم میتونیم بریم.
چیزی نگفت وبسمت بیرو ویال حرکت کردیم.
سوار پورشه ی دلربا شدیم رفتیم سمت بازار.خیلی شلوغ بود زنگ زدم به دلربا که گفت -ما تو مغازهی صنایع دستی هستیم
سومین مغازه است.
باشه ای گفتم وبا اریا رفتیم سمت مغازه وااای عجب چیزای نازی داشت .نرفته تو مغازه کلی وسایل برداشتم که بخرم .واااای
چه چیزای نازی که نبود.
غرقه وسایل شدم به اطرافم توجه ای نداشتم.
نیلو گفت-دارندگی وبرازندگی.
سکوت اسالمی کن.روبه بچه ها گفتم-هرکی پول نیاز داشت بیاد به خودم بگه ودوباره رفتم سراغ خریدم.
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تو مغازه ی اول کلی وسایل خریدم وبعد از کلی خرید داشتیم برمیگشتیم که چندتا لباس محلی دیدیم که خیلییی خوشگل
بودن با دخترا رفتیم که همه باهم عکس بگیریم لباس من خیلی ناز بود وانقدر خوشگلم نشون میداد که هیچی نگم.

هرکی چندتا عکس گرفت من با همه گرفتم و خودم تکی و بعد با نیلو عکس گرفتم مردا هم لباس پوشیدن وهمه باهم عکس
گرفتیم اریا کنار من وایساده بود  .عکسو گرفت به اریا نگاه کردم که داشت به من نگاه میکرد.
چشم از چشمای خوشگل مشکیش برداشتم ورفتیم لباس ها رو دادیم عکسا مونو داد که گفتم-اینم هدیه ی من وخودم همه
ی عکسا رو حساب کردم.
با خوشحالی برگشتیم سمت ماشین هامون که رو به سپهر که ساکت بود گفتم -بریم خونه احسان بترسونیمش
خندید وگفت-اره واهلل بریم
بهشون گفتم-بچه ها میخوایم بربم خونه ی احسان داییم هرکسی دوس داره بیاد که نصفشون که خسته بودن رفتن و نصف
دیگه اشون هم باهامون اومدن رفتیم سمت ویالی احسان زنگ زدیم خودش دروبازکرد به هممون با دهن باز نگاه کرد ودرو
بست غش کردیم از خنده دوباره در زدیم که گفت-واهلل من چیزی تو خونه ندارم از من بگذرید .
گفتم-احساااااان دیگه خونه ات نمیام بچه ها بریم
صدای منو که شنید در باز کرد وگفت-بیتا
خندیدم وپریدم بغلش کلی صورتشو ماچ کردم ورفتیم داخل
ویال شدیم که گفت-خانوم خوشگله خوبی؟
مرسی خیلی بی معرفتیوا من نههستی انقدر بی معرفتی که نمیدونی من تومور مغزی دارمباتعجب نگاهم کرد بعد چند دقیقه زد زیر خنده وگفت-شوخی میکنی؟
نهسینا رو صدا کرد وگفت-سینا این چی میگه
سینا-مگه چی میگه
میگه تومور مغزی دارمسینا اهی کشید وگفت-راست میگه
احسان چشماش پر اشک شد ومنو تو بغلش گرفت وگفت-بیتا بیتا عزیز دایی خوشگلم خودتو ناراحت نکنی بخدا بر میگردم
تهران پیشت باشه؟
لبخندی زدوگفتم-باز خوبه این تومور یه سود هم داشت.
خالصه بعد اینکه چایی وکیک خوردیم برگشتیم خونه

رفتیم ویال همه اشون تازه از خواب بیدار شده بودن تصمیم گرفتیم فیلم ببینیم .
یه سی دی فیلم ترسناک 25+گذاشتم افتضاح ترسناک بود همیشه عادتمه فیلمیه ترسناکی رو که از سنم بیشتر میبینم .
پسرا رفتن پنج تا سینی بزرررررگ پفیال درس کردن.
نشستع بودیم وداشتیم فیبم رو میدیدم که یه جن اومد تو صفحه وزنگ خونه هم بصدا در اومد انقدر هماهنگ بود که همه
امون جیغ کشیدیم رفتم درو باز کردم که دیدم احسان با چندتا از دوستاش اومده اونارهم اومدن داخل ویه سالم کوتاه دادن
ونشستن وای خیلی باحال بود خیلی مزه داد مخصوصا که المپارو هم خاموش کرده بودیم.
هی این دخترا جیغ میزدن سرشون میکردن تو بالشت خیلی هیجانی بود ومنم که عاشق هیجان .
فیلم تموم شد که دلربا گفت-این چی بود دختر وحشتناک بود افتضاح بود حاال بیا وایسا من برم دستشویی همه زدیم زیر
خنده.
این دیگه کی بود جفت سپهر بود .
سپهر گفت-منم که کابوس میبینم باید یکی شبا بغلم کنه اکیدا مونث باشه زدم تو سرش که همه خندیدن
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احسان گفت-منم که اکیدا اینجا میمونم شب هم بیتا میاد وایمیسه برم دستشویی عروسک هم میخوام که شب خوابم نبره
جیغ زدم -احسان خیلی خر
که خندید.
دیگه بچه ها از خنده داشتن ریس میرفتن.
گفتم -فرزندم خیلی عروسک میخوای زن بگیر بابا پیر شدی سن بابابزرگمو داری
احسان چشماشو ریز کرد وگفت-ساکت باشه تازه تو فکرشم هستم.

عهههه پس لباس حاضر کنن-.تو هم حاضر کن
لبخند تلخی زدمو گفتم-شاید من نبودم
احسان با پرخاش گفت-بیتا بخدا یه بار دیگه این حرفو بزنی میزنمتا
خندیدم وگفتم-باشه نمیگم
دلربا گفت-بچه ها کی صداش خوبه مسابقه ی خوانندگی بزاریم.
احسان-من وبیتا
یکی از کارمندا-من
دلربا-صدای اریا هم که محشره پس مسابقه بین بیتا واحسانو اریا و حامد
اول از همه حامد اهنگ وارث از شادمهر عقیلی رو خونده صداش به نسبت خوب بود .و حسام هم گیتار میزد.
بعد احسان اهنگ منو یادت بیاد از احمد سعیدی رو خوند واقعا صداش باحاله.
بعد نوبت اریا بود که اهنگ تو میگفتی از علی پیشتاز و سمیر وناصر زین علی خوند
تو میگفتی بخاطر من حتی میگذری از همه دنیات من میمردم وقتی فکر میکردم حتی یه روز نباشم تو رویات تو میگفتی جدانمیشه دلت از چشمام وقتی ساده میشه تومیگفتی دلت عاشق همین رفتارمو سادگیشه.
تو همونی که اینو میگفتی نگو یاد رفته که چی گفتی بیا نزار از چشمام بیفتیمن همونم که بی تو میمردم داره دیر میشه ببین چی گفتم بیا نزار از چشمات بفتممممصداشو یه مقدار کلفت کرد وخوند-باز تکرار میشه تو سرم حرفای همیشه ام حتی صد سالم بگذزه من قانع نمیشم چرا
ندارمت پیشم میخوای ازم جدا بشی نخواه که نمیشم ببین چشمام قرمزه چون نخوابیده دیشب یه بار دیگه نیستی روی دوباره
دیدم دوباره دیدم عکستو روی فاز دیگه ام باز میشم خسته از کارات واسه تو هر راهی رفتم بستن حتی پاهام دیگه خسته
ام از این راه ها تو مگه نمیگفتی هستی مد سالها ما هم گفتیم نمیشیم اسیر داستانا تو مگه نمگفتی بعید تو حق ما کسی باشه
رفتی حاال من دنبال رد پاهاتو هم جا جای خالیتو میکنم حس من هیچوقت مال من نبود پا بودی اسمن بعید حتی دیگه یادت
اسمم شایدم حق با تو بوده این بوده قسمت
تو میگفتی هرجا باشم تو هرشرایطی درکم میکنی تو میگفتی حتی ازت جدا شم تو باز میای فاصله رو کم میکنیتو میگفتی بی تو قلبم تو تنهایی میمونه تابمیره پس این کی که پشت سرش اشکامو میبینه وداره میرههه
تو همونی که اینو میگفتی نگو یادت رفته که بیا نزار از چشمام بیفتیییمن همونم که بی تو میمردم داره دیر میشه ببین چی گفتن بیا نزار از چشمات بیفتمتو همونی که اینو میگفتی نگو یادت رفته که چی گفتی بیا نزار از چشمام بیفتی-من همونم که بی تو میمیردم داره دیر میشه بیبن چی گفتم بیا نزار از چشمات بیفتم

همه شروع کردیم به دست زدن عالی بود صداش فوق العاده بود .از خواننده هم قشنگ تر خوند .
حاال نوبت من بود تا اهنگ بخونم.
اهنگ قرار نبود رو شروع کردم به خوندن-نمیدونم چی شده که اینجوری شد نمیدونم چند روز نیستی پیشم اینارو میگم که
فقط بدونی دارم یواش یواش دیونه میشم تا کی به عشق دیدن دوباره تو کوچه ها خسته بشم بمیرم تاکی باید دنبالتو بگردم
از کی باید سراغتو بگیرم از کی باید سراغتو بگیرم
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 قرارنبود چشمای من خیس بشه قرار نبود هرچی قرار نیس بشه قرار نبود دیدنت ارزوم شه قرار نبود که اینجوری تمومشهههه
یادت میاد ثانیه های اخر گفتی میرم اما میام بزودیی چشمام بسته ام نبینی اشکامو چشمامو وا کرده امو رفته بودی چشمامووا کردم رفته بودی بودم رفته بودییی
قرار نبود منتظرت بمونم قرار نبود بری و برنگردی از اولش کنار من نبودی اخرشم کار خودت رو کردیی قرار نبودچشمای منخیس بشه قرار نبود هرچی قرار نیست بشه قرار نبود دیدنت ارزوم شه قرار نبود که اینجوری تموم شههه
همه شروع کردن به کل کشیدن وهورا گفتن ودلربا و احسانم که سوت میزدن
دلربا گفت-به به به خواننده ی اصلی شرمنده شد
خندیدم که گفت-خب حاال وقت رای گیری
من خودم به اریا رای دادم رای منو اریا مساوی شده بود و فقط یه رای مونده بود که باید اریا میداد که گفت-من به بیتا رای
میدم
همه شروع کردن به دست زدن دلربا گفت-

به نظر من که جفتتون برنده اید .
حاال عاشقا باید....
همه با تعجب نگاهش کردیم که دلربا با تته پته گفت-منظور عشق بیتا جون به همسرش واریا به زن اینده اش.
همه خندیدن ولی منو اریا نه .
واقعا یک لحظه ترسیدم که از چیزی خبردار شده باشه.
دلربا گفت-بگزریم از عشقو عاشقی خب شما جفتتون برنده شدید حاال اهنگ توهی وگل آذین تا ازم دور شدی رو بخونید
خواهشا.
همه هم موفقتشونت اعالم کردم.
احسان وسیناونیلو که خبر داشتن تو دل من غوغاست مخالفت میکردن.
اریا گفت-باشه من مشکلی ندارم
نمیخواستم جلوش کم بیار برای همینم منم گفتم-منم مشکلی ندارم
حسام گیتارشو تنظیم کرد ومنو اریا هم اماده شده بودیم
شروع شد
اریا-یه عطر یه بالش یه حرف یه خواهش یه قلب گرفته برس به دادش نمیتونم از فکرت درام پر شده از فکرت شبام ارزوی
همه بودیم ولی حاال ارزو شده عشقت برام.
من-تا ازم دور شدی دوستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد باهم-تاازم دور شدی دستاتم سرد شد نفسم بند
اومد قلبم پر درد شد
اریا-من بی تو میمریم میبینی دلگیرم باز نمیای پیشم
من-نمیتونم از فکرت درام
اریا-میدونم میدونی تو هم نمیتونی بدون من بمونی
نمیتونم از فکرت دراماریا-بعد تو دیگه هیچی خوب نیست همه بدم برام هیچی خوب نیست میدونم تو هم پشیمونی کاش نمیرفتیو کاش میموندیی
حالم بده این دنیا بدهههه نیستی خونه طوفانیه عذابم ندهاریا-نمیتونم از فکرت درام
باهم-تا ازم دورشدی دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پره درد شد
تا ابم دوری شدی دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد
.....
بیا برگردتا میام بازم از تو دور شدم صدات میپیچه باز تو گوشم میبینمت توی آغوشممن-نمیتونم از فکرت درام
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اریا-احساسی که من به تو دارم همه ی وجودمو به تو دادم بدون تو من خراب حالم
من-نمیتونم از فکرت دارمباهم-تا ازم دور شدی دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد
تا ازم دور شدی دستاتم سرد شد نفسم بند اومد قلبم پر درد شد
.اریا-تا ازم دور شدی
دستاتم سرد شد
تا ازم دور شدی
دستاتم سرد شد.
اهنگ تموم شد همه شروع کردن به دست زدن وهورا کشیدن .

ولی تو قلبم من غوغایی بود که بیا ببین .بدون توجه به بچه ها بلند شدم رفتم بیرون رفتم لب ساحل بغض این بغض لعنتی باز
امونمو بریده بود.اشکهام بی مهار رو گونه ام میریخت .
گریه میکردم هه چه خوش گفت توهی داستان زندگی مارو.
نشستم روی نیمکتی که اونجا بود غروب بود خورشید داشت محو میشد هوا ابری بود.
زانومو تو آغوشم گرفتم و سرمو گذاشتم رو زانوم وبه دریا نگاه میکردم.

اروم اروم وبیصدا گریه میکردم صدای پا اومد چشمامو تند تند پاک کردم فکرکردم نیلوکه گفتم-نیلو بنظرت من چه گناهی
کردم؟
عاشقم اما فراموش نمیکنم باید جلوی کسی که دوسش دارم اهنگی که تعبیر زندگی خودمو بخونم باید زره زره عذاب بکشم
خودت میدونی اگه مجبور نبودم هیچوقت با پرهام ازدواج نمیکردم خودت میدونی که پرهام تاحاال حتی بهم دست نزده چون
من این اجازه رو بهش ندادم اما تهدیدم کرد که یه روزی اگه به زور هم باشه جسمتو برای خودم میکنم من نمیخوام نیلو این
زندگی رو نمیخوام برو سینا رو راضی کن من عمل نمیکنم میخوام بمیرم.
یکدفعه نیلو بغلم کرد شروع کرد به گریه کردن بهش نگاه کردم وااای اینکه نیلو نیست موهاش بور وطالیی نکنه نکنه
دلرباست.
دلربا سرشو بلند کرد.بهش نگاه کردم وبا لبخند که پیدا بود از زهر مار هم تلخ تره گفت-پس عشق اریا تویی چندسریی که
کابوس میدید اسم تو رو شنیده بودم.
اسم بیتا تو این سه سال همیشه ورد زبون اریا بود.اریا هم عاشقته خب چرا از پرهام جدا نمیشی؟؟
برات تعریف کردم که خانواده امو میکشهای راس میگی ولی یه چیزی بگم؟بگوابجی کوچیکم دلسا میخواد بیاد ایران مخ اریا رو بزنهلبخندی زدموگفتم-اریا انقدر ساده نیست که گول بخوره نگران نباش
لبخندی زد وچیزی نگفت.
یه مقدار با دلربا حرف زدم .خیلی اروم شدم وبا ودلربا وارد خونه شدیم.
همه نشسته بودن تو سالن بجز اریا.
رفتم نشستم کنار نیلو که گفت-.فدات بشم من غم تو چشمای نازت نبینم بهش لبخندی زدم که بغلم کرد.
گوشی دلربا که یه ایفون  ٦بود زنگ خورد جواب داد-سالم دلسا
...
باصدایی متعجب وبلندی گفت-کجایی ؟؟
......
ما تهران نیستیم شمالیم.......
تو واسه چی میای ما دو روز دیگه میایم......
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سرم داد نزن دلسا حوصله اتو ندارم.......
تو ویالی رئیسمونیم......
نخیر خانوم بیتا ایرانی.....
باشه پس خداحافظ.....
دلربا به من نگاه کردم ولبخند تلخی زد

پس دلسا حسینی تو وارد این بازی شد.هه خوبه.
گوشیم زنگ خورد پرهام بود رد تماس دادم که دوباره زنگ زدو سه بار رد تماس دادم ولی اون همچنان داشت زنگ میزد با
کالفگی گوشی رو برداشتم وگفتم-الو چیه چته چرا مزاحم میشی
کجایی؟واسه ی یه پروژه اومدم ترکیه.چرا به من نگفتیالزم ندونستمبیتا عصاب من خورد نکنعصابت خورد بشه چی میشی حتما میخوای اینسری خودمو بگیری بکشی چه بهتر راحت میشم از دستبیتا من...تلفنو قطع کردم.اصال عصاب این مرتیکه ی بیشعور پرهامو نداشتم.
بلند شدم رفتم اتاقم.
نیلو هم اومد باهم گرفتیم خوابیدیم.
اریا
ذهنم درگیر بیتا بود بیتا بیتا بیتا همیشه بیتا .
خدایا چیکار کنم چرا اون حلقه ی اشک تو چشماش بود ؟چرا ناراحت بود؟ چرا نمیخندید ؟چرا ؟ اینا سواالی پرهام باید باشه نه
من اخه خدا منم عاشقم کنترل کردن خودم هم یه حدی داره.خدایا اخر یه کاری دست خودم میدم بیتا رو میدزدم میبرمش.ای
خدا خودت یه کاری بکن.سینا داداش بیتا تو اتاق من خوابیده بود داشت تلفنی حرف میزد.
نیلو نزاری بیتا ناراحت بشه پرهامم زنگ زد بگو ترکیه ایم شنیدم بیتا به پرهام گفت-ترکیه ایم برای یه پروژه ی کاریباشه؟؟
.....
افرین هیچی نگو بهش خب بزار بخوابه پرنسسم باباینا وارن برمیگردن که اون راز بزرگ رو فاش کنن بیتا نابود میشه اگهبفهمه پس چیزی نگو بهش
...
باشه عشقم لبای خوشمزه اتو میبوسمخیلی داشت اروم حرف میزد اما چون گوش من تیزه برای همون که شنیدم .
دیگه به بقیه اش گوش نکردم ناموسی بود دیگه.
صدای گوشم بلند شد برش داشتم یه پیام از یه شماره ی ناشناس داشتم .نوشته بود-سالم اریا جونم.عزیزم من تو شمالم
میدون ...ولی خونه ی بیتایی که این دلربا انقدر تعریفشو کرده ندارم.میشه بیای دنبالم.؟
یه پیام فرستادم-دلسا تویی؟؟
اره گلم منم-باشه االن میام دنبالت.
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مرسی عزیزمیه سوشرت تنم کردم و گوشیمو سویچمو برداشتم و رفتم پایین .
سوار پورشه ی دلربا شدم .ورفتم دنبال دلسا .

تو میدون یه بنز زرد دیدم.ماشین دلسا بود.به شیشه ی پنجره زدم که از ترس پرید اما با دیدن من لبخند زدی.
پیاده شد بهم سالم داد وروبوسی کرد.
سوار ماشینش شد ومنم سوار ماشین دلربا باید خودم یه ماشین بخرم خیلی زشته ماشین دلربا یکسره دسته منه.

با دلسا رفتیم سمت ویال وقتی به ویال رسیدیم بوقی زدن که عمو کاظم درو باز کرد.
ازش عذرخواهی کردم که مزاحمش شدیم که با خوش رویی جوابمونو داد.
با دلسا وارد خونه شدیم .دلسا گفت-خب من کجا بخوابم؟
برو پیش دلربا بخواباومممم باشه بریماتاق ودلربا و چند تا از دخترا رو بهش نشون دادم که گونه امو بوسید شب بخیر گفتو رفت.
از این کارا خوشم نمیاد و با خودم گفتم دست خودش نیست تو امریکا اینا چیزای پیش پا افتاده اییه.
رفتم بگیرم بخوابم .بازم بیتا تو ذهنم اومد.اس ام اس دلسا رو باز خوندم .بیتا که دلربایی انقدر ازش تعریف میکنه .بیین
چقدر این بیتا دلنشینه که تو دل دلربا هم جا پیدا کرد.
اروم اروم به خواب عمیقی فرورفتم
بیتا
صبح ساعت  ۵:٣٢از خواب بیدارشدم نمازمو خوندم.رفتم پایین هیشکی بیدار نبود.
گفتم بزار یه امروز صبحونه درس کنم دست به کار شدم .
حدودا صدتا تخم مرغ توی قابلمه ی بزرگ گذاشتم تا اب پز بشه.
پنیرو کره وخامه وعسل نون تست شده اب پرتقال و شیر همه چی رو تا ساعت هشت اماده کردم ولی پوست کندن تخم مرغ ها
با خودشون.واهلل صدتا تخم مرغ پوست بکنم عمرا.
یه میزه خوشگل چیدم که یواش یواش بچه ها بیدار شدن با چشمای گرد شده به صبحونه ی خوشگلم نگاه میکردن ازش یه
عکس گرفتم.
همه بیدار شدن نشستیم سر سفره و صبحونه امونو خوردیم.
یه دختری تو جمع بود که برام نا اشنا بود.
دلربا که فک کنم نگاه متعجبمو دید گفت -معرفی میکنم خواهرم دلسا دیشب رسیده
همه بهش خوشامد گفتن .منم به تکون دادن سرم اکتفا کردم قیافه اش خوب بود بد نبود.حاال ایا اخالقش هم همونطوری
بود؟؟
مهن نیست شروع کردم به صبحونه خوردن.
بعد از صبحونه سپهر گفت-بیتا اومدیم شمال یکسره خونه بمونیم خب بریم.بگردیم دیگه.
باشه سپهر خان اما کجا بریم دلربا وسپهر باهم بشکن زدن وگفتن-جنگل بهم نگاه کردن ولبخند زدن وگفت-دمت گرم اجیدلی
خواهش داداش سپههمه بهشون خندیدن
خوبه دلربا وسپهر هستن وگرنه خونه تو سکوت مطلق فرومیرفت.

بچه ها گفتن هرکی سهم خودشو بده بریم یه رستوران خوشگل که همه قبول کردن .
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تیپای خوشگل زدیم همه امون من که اوووف خیلی جیگر شده بودم اما تیپم زننده نبود.اما برعکس دلسا یه تیشرت تا روی ناف
پوشیده بود با یه مانتوی بلند جلو باز شلوار لی جذبی هم پوشیده.ارایشش که چیزی نگم بهتره چون بد اموزی داره یه زره.
خیلی افتضاح بود .به دلربا نگاه کردم که چقدر دختر سنگین وخوبی بود وتیپ شبیه ما زده بود وهرچی دم گوش دلسا حرف زد
هیچی به هیچی تازه اخر دلسا گفت-اه اجی مگه من به طرز لباس پوشیدن تو گیر میدم وقضیه رو سر هم اورد.
دلربا دیگه چیزی نگفت تو دلم به دلسا خندیدم عمرا بتونه با این تیپ وقیافه اریا رو خر کنه .دلسا یه کفش پاشنه بلند قرمز
برداشت.
رفتیم پایین تو جمع پسرا داشتن بد به دلسا نگاه میکردن .
با اخم مخصوص به خودم گفتم-دلسا خانوم ما قرار نیست عروسی بریم چند تا خیابون پایین تر یه رستوران هست اونجا میریم
اگه میخوای تو این ویال بمونید وبا ما اومدید شمال باید بگم که قانون های من هم رعایت میشه پس سریع لباساتونو عوض
کنید و بیاد
ولی من...ولی اما نداره سریعدلسا به سرعت رفت تو اتاق تا لباساشو عوض کنه بعد ده دقیقه اومد پذیرایی باز تیپش بهتر از قبیله بود همگی سوار
ماشینامو شدیم وحرکت کردیم سمت رستوران
اریا
دلسا منو با اصرار سوار ماشین خودش کرد نشستم  .داشتیم میرفتیم سمت رستوران که دلسا گفت-اخه به تو چه من چه
جوری لباس میپوشم خیلی رئیستون گیره ها
برگشتم بهش نگاه کردم وسرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم وگفتم-اتفاقا چقدر خانوم غوو که با احترام بهت گفت بعدش
فکر کردی برای اون مهم نه ولی وقتی نگاها پسرا رو که روی تو بودرو بهت ننگ اووف میزدندی اونجوری گفت تو همرخجالت
بکش اینجا ایرانه امریکا نیست
دلسا دیگه تا رسیدن به رستوران چیزی نگفت.

بیتا
واااای چقدر خوشگل بود .رستوران نبود که بهشت بود رو کردم سمت سپهروگفتم-تو کال ولگردی اره؟
خندید وگفت-یـــس
کم سخن گوی فرزندمبه چشم مادرموارد محوطه ی رستوران شدیم تصمیم گرفتیم تو حیاط نازش بینیم کنار یکی از تختا یه حوضچه ی مصنوعی بود که بدو بدو
رفتم نشستم روی اون نیلو وسینا سپهر واحسان اومدن پیش من نشست.
گارسون اومد سفارشاتمونو گرفت
همه امون کباب برگ سفارش دادیم.
سپهر باز دلقک بازی در میورد حواسم نبود سپهر چی گفت ولی سینا گفت-این همه اش حرفه؟
سپهر چشمکی زدوگفت-کونت مثل برفه
حاال ما قش کرده بودیم از خنده خود سینا که از شدت خنده ی زیاد دلشو گرفته بود.
وااای خدا انقدر خندیدیم که همه اشون برگشتن مارو نگاه میکرد.
وااای از دست این سپهر سینا بهش گفت -خیلی گاوی
سپهر-خودتی
گوه نخورسپهر-من به غذای تو دست نمیزنم
همه امون به هم نگاه کردیم وجیغ زدیم -سپهرررر
نیلو-خیلی کثیفی سپهر خیلییی
من-اشغال کثیف چندش
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احسان-میمون گاو کثیف
سینا-خون خودتونو کثیف نکنید خودشم از اون غذا قرار بخوره
من-خداوکیلی هموتن الل شید حالمو بد کردید
خالصه بعد کلی خنده ناهارمونو خوردیم .قرار شد اونروز هر کی هرجا دوس داره بره.
ماهم پنج تایی رفتیم شهربازی .
هیچ نگم که چقدر خوش گذشت.
بعد اون با رفتیم ساندویچ خوردیم و بعد از کلی عشق وحال برگشتیم ویال.

وقتی رسیدیم ویال اخرین نفرهایی بودیم که برگشته بودیم .
دلربا با ورود ما گفت-چهار شیطون یه خانوم جذبه وارد میشوند خندیدیم ورفتیم تو.
دلسا گفت -حوصله امون پوکید بیاید جرئت حقیقت بازی کنیم هان؟؟
همه اشون موافقت کردن ما رفتیم لباسامونو عوض کردیم وبرگشتیم پایین .تو اولین چرخص افتاو به اریا ومن از من
پرسید.جرئت یا حقیقت
حقیقتحرف اول و دوم اسم کسی که واقعا دوسش داری؟؟واای خدا یعنی االن بگم.بیتا نترس بگو از عشقت نترس-اولش الف دومش ر
همه با تعجب نگاهم کردن انتظار داشتن بگم اولش پ دومش ر .
لبخند محوی روی لبای اریا نشست.
دومین چرخش افتاد باز من و سپهر-با شیطنت گفت -جرئت یا حقیقت
جرئت.بیا لبامو بوس کن با تعج ب نگاخش کردم ولی بعد لبخند ملیحی زدم ورفتم رو پاش نشستم دمپایی ابریم که پام بود دراوردم وتا این چشماشو بست محکم با دمپایی زدم روی لباش که همچین فریادی کشید حاال من هی اینو میزنم این داد وبیداد
راه میندازه.
بزور منو از سپهر جدا کردن با عصبانیت گفتم-بوست چسبید
با شیطنت گفت-نوچ بوساتم مثل خودت وحشین
همچین نگاهش کردم که گفت  -من تسلیم
بعد اینکه هردومون اروم شدیم بچه ها زدن زیر خنده .
حرصی سرمو برگردوندم که همه ساکت شدن .خالصه کلی بازی
کردیم و تقریبا به همه امون افتاد .دیگه بچه ها خسته شده بودن .برای همین بلند شدیم که بریم اتاقامون.شب بخیری گفتم
وبا نیلو برگشتیم به اتاقمون.خوابم نمیبرد برای همین رو به نیلو گفتم-

نیلو؟؟
جونشبا متاهلی چه میکنیدعا به جون توعهههه مسخره نشو بگو دیگهتو چیکار میکنی منم همون کاربارافسوس گفتم-نوچ فرق داره تو سینا رو دوس داری اما من که پرهامو دوس ندارم
ببخشید عسلم حواسم نبود خب بزار برات بگم لباس چرکارو بشور شام بپز ناهار بپز ناز اقا رو بکش که چیزی بخواد وبهشندی
با چشمک گفتم-مثال؟؟
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منحرف بازی در نیاروا مگه چی گفتم من بیین ذهن خودت خرابهبیتاااااجوووونمخفه شوپاچتو بگیر چپه شداینم از سپهر یاد گرفتینه بخدا اختراع خودمهخندید وگفت-پس میخوای جفت سپهر بشی؟؟
بده مگه؟اصال خیلی هم عالیدر اتاق به صدا در اومد و سپهر گفت-کم پشت سر من حرف بزنید خانوما یه زره شرمو حیا یه زره...
سپهررر-باشه باشه شما به مساله زناشویی برسید

با بهت به نیلو نگاه کردم بدون در نظر گرفتن مکان بلند شدم ودرباز کردم قلنج گردن وانگشتای دستمو وکمرمو شکوندم
وگفتم-االن حالیت میکنم
تو بکس رقیب نداشتم تا ببینم در مقابله این بیشعور هم همینطور ضربه هام خیلی محکم وتند بود با یه ضربه ی کار ساز سپهر
افتاد ومنرنشستم روی شکمش و تا میتونستم بهش ضربه زدم اینم خودش فقط میخنده هیچی عملی چیزی انجام نمیده اخرش
موهامو که افتاده بود تو صورتم کنار زدمو گفتم-تا تو باشی فال گوش واینیستی
بلند شدم خواستم برم اتاقم که دیدم همه رو پله ها وایسادن .اصال حواسم نبود چی شده اصال اریا چپ چپ نگاهم میکرد .به
سر وضعم نگاه کردم خاک برسر با یه تاپ بندی خیلی باز و شلورتک جلوشون وایساده بودم.
با جیغ گفتم -همه پشتتونو کنید که سریع برگشتن منم دررفتم تو اتاق
یا خدا ناموسم رفت همه چیم رفت یا امام یا خدا
وادای گریه کردن رو در اوردم.
بیخیال شدم وگرفتم خوابیدم.

صبح که از خواب بیدارشدم.بچه ها وسایلشونو جمع کرده بودن که بریم.واااای من نمیخواستم فعال برگردم تهران ولی دکترمو
اینا کلی کار دارم برای همین منم وسایلمو جمع کردم و گذاشتم تو ماشین از هممون جا همه از هم خداحافظی کردیم که هر جا
دلش خواست بره.
منو سپهر بار احسان که انتقالی گرفته بود واسه تهران باهم برگشتیم .اقا من بگم از خنده ی زیاد چند سری کم مونده بود
تصادف کنم باورتون نمیشه.
اینا یکی از یکی شیطون تر از اونیکی بودن.
اهنگ شیدایی حامد همایون میخوندن سپهر هی میگفت-ای جاان ای جان ای جان
من-ای درد ای درد ای درد
تو کل راه گفتیمو خندیدیم .
وقتی رسیدیم سپهر جلوی درشون پیاده کردم .واحسان بردم خونه ی بابا اینا که بالخره از سفر برگشته بودن.باهام روبوسی
کردنو که مامان گفت-دختر چقدر رنگو روت پریده موهات چقدر کم پشت شده.
لبخندی تلخی زدمو گفتم-مهم نیس
احسان با تعجب گفت-مامان بابات نمیدونن؟؟
سرمو به نشونه ی نه تکون دادم.
مامان با نگرانی گفت-چی شده چی شده؟
بابا-بیتا اتفاقی افتاده ؟
-نه بابا زیاد مهم نیست
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احسان-ساکت شو یعنی چی که مهم نیس تومور مغزی داریو مهم نیست.

خونه تو سکوت مطلق فرو رفت چشمای مامان پر از اشک شد وگفت-دخترم وبغلم کرد وشروع کرد به گریه کردن.
بابا خیلی مردونه بغض کرد ولی بغضشو قورت داد وبعد از اینکه مامان ولم کرد اونم بغلم کرد.
خالصه مامان وبابا نمیزاشتن برم ولی انقدر اصرار کردم که گذاشتن بیام خونه.
سوار ماشین شدم بسمت خونه حرکت کردم.
وقتی به خونه رسیدم با کلید خودم درو باز کردم وارد خونه شدم مستقیم به سمت اتاقم رفتم که بوی بد دود والکل از اتاقم
اومد بیرون.اتاق از دود پر شده بود دری به حیاط پشتی راه داشتو باز کردم در اتاقم باز کردم تا بوی بد از اتاق بره بیرون.
با دیدن یه نفر رو تختم هین کشیدم ورفتم عقب اما خودمو نباختم ورفتم جلو اینکه اینکه پرهامه.
پرهام که دورش پر از لباس های من و سیگارو شیشه های مشروب بود.
این دیونه شده؟؟ اینجا چیکار میکنه؟؟ با لباسای من چیکار داره؟؟؟اونم با این حال زارش؟؟
یه دونه زدم به پهلوش که از خواب بیدار شد.با دیدن من مثل دیونه به صورتم دست کشیدو گفت-بیتا عشق من عزیز دلم
برگشتی یا بازم رویاست
با خشم گفت-پاشو برو بیرون واسه من هندی باز در نیار برای من
خندید وگفت-پس خودتی بیتا اومدی بالخره
اداشو در اوردم گفتم-یجور میگه بالخره انگار ده سال رفتم خارج دو روز بود.
کارات خوب پیش رفتبا تعجب گفتم-کدوم کار؟؟
کار ترکیه دیگهوای خاک بر سرم سوتی دادم برای ماس مالی گفتم-اره اره همه اشو انجام دادم اومدم
پرهام خواست بره که گفتم-این لجن هاتم جمع کن وبرو
-باشه االن میگم بیان جمع کنن.

هلنا اومد اتاقمو تمیز کرد و رفت منم حاضر شدم برم جوابای ازمایشمو بگیرم.
سوار بنز عسلم شدمو رفتم.جوابارو یکی یکی گرفتم ورفتم سمت دکتر تا جوابای ازمایش بدم.از شانس خوبم سردکتر خلوت
بود وسومین نفر رفتم پیش دکتر.سالم کردم واحوال پرسی که دکتر گفت-بفرماید خانوم ایرانی
تشکر کردمو نشستم.
جواب ازمایش هارو بهش دادم .بهشون نگاهی انداخت وگفت-رک بگم خانوم ایرانی تومور داره خیلی رشد میکنه بهتر تا همین
چند روزه عمل کنید .
کی اقای محمدی؟؟دوشنبهیعنی دوروز دیگهبله بهترین وقتیه که میتونم بگمباشه اقای دکتر من دوشنبه اینجام ولی نمیخوام کسی خبر دار بشه من عمل دارمهرجور خودتون صالح میدونیداز دکتر خداحافظی کردم .رفتم با ماشین تهرانو دور زدم شاید این اخرین باری باشه که تهرانو میبینم تا ساعت  ٧شب چرخیدم
وبعد برگشتم خونه که دیدم پرهام یه پیراهن جذب که استیناشو تا ارنجش تا زده بود و شلوار پارچه ای جذبه ای پوشیده بود
خوشتیپ نشسته بود.روبهش گفتم-کجا به سالمتی؟؟
برگشت سمتمو گفت-تو چرا حاضر نشدی ؟
چرا باید حاضرشم؟؟مامانت وبابات شام دعوتمون کردن بدو حاضر شوباشه ایی گفتم وبسمت اتاقم رفتم زیر مانتوم یه تیشرت جذب مشکی پوشیدم یه شلوار لی یخی پوشیدم و مانتوی اسپرت
کوتاه مشکیمو پوشیدم موهامو باالی سرم بستم وشال مشکی هم سرم کردم یه کوچولو ارایش کردم ورفتم پایین.
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به پرهام نگاهی انداختم اگه بجای اریا عاشق پرهام بودم مطمعن بودم که پرهام یه زندگی برام میسازه که همه انگشت به
دهن بمونن خداییش هیچی کم نداشت.ولی من دوسش نداشتم مشکل اصلی این بود
سوار فراری شدیم وبسمت خونه ی بابااینا.
وقتی رسیدیم دیدم همه هستن از سینا بگیر تااا سپیده همه بودن
سالم کردم وباهمشون روبوسی کردم .و رفتم مانتوم وشالمو در اوردمو اویزون کردم به چوب لباسی.
رفتم کنار پرهام نشستم که دست انداخت روی شونه ام چیزی نگفتم توی جمع که بعدا حرف در نیارن برامون.
بابا گفت-خب خوش اومدید اول بریم شام بخوریم بعد راجبه یه مسئله ی مهم باهاتون حرف میزنم که مربوط به بیتا میشه.
با تعجب بهشون نگاه کردم که لبخندی زدنو وهیچی نگفتن.
رفتیم سر سفره بازم مریم غوغا به پا کرده بود.
سرسفره نشستیم هیچی از مزه ی غذا نفهمیدم.ولی بقیه چنان با اشتها غذا میخوردن که هیچی نگم.سپیده ام که با ناز وعشوه
داشت غذا میخورد.
اون یه ساعت سر میز اندازه ی دوسال برای من گذشته تازه بعدش رفتیم نشستیم تو پذیرایی که مریم قهوه مافین شکالتی
اورد که گفتن-اینو بخوریم بعد میگیم.
منم که عاشق مافین شروع کردم به خوردن.
بابا گفت-خب بریم سر اصل مطلب
که سپیده ی مزاحم گفت-واای عمو جون یه لحظه صبر کنید من گوشیمو بزنم به شارژ وبیام.
یعنی اون لحظه فقط دوس داشتم برم دستمو کنم تو حلق سپیده.اخ ادم چقدر بیشعور ومزاحم.
به به زور خودنو کنترل کردم که چیزی نگم.

خب تا اینجاشو که متوجه شدی
اره دقیقکسی که توی همدان دنبال اون دختر میگشت زنگ زد به اقا بزرگ وگفت یه نشونی پیدا کردم اقا بزرگ خوشحال گفت چهنشونیه ایی اون پسر که اسمش حامد بود گفت -دخترا دوقلو ان یعنی پسرتون دوتا دختر داره .اقا بزرگ از یه طرف خوشحال
بود که نوهاش دوتا هستن از یه طرف ناراحت که هنوز پیداشون نکردن
دیگه همه ناامید شده بودیم گفتیم دیگه عمرا اون دوتا دختر افسانه ایی پیدا بشن ولی تو اون ناامیدی تو اتاق سام یه نامه
پیدا کردن که ادرس دقیق دخترا رو داده بود .وقتی رسیدن اونجا متوجه شدن یکی از زنا اونیکی دختره رو دزده حاال چرا اونو
دزدیده چون خود زن چشمای سبزی داشت و یکی از دخترا هم چشماش سبز بودبرای همین برای اینکه به همه به دختره
خودمه اونو دزدیده بود
لبخندی زدموگفتم-همه اش دزدینو پیدا کردن بوداا
بابا گفت-دخترم اون دختری که پیدا شده بود تو بودی با تعجب
به بابا نگاه کردم این االن چی گفت اون بدون توجه به حال من گفت -چون زن من لیال عاشق دختر بود ولی بچه دار نمیشدیم
برای همین تورو ما بزرگ کردیم از اول اخالقت به اقا بزرگ رفته بود خب مسلم بود همیشه پیش اون بودی و طبق اخالق اون
بزرگ شدی سینا که از بچگی دیگه دیونه ی تو شد وابجی ابجی از دهنش نمیفتاد .
با دهن باز داشتم به همه نگاه میکردم .خدایا چی شده چه اتفاقا تی که نیفتاده یعنی من بچه ی حسام ایرانی ولیال ایرانی
نیستم .
سرم گیج رفت چشمام سیاهی رفت واز حال رفتم.

وقتی چشمامو باز کردم همه باال سرم بودن .
اتفاقا چند ساعت پیش به سرعت از جلوی چشم هام گذشت ولی خودمو نباختمو گفتم-خب االن خواهر وبردارم کجان؟؟
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بابا اخ ببخشید عمو گفت-ازشون خبری نداریم فقط میدونیم پیش هم هستن.
خدایا این زندگی من عجب فیلمی بود وخودم خبر نداشتم.

اروم بلند شدمو سمت پارکینگ رفتم پرهام اومد دنبالم که گفتم-پرهام خواهش میکنم چند روز تنهام بزار خواهش میکنم
هضم این همه اتفاقات برام خیلی سخته خواهش میکنم باشه ایی گفت وسویچ ماشینو بهم داد ورفت تو منم به سمت دره
حرکت کردم باید خودمو تخلیه کنم.
اریا
طبق عادتم هرشب میام دره تا خودمو یه مقدار خالی کنم.یه فراری با سرعت ایستاد.
یه دختر پیاده شد.از پشت که هیکلش شبیه بیتا بود.نکنه نکنه واقعا بیتا بود پشت سنگ بزرگی که اونجا بود قایم شدم تا
دختره منو نبینه نه انگار واقعا بیتاست.
اروم اروم اشک میریخت وگفت-خدایا بازم من بازم تمام این سختی ها برای من خدایا امتحانات داره خیلی سخته میشه خیلی
نمیتونم تحمل کنم اول که اریامو ازو گرفتی حاال بازم انقدر اتفاقات خدایا من ابلیس نیستم بنده اتم بیتا بخدا هر لحظه یاد تو
با من بود سعی کردم خیلی از کترهای گناه رو انجام ندم نمیگم بدون گناهم ولی دیگه حقم نیست انقدر اعذاب بکشم خدایا
بسته امه .ودوباره شروع کرد به گریه کردن.
من فدای اون چشمای نازش بشم که بارونی نبینمش .خواستم برم سمتش اما پشیمون شدن اون شوهر داره متاهل شاید
بخاطر اون داره اینجوری گریه میکنه.
یه قدم به عقب برداشتمو سوار پژوی بابا شدمو برگشتم خونه.
خدایا خودت کاری کن بیتای من انقدر عذاب نکشه خدایا کمکش کن .

بیتا
نزدیک دوساعت تو دره نشستم وبعد برگشتم خونه.
مستقیم رفتم توی خونه به همه ی خدمتکارا گفتم امشب برین پیش خانواده هاتون که با سر قبول کردن.به دکتر زنگ زدمو
وگفتم میشه فردا عمل بشم که گفت خودن میخواستم بهتون زنگ بزنم که فردا وقت بهتریه چون من دوشنبه میخوام برم
المان پس فردا ساعت  ٧صبح اینجا باش
باشه ای گفتم و تلفنو قطع کردم .
لباسامو حاضر کردم یه نامه نوشتم که میرم یه جایی شاید برگردم نگرانم نباشید.
خوابیم وصبح ساعت  ٦بیدار شدم با خدای خودم راز ونیاز کردم وخودمو به اون سپردم.
بسمت بیمارستان حرکت کردم .
تا اسممو گفتم فرستادنم یه اتاقی تا حاضر شم.
لباسای بیمارستانو پوشیدم که دکتر اومد تو با یه ماشین تو دستش وروبه من گفت-خوش اومدید خانوم ایرانی
ممنون
ماشینو گرفت سمتم وگفت-خودتون انجامش میدید یا ما انجام بدیم
لبخند تلخی زدمو گفتم -خودم
باشه ایی گفت وبیرون رفت موهامو باز کردم جلوی ایینه وایسادم.

ماشینو روشن کردم و شروع کردم با هر بار کشید شدن ماشین رو سرم و ریختن موهام اشک هام چند برابر میشد .
خیلی سخت بود واسه من یا هر دختری که موهاشو که عاشقشونه رو با دست خودش از ته بزنه
بعد از نیم ساعت اومدن دنبالن ومنو به سمت اتاق عمل بردن.
از همه تو دلم حاللیت خواستم وبه سمت اتاق عمل رفتم .
دراز کشیدم رو تخت دکترا داشتن حاضر میشدن خیلی ترسناک بود دیدن بحث دکترا واینکه احتمال مرگم  ۵٢ ۵٢هست .
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خدیا بهت گفتم ارزومو خودت اریا رو خوشبخت کن همینطور پرهامو اونم خوشبخت بشه خدا من خداحافظی کردم از زندگیم
شاید عمر منم تا  ٠٨سالگی بود .
دکتر بیهوشی اومد گفت تا ده میشمرم چشماتو ببند ٨ ٠ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ١ ٩ ٨٢
چشمامام اروم اروم بسته شده و من به خوابی عمیف که شاید برای همیشه بود رفتم وخودمو به دستای خدا سپردم.
اریا
امروز دلشوره ی شدیدی داشتم همه اش تو این فکر بودم که خدایی نکرده بالیی سر بیتا نیاد.به دلربا گفتم به بیتا زنگ بزنه
ببینه چی شده البته اگه جواب بده انا جواب نداد خیلی ترسیده بودم ترس بدی به جونم افتاده بود
ساعت  ٩شب بود کهریه شماره ی ناشناس بهم زنگ زد جواب دادم -بلهه
 ببخشید اقای اریا جهانیبله خودم هستماشنای بیتا ایرانیبله بله خودممبیتا خانوم توی عمل ایسته قلبی کرده اما حالش االن ....دیگه صدایی نمیشنیدم همه چیز برا گنگ بود .یعنی بیتای من رفت چشمام سیاه رفت ودیگه نفهمیدم چی شد.

اریا
چشمامو که باز کردم فضای بیرون برام نااشنا بود من کجام اینجا کجاست خدا.
یاد حرفای اون پسره افتادم بیتا خانوم ایست قلبی کرده.من فدای اون قلب تو بشم چرا وایساد فکر من نبود که اگه یه روز بی
تو باشم دق میکنم اگه تو نباشی میمیرم.کجا رفتی پرنسسم اخه عسلم من هنوز دوس داشتم چرا رفتی.بیتا بیتا بخدا نباشی
رفته باشی منم نیستم منم میام.
خدای بیتا رو ازم نگیر.
اروم اروم اشک میرختم.
از جام بلند شدم ورو به دلربا گفتم:کدوم بیمارستانه؟؟
واهلل بخدا من نمیدونم تو چنان از حال رفتی نفهمیدم چی شد فقط خودمو به تو رسوندم.بعدشم تلفنوربرداشتمو گفتم-چرابه این زنگ زدین
گفت-چون اسمشونو نوشته بودن عشقم گفتم شاید همسرشون باشن
ای قربونت بشم من ای قربون اون عشقت گفتنات ای فدات بشم من.
بلند شدمو گفتم-به نیلو زنگ بزن یا پرهام یا سینا هرکسی فقط ببین کجان.
زنگ زد به نیلو با سرحالی جواب داد-جونش دلی جونش که برد هوش وحواس از جونش
نیلو شما کدوم بیمارستانیدبا تعجب گفت-بیمارستان؟؟برای چی بیمارستان باشیم؟
دلربا متوجه شد که خبر ندارن برای همین اروم گفت -ببین نیلو جون میگم اما اروم باش باشه؟
با ترس گفت-باشه
بیتا امروز عمل داشته ومثل اینکه وسط عمل ...حرفشو ادامه نداد که نیلو با صدای که معلوم بود وضعیتی خوبی نداره گفت-وسط عمل چی شد؟؟
دلربا جواب نداد که نیلو جیغ زد :باتوم دلربا وسط عمل چی شد مرد اره؟
گوشی رو از دلربا گرفتمو گفتم-ایسته قلبی کرده نمیدونم شاید االن خوب شده باشه اگه فهمیدین کدوم بیمارستانه به ماهم
خبر بدید
نیلو هیچی نمیگفت وفقط جیغ میکشید وسینا رو صدا میزد.
تلفنو قطع کردم.
زنگ زدم به پرهام که جواب داد-به سالم اریا خان یادی از ما کردین
-سالم پرهام خان یه سوال داشتم؟
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جانم بگو؟شما اصال خبر داشتین بیتا امروز عمل دارهبا صدای بلندی گفت-عمل؟؟ بیتا ؟؟کی؟؟
-منم اطالعی نداره فقط میخواستم اسم بیمارستانو ازتون بپرسم.

اریا من از کحا بدونم وقتی تازه از تو شنیدم من برم ببینم بیتا حالش خوبه
ایست قلبی کرده.با حرف من پرهام ساکت شد چند دقیقه ساکت شد وداد زد-دروغ نگو دروغ نگو تو داری دروغ میگی و تلفنو قطع کرد.
منم زنگ زدم به چند تا از بیمارستانا تا ببینم میتونم بیتا رو پیدا کنم اما نبود که نبود.
عصبی گوشی رو پرت کردم روی تخت بیتا بیتا واای بیتا.
شک نداشتم االن دلربا هم فهمیده من عاشق بیتام دیگه خنگ که نیست.
عصبی نشستم که دلربا گفت-حاضرشو بریم بگردیم با خوشحالی قبول کردم.ولباسامو پوشیدم.
سوار پژوی بابا شدیم.
وااای لعنت به این ترافیک تهران یه طرف خلوت شد که با سرعت ازش گذشتم حق .یه ماشینیه محکم خورد بهم .چون حق
حرکت با من بود مرده پیاده شد منم پیاده شدم.
مرده طلبکار گفت-چته یارو زدی ماشینمو داغون کردی؟
از زورگویی بیزار بود برای همین گفتم-هووی مرتیکه حق حرکت با من بود میتونیم کالنتر بیاریم از بیمه خسارتمو بگیرم هان
؟چطوره؟
مرده وقتی فهمید که نه فقط خودش نیست که حالیش میشه گفت-نه داداش خب میشه همین االن خسارتتو بدم
نمیخوام خسارت من فقط باید برمدستشو زد رو شونه امو گفت-اگه میتونم کمکت کنم بگو.
نه داداش من دنبال یه نفر میگردم تو بیمارستانه فکر نکنم بتونی کمکم کنی.اتفاقا چپه فکر کردی من دکترمباتعجب گفتم-دکتری فرهنگ لغاتت انقدر خرابه؟
خندید وگفت-بپر بیا بریم بیمارستان من شاید کاری از دستم بر بیاد.
خیلی ازش تشکر کردم رفتم سمت دلربا وگفتم-دلربا جون تو برو خونه اگه چیزی پیدا شد به تو زنگ میزنم.
خب اریا منم میامدلربا جان توبرووقتی میگم میام یعنی چیدلربا بعدا باهات کل میندازم تو برو خونه بخدا بهت زنگ میزنم باشه-باشه بیشعور من میرم .وبا قهر رفت.

سوار ماشین دکتره شدم ورفتیم سمت بیمارستان.
دکتره گفت-اسمت چیه داداش؟
آریامنم ارتین ام طرف حاال چه نصبتی باهات داره؟عشقمه؟یعنی دوس دخترت؟نهخی زنت دیگه؟-نه
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مامانت؟نه-پس کیت میشه؟

گفتم که عشقم عشقی که نزاشتن بهش برسم عشقی که االن نزدیک چهارسال میشه که ازش گذشته اما بازم عاشقشمخب چرا نمیری خواستگاریش انقدر بروبرو تا دختره رو بهت بدن هان؟نه عزیزم کار ما از اینا گذشته شوهر داره ولی اونم هنوز دوسم دارهپس چرا ازدواج کرده ؟دلیلشو خودمم نمیدونمعجب عاشق هایی هستین شمالبخند تلخی زدمو چیزی نگفتم.
رسیدیم به بیمارستان.
رفتیم تو اتاق دکتر زنگ زد به دوستاش تو بیمارستان های مختلف به همه جا زنگ زد اما نبود که نبود دریغ از یه اسم بیتا .
ارتین گفت-داداش نگران نباش به دوستامم سپردم به بیمارستان های دیگه زنگ بزنه.
خیلی ممنون داداش چه جوری جبران کنم این خوبیتو؟لبخندی زدوگفت-هروقت بهم رسیدین منم برای عروسیتون دعوت کنین
لبخند تلخی زدمو گفتم-باشه دعوت میکنم حتما دعوتت میکنم.
خواستم برم که رو به ارتین گفتم-اصال از این بیمارستان پرسیدی؟
سرشو خاروند وگفت-نه بیا بپرسیم
رفتیم سمت پذیرش که ارتین گفت-خانوم اسدی ببینید بیماری به اسم بیتا ایرانی اینجا حضور داره؟؟
صبر کنید اقای مرادی االن چک میکنم.بعد دودقیقه گفت-بله اقای مردی بیماری به اسم بیتا ایرانی اینجا هستش.
با نگرانی گفتم-االن حالش چطوره خوبه؟
هنوز اتاق عمل هستن خیلی عملشون سخت وحساسه .االن یعنی زنده است؟اره ایست قلبی داشتن ولی بعد با شک که بهش دادن برگشت ولی هنوزم تو اتاق عمله از خوشحالی زیاد ارتینو بغل کردم کهزد رو کمرمو گفت-اروم باش داداش ایشاهلل صحیحو سالم از اتاق عمل میاد بیرون.
ایشاهلل ایشاهللبا خوشحالی رفتم جلوی در اتاق عملش که دیدم پرهام ونیلو وسینا ویه زن ومرد مسن اونجا وایساده بودن.
رفتم پیششون وگفتم که ایشااهلل صحیح وسالم از اتاق برگرده.
ازم تشکر کردن یه گوشه وایسادم.
به دلربا زنگ زدم که گفت-االن میام االن میام.

وایسادیم اونجا .که دکتر اومد بیرون همه به سمتش رفتیم که پرهام پرسید -اقا همسرم چطوره حالش خوبه؟
شکر خدا بهتره امشب رو بگزرونن فردا دیگه به هوش میاندکتر چیزه دیگه ای نگفت ورفت.
دلربا بعد یه ساعت اومد وگفت-چی شده چی شده بیتا خوبه توروخدابگید وگرنه سکته میکنم.بگید تروخدا
گفتیم خداروشکر خوبهاونم اخیشی گفت واومد کنارما وایساد بهش نگاه کردم که گفت-چیه خب نگران بودم خودمو تخلیه کردم میگه بده تو هم
اونجوری نگاهم نکن میزنمتا
لبخندی زدمو هیچی نگفتم.
اونشب همه خواستن بمونن که دکتر گفت-یه نفر بیشتر نمونه که شوهرش پرهام موند همه برگشتیم خونه.
تو خونه مامان هم داشت برای بیتا گریه میکرد نماز خوند.قران خودن دعا کرد کل شبو بیدار موند.مامان بدتر از من عاشقو دل
داده ی بیتا بود.
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من رفتم تو اتاقم تمام خاطراتم با بیتا تو ذهنم یکی یکی میومدو میرفت .در اتاق به صدا در اومد.
دلسا داخل شد اومد کنار تخت نشست وگفت-حالت خوبه عزیزم
خوبم دلسا کارتو بگوچیزه اریا رئیستون بیتا حالش بهتره ؟اره خداروشکر.خب خداروشکر میخواستم یه چیزی بگمخب بگومیگم اما قول بده عصبی و ناراحت نشی باشه؟باشه سعیمو میکنمبگو قول میدم.دلساااااباشه میگم.به حرفاشو گوش کردم با گفتن حرفش دهنم باز موند وگفتم-دلسااا

با بهت گفتم-خجالت نمیکشی دلسا واقعا خجالت نمیکشی تو دختری واین پیشنهاد به من میدی چیزی به اسم خجالت تو وجود تو
نیست
دلسا گفت-اخه دوست دارم آریا دوست دارم
نمیخوام صد سال سیاه دوسم داشته باشه از هرکسی انتظار داشتم ولی از تو نهمگه چی گفتم آریا فقط گفتم...نزاشتم ادامه ی حرفشو بزنه گفتم-تو دختری باید انقدر ناب ودست نیافتنی باشی که همه برات له له بزنن نه که اینجورب
انقدر سبک
آریا انتظار داری چیکار کنم خب منم دوست دارم وقتی تو حتی یه نگاه هم به من نمیندازی راه دیگه برام نموند.دلساااا واقعا که یعنی من پوووف دلسا واقعا برات متاسفاممن حرف بدی نزدم که برام متاسف باشی من احساستم تو این کاری که اگه قبول کنی به طور کامل گفتم.دلسا بسته واقعا بسته برو بیروننمیرم آریا یا پیشنهادمو قبول میکنی یا خودمو میکشم.بسته دلسا بسته دیگه از تو این توقع رو نداشتم.ببین آریا من دوست دارم بخدا عاشقت میکنم میبینی خواهش میکنم آریا .برو بیرونتا جوابمو نگیریم نمیرمعصبابم به اندازه ی کافی داغون هست تو داغون ترش نکنچرا چون بیتا جونت عشقت داره تو تخت بیمارستان جون میدهبا تعجب وخشم گفتم-درست صحبت کن در ضمن کی گفته اون عشق من؟
الزم به گفتن نیست یه روز از شمال برگشتیم تو خوابت همش اسمشو صدا میکردی امریکا هم که بودیم همین اشو همینکاسه بود.
خاک برسرت آریا که انقدر بی ضرفیتی همه میدونن عاشق دختری به اسم بیتای داشتم به خودم فش میدادم که یکدفعه
دلسا زد زیر گریه وگفت-آریا من چیم از اون بیتا کمتره زشتم؟؟فقیروبیچاره ام؟بد هیکلم؟صدام بده؟اهان یادم رفت اون
باجذبه است اما من نیستم .آریا تو قبول کن میشم یکی مثل اون من فقط گفتم که......

ازداوج کنیم .اونم موقعت شش ماه اگه عاشقم شدی که میریم دائمیش کنیم ولی اگه نه که از هم جدا میشیم هان؟؟
-دلسا فعال برو یه مقدار با خودم خلوت کنم.یه هفته بهم وقت بده جوابتو میدم .
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باشه باشه تو بگو یه ماه من قبول میکنمخب یه ماهبادش خالی شد وگفت-اون برای تعارف بود
-خب منم قبول کردم

نخیر یه هفته دیگه ازت جواب میخوام وسرخوش از اتاق بیرون رفت.ای خداواقعا میتونم بعد بیتا عاشق بشم جوابش وضعهنه نمیتونم ولی خدایا چیکار کنم بیتا ازدواج کرده من چرا ازدواج نکنم.
اوووف چیکار کنم من.یه فکر به ذهنم اگه بیتا خدایی نکرده زبونم ایشاهلل الل بشه از کنارمو رفت منم باهاش میروم ولی اگه
نه میرم ازش میپرسم که ایا حاضر از پرهام جدابشه یا نه.
اره این بهترین کار وبا یاد بیتا دوباره به خواب عمیقی فرو رفتم.
صبح که از خواب بیدارشدم به سرعت حاضر شدموبه سمت بیمارستان رفتم یه ساعت خیلی خوشگل وگرون هم برای ارتین
گرفتم به عنوان تشکر.
رفتم در اتاقشو زدمو وهمراه دلربا وارد شدیم.ارتین با دیدن ما لبخندی زد بعد سالموعلیک با ارتین احوال پرسی نشستیم
که گوشی دلربا زنگ خوردعذرخواهی کرد وبیرون رفت.
ارتین ازم پرسید -دلربا خواهرته؟
نه دختر عمه امهچیزه میدونی چیه من خیلی ازش خوشم اومده اگه عمه تینا هم اجازه بدن میخوایم بیایم برای عمر خیر.باتعجب گفتم-تودوجلسه عاشق شدی.
خندید وگفت-چیکار کنیم دیگه
باشه با عمه اینا حرف میزنم اگه اومدن ایران بهت میگم.برداری میکنی داداشیلبخندی زدمو گفتم-چاپلوسی نکن اومده بودم اینو بدمو برم.
وساعت بهش دادم بازش کرد.خیلی ازم تشکر کردوگفت-خیلی خری من از تو کادو خواستم؟
دوس داشتم برات بخرموبلند شدمو ازش خداحافظی کردمو اومدم بیرون.
دلربا خواست در بزن صورتش اون ور بود ومنو نمیدید .به شکم من میزد هی میزد عصبی شد که چرا صدای در نمیاد برای
همین با لگد زد جایی که نباید بزنه.از درد خم شدم که خانوم تازه متوجه ما شد وگفت-آریا تویی حواسم نبود دیگه هیچی
نگفت نه ببخشیدی نه هیچی میفهمید هیچی نگفت دختره ی بیشعور.

داشتیم میرفتیم به بیتا سر بزنیم که تو راه گفتم-دلربا خانوم؟
چیه چی میخوای؟شنیدم که عاشق شدی؟باتعجب گفت-هرکی گفته دروغ گفته تازشم منو چه به عشق؟
فعال که خدابهت رحم کرده ویکی عاشقت شده؟؟؟کی؟ارتیناول متعجب نگاهم کرد ولی بعد گوشه ی لبش کج شدی ولی سریع خودشو جمع کردوگفت-خب چیکار کنم
میخوادبیاد خواستگاریتبا دهن باز گفت-هااااان
هان نه نگو که تو ازش خوشت نمیاد که باور نمیکنم.باور نکن چون ازش خوشم میاداینسری من با دهن باز نگاهش کردم که گفت-چیه نکن میخواستی خجالت بکشم ده روز هم از خونه بیرون نیام .؟
نه ولی توقع این همه پرویی رو هم نداشتم.-باید داشته باشی اقا
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لبخندی زدمو چیزی نگفتم.
وقتی رسیدیم به اتاق بیتا.
هیچکسی نبود.
دکتر که بیرون اومد گفتم-اقای دکتر حالش چطوره؟

خب دیشب یه لحظه حالش افتضاح شد به طوری که ما احتمال مرگشو باال ٩٢میدونستیم اما بعد از یه مقدار شک وخون وازاین حرفا حالش عالی شد بطوری که ما االن احتمال مرگش پایین  ۵درصد میدونیم.
لبخندی زدمو خداروشکر کردم واز دکتر هم تشکر کردم یعنی عشقم حالش خوب شده.
نشستیم اونجا که یکدفعه همه ی فامیالی بیتا اومدن.از سپهر گرفته تا سینا اینا .
ما سالم وعلیک کردیم .کنار وایسادیم.یه لحظه با خودم فکر کردم اگه من جای اینا بودم ویه پسر که مجرد هم باشه تازه فقط
همکاره دختره باشه چه فکری میکردم؟؟
حضور من اونجا درست نبود خواستم خداحافظی کنم که دکتر با خوشحالی وشادی فراون اومد بیرون گفت مژده بدید مژده بدید
پرهام بلند شد وگفت-چی شده؟؟
دکتر که از نفس افتاده بود گفت-تا مژده گونه ای ندید نمیشه.
پرهام گفت-امشب کل بیمارستان مهمون من غذاشونومن حساب میکنم البته اگه چیزی که میخوای بگی انقدر ارزششو داشته
باشه خب حاال بگو ببینم چی شده؟
دکتر گفت.....

بیتا خانوم به هوش اومدن
پرهام با خوشحالی گفت-راست میگی دکتر جون من راست میگی
اره اره راست میگمپرهام دکتره رو بغل کردوگفت -خبرت بیشتر از اینا ارزش داشت و از جیبش ده تا تراول  ۵٢تومانی دراورد وبه دکتر داد.
همه اشون شاد خوشحال بودن.
البته ناگفته نمونه که من داشتم از خوشحالی بال در میوردم.
ولی بازم خودمو کنترل کردمو گفتم-دلربا ما بریم فعال بزار خانواده اش پیشش باشن ما بعدا بهش سر میزنیم باشه؟
باشه بریمازشون خداحافظی کردیم وگفتیم -بعدا میایم میبینمشون.
ورفتیم سوار ماشین شدیمو به سمت خونه حرکت کردیم.
بیتا
اخ سرم ای سرم من کجام وااای فکر کنم مردم همه جا سفیده اخه .
دستمو کشیدم که یه دفعه سوخت وگرمی چیزی رواحساس کردم بهش نگاه کردم .اینکه خونه.مگه ادم تو اون دنیا زخمی هم
میشه.؟؟
اخ بی توجه به دستم که داشت میسوخت وهمینجوری خون ازش میرفت خواستم بلند شم اما حسش نبود برای همین دست از
تالش کشیدم و گرفتم خوابیدم.
که با صدای یه عده ای چشمامو دوباره باز کردم اینا که خانواده های دروغی من هستن ولی نه سپهر وسپیده واقعا دختر عمو
هام بودن همچنین باباشو ومامانشون عمو وزن عموم بودن.هه پرهام ولی هیچ نصبتی جز شوهرم با من نداشت همچنین احسان
وسینا که انقدر عاشقشون بودم و میپرسدیدمشون .
یه حس از درونم میگفت-بیتاخیلی نمک نشناسی مگه مادرو پدر بودن یعنی تورو به دنیا بیارن اونا تو رو  ٠٨سال بزرگ کردن
بهت رسیدن و حاال انقدر قدر نشناسی بهتم حقیقتو گفتن حاال چه دلیلی برای قهر هست مگه تقصیر اونا بود که پدرومادرت
نیستن ؟نه تقصیر اونا نیست پس بستش کن ومثل بچه ها رفتار نکن .
حق با حسم بود .احسان حتی اگه داییمم نباشه من عاشقشم همچنین سینا.برای سینا جونمم میدم پس نمیشه گفت خانواده ی
بدی برام بودن بچه ی دو سه سال هم نیستم که قهر کنم پس بهتر مثل یه دختر بالغ رفتار کنم.
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سینا اولین نفری بود که چشمای بازمو دید.
به شادی و بغض گفت-پرنسسم خوبه ؟عسل داداش خوبه؟
لبخندی زدمو گفتم-خوبم داداشی فقط سرم خیلی درد میکنه.
من فدای اون سر ناز تو بشمخدانکنه داداش.نیلو همونجوری که گریه میکرد بغلم کردو گفت-خیلی خری من ده تا سکته ناقصو رد کردم.میمردی به منم میگفتی.؟خب به
هیچی نمیگفتی ولی باید به من میگفت.
خندیدم که گفت-خیلی خری تازه داره میخنده بزنم بکشمت اخه میمون اورنبوتان گاو خر.
چیزی نگفتم که حرصی تر شد ویه دونه زد به سرم که اخ بلندوتقریبا جیغ مانندی گفتم.
نیلو با نگران برگشت سمتم وگفت -چی شد ببخشید بخدا اصال حواسم نبود که سرت اینجوریه ببخشید
لبخندی با درد زدمو وگفتم-واای عیب نداره چرا خودتو میکشی دختر؟ فهمیدم حواست نیست.
اخیشی گفت-باشه خیالم راحت شد که ناراحت نشدی.
۵روز داره از اونموقعی که از بیمارستان اومدم میگذره.
تلفنم زنگ خورد عشقم.وااای اریا بود با خوشحالی جواب دادم-جانم؟
سالم بیتاسالم بله؟اتفاقی افتاده؟نه میشه امروز همدیگرو ببینیم ؟اره اره اما کجا؟بیا دره خوبه؟؟عالیه تا دوساعت دیگه اونجامباشه ای گفت وتلفنو قطع کردم سریع حاضر شدم.روسریمو حجابی بستم و چادر سرم کردم تا وقتی که موهام درنیادهمینجوری میمونم.
سوار ماشینم شدمو به سمت دره حرکت کردم.
بعد دوساعت رسیدم به دره.
ماشین نگه داشتمو پیاده شدم.
آریا برگشت سمت من.
بهم نگاهی کرد ولبخندی زد وگفت-شبیه فرشته ها شدی.
لبخند ملیحی رو لبام نشست وگفتم-ممنون نظر لطفته
بیا بشین باهم حرف بزنیم.رفتم کنارش نشستم که گفت-بیتا من هنوز دوست دارم.
حرفش خیلی ناگهانی بود برای همین تعجب کردم وچشمام اندازه ی توپ والیبال شد بعد از دو دقیقه به خودم اومدم وگفتم-
خب منم هنوز دوست دارم.
پس چرا از شوهرت طالق نمیگیری وقتی تو هم منو دوست داری؟خب ماهم زندگیمونو از نو میسازیماشک هام بی مهار روی گونه ام ریخت وگفتم-فکر کردی از این زندگی راضیم؟؟ نه راضی نیستم از این زندگی که جز عذاب
چیزی برای من نداره.ولی مجبورم مجبورم تحمل کنم وگرنه خیلیا تاوان کار منو میدن حتی شاید تو هم بینشون باشی که من
اینو نمیخوام.اما یه روزی یه زمانی ازش طالق میگیرم ولی االن نه نمیتونم.
باشه بیتا باشه اما منتظر خبرهایی تو این چند هفته باشچه خبری؟-خواهی فهمید وبدون کلمه ای حرف سوار پژوش شدورفت.

چند دقیقه نشستم وبعد بسمت خونه حرکت کردم.
به خونه رسیدم پرهام توی پذیرایی بود.با دیدن من زد زیر خنده وگفت-وااای بیتا از دست تو.

63

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق
چیکار کردم مگه؟-واای با این پوششت شبیه اومال شدی دقیقا.

مشکل تو که چشمات چپه همه چی رو چپ میبینه.من خودمو مانتوییم ولی این چادر حرمتش خیلیی بیشتر از مانتو.درضمنخودم دختر عاقل بالغی هستم میفهمم چی درسته چی غلط.
وبسمت اتاقم حرکت کردم.
اصال حوصله ی این پرهام شتره رو نداشتم ونمیتونستم تحملش کنم باید یه کاری کنم از من طالق بگیره.
اریا
رفتم خونه.
دلسا رو صدا زدمو گفتم-پیشنهادت قبوله ولی باید تا دوسه روز دیگه هم جشن بگیریم همه باباتینا بیان که من تورو
خواستپاری کنم بعدش شرایطمونو میگیم باشه؟؟
با خوشحالی گفت -باشه باشه بابا اینای منم توراه هستن تا چند ساعت دیگه میرسن.خوبه دیگه چیزی نگفتمو بسمت اتاق رفتم.دیگه بسته بازیچه ی بیتا بودن بسته.دلسا اومد وگفت مامانمینا رسیدن.
باشه االن میام.رفتم پایین وبا عمه و شوهر عمه روبوسی کردم واین حرفا مامانم کشیدم کنار وهمه ی قضییه رو براش تعریف کردم.اول قبول
نکرد اما با اصرار های من قبول کرد ورفت با عمه حرف بزنه.
بالخره اونا هم که قبول کردن و موند مراسما که من گفتم-تا دوروز دیگه یه جشن بگیریم مثل جشن عروسی .ما شش ماه عقد
موقعت میکنم وبا هم زندگی میکنم اگه باهم تفاهم داشتیم دائمیش میکنم وگرنه هرکی راه خودشو میره.
همه قبول کردن.از همون روز با دلسا رفتیم برای خرید یه خونه اپارتمانی کوچک ونقلی گرفتیم با وسایلش .یعنی اماده ی اماده
خداروشکر دکورش هم عالی بود ودلسا خوشش اومد.
رفتیم لباس عروس هم خریدیم.
بعد هم وسایل متفرقه.
وبرگشتیم خونه.
کارت ها رو هم نوشتیم که فردا پخشش کنیم.به حرفای دلربا که اریا عجله نکن هم هیچ توجه ای نداشتم.

فردا با دلسا همه ی کارتارو پخش کردیم.فقط موند برای بیتا و خانواده اش که دادم دلربا ببرتش.
بالخره فردا عروسیمونه وهمه چیز هم حاضره غذاهای میوه ها شیرینی ها تاالر و ....خالصه همه چیز و ما هم منتظر فردا بشه.
دلربا دیگه حتی به صورتمم نگاه نمیکرد وگفت-یه چیزی بگم؟
میدونستی بیتا تو این چهار سال که دیگه تقریبا هم  ٠٠سالشه داره میشه نزاشته پرهام دست بهش بزنه که وقتی یه روزیبا تو ازدواج کرد هنوز دخنر بوده باشه خیلی پستی اریا ازت متنفرم اینو گفتو رفت.یعنی من انقدر پست وکثیفم که با دلربایی
که دوست صمیمیم بود باید این حرفارو میشنیدم.
خدایا یعنی دارم کار درستی میکنم؟خودمم نمیدونم.
بیتا
دلربا زنگ زد که میخوام بیام خونتون کارت دارم.گفتم-باشه عزیزم بیا قدمت روی چشم.
دلربا با ناراحتی اومد باهم روبوسی کردیم ورفتیم اتاقم .که گفت-بیتا یه خبر بد برات دارم فقط باید خودتو کنترل کنی باشه؟
با ترس گفتم-آریا؟
اره خبر درباره ی اونهبا نگرانی گفتم-چی شده اتفاقی افتاده؟
اگه اروم باشی تعریف میکنم.خودمو اروم نشون دادم ولی در درون غوغا بود گفت-دیروز باباومامانم از سفر برگشتن و اریا دلسا رو از مامان بابام
خواستگاری کرد.
قلبم درد بدی گرفت دستمو گذاشتم رو قلبم که با نگرانی گفت-حالت خوبه؟
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اره ادامه اشو بگوهمه موفقا و فردا هم ...حرفشو ادامه نداد ویه کارت عروسی گذاشت جلوم.
عروسیشونه؟-اره

با خنده ی مصنوعی گفتم-مبارک باشه ایشااهلل به پای هم پیر بشن فردا حتما میام با همه ی خانواده ام نگران نباش.
دلربا چند ساعت پیشم موند ودل داریم میداد ومن خودمو به بیخیالی زدم وقتی دلربا رفت بغضم ترکید وشروع کردم به گریه
کردن.پس بگو چرا اون سواال پرسید ای خدا من که تازه راهی پیداه کرده بودم که پرهام طالقم بده.بعد اریا داره ازدواج
میکنه.نه خدا باورم نمیشه امکان نداره.

اریا امروز روز عروسیمه روزی که توش عروس وداماد خوشحال میشن ولی من تو این عروسی فقط ناراحتمپ بست .مهمونا یکی
پس از دیگری داشتن میومدن.وااای بیتا اومد.بیتا با اون لباس خوشگل قرمزش و موهای لخت و مشکی که یک لحظه فکر کردم
برای خودش انقدر که طبیعی بود فوق العادع خوشگل شده بود حتی از دلسا هم خوشگل تر شده بود.
همه اشون اومدن نیلو با یه لباس مشکی اومد و همچنین شوهراشون یکی یکی اومدن.احسان هم اومدبود .واقعا تعجب کردم
که بیتا اومد اونم انقدر خوشگل وناز.
همه نشسته بودن سرجاشون ودیجی اهنگ میزاشت بیتا ونیلو رفتن وسط وکلی قر دادن ورقصیدن.
بیتا انگار نه انگار عروسیه من انقدر شاد وبیخیال بود که نگو.
اریا خیلی خری نکن میخواستی بیاد به دستو پات بیفته؟
نه ولی ..ولی نداره اونم خودشو زده به بیخیالی پس انقدر بهش فکر نکن.رفتم کنار دلسا بزور نشستم رفته بود یه لباس گرفته بود که با پارچه ی دامنش برای یه کشور میشد لباس دوخت چه خبر اخه
انقدر پوف پوفی.
اهنگ تبدیل به اهنگ تانگو شد پرهام به بیتا درخواست داد که بلند شدن رفتن وسط و میرقصیدن.خیلی عصبی شدم ولی
باید خودمو کنترل میکردم .با دیدن رقص حرفه ای ومحشر اونا دیگه کسی وسط نرفت و فقط اونا داشتن میرقصیدن.
بیتا.
زده بودن به فاز بیخیالی البته در ظاهر با پرهام خیلی حرفه ای رقصیدیم که دیگه کسی نیومد وسط از گوشه ی چشمم اریا رو
دیدم که داره حرص میخوره.هه اصال مهم نبود خود کرده را تدبیر نیست.
تنها کسی که توی اون جمع لباسش قرمز بود من بودم ویه جورایی مثل جواهر میدرخشیدم.دست ارایشگر هم درد نکنه که
کاله گیسو طوری گذاشته تو سرم که حتی نیلو شک کرد که موهای خودم باشه.
بعد اینکه یه دور با پرهام رقصیدم.
اهنگ قطع شد که گرمی لبای پرهام رو احساس کردم سریع جدا شدیم که صدا دستو حیغ وهورا که میگفتن دوباره دوباره
دوباره یه باد فایده نداره.
خندیدم ورفتیم نشستیم به پرهام اس ام اس دادم پرهام میکشمت وایسا فقط
چراچرا منو بوسیدی؟دوس داشتم-باشه معلوم میشه

بالخره اون عروسی مزخرف تموم شد .همه برگشتیم خونه دلربا خانومم که با اقا دکتر جونش برگشت .فردا دکتر قرار بیاد
خواستگارش.روانپزشکه طبق گفته دلربا.
وقتی رسیدیم خونه داشتم لباسامو عوض میکردم که در اتاق باز شد و پرهام داخل شد وگفت-امشب معلوم میشه
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باتعجب گفتم-چی معلوم میشه که اومد نزدیکم وپرتم کرد رو تخت هرچی دستو پا میزدم بی فایدع بود اومدم با گلدون بزنمسرش که سرمو محکم کوبوند به تخت که چشمام سنگین شد ودیگه چیزی نفهمیدم.وقتی چشمامو باز کردم.هیچ لباسی تنم
نبود جیغ بلندی کشیدم .باورم نمیشه ای خدا من چرا انقدر بدبختم بزور رفتم حموم خودمو شستم لباسامو هم تنم کردم
شروع کردن به جیغ وداد کشیدن.پرهام اومد تو اتاق که هلش دادم وگفتم-خیلی کثیفی خیلی اشغال حالم ازت بهم میخوره
ازت حدا میشم قسم میخورم که جدا میشم.وبدون
در نظز گرفتن وقت وساعت سویچمو برداشتم ورفتم سوار ماشین شدم.
فقط داشتم میرفتم اما نمیدونستم کجا.
نیم ساعتی بود که فقط داشتم خیابونا رو میرفتم که متوجه یه ماشینی شدم که داره تعقیبم میکنه.
سرعتمو زیاد کردم اما دست بردا نبود خواستم بپیچم به یه کوچه که یه ماشینیه جلومو گرفت.
از هر کدوم از ماشینا دوتا مرد گنده اومد بیرون.منم پیاده شدم وگفتم-بله امرتون چیه منو تعقیب میکنید؟
یکیشون گفت-اوه دختر زبون باز وشجاعی هم که هستی.
به تو ربطی داره؟االن حالیت میکنم وخواست منو بزنه که چنان زدم به دستش وبعد پیچوندمش که فکر کنم شکست.مرد جیغ وداد میکرد و اونیکی ها خواستن بگرتنم که زدمشون زورم خیلی زیاد بود داشتم با دوتاشون دعوا میکرد
ومیزدمشون که اونیکی یه دستمالی رو گذاشت جلوی دهنم که چشمام سنگین شد و همه جا تاریک.

وقتی چشمامو باز کردم تو یه اتاق کثیف و چندش بودم ومنم بسته بودن به صندلی در باز شد و یه پسره اومد داخل قیافه
اش باحال بود.کم بود عقل با این هیکل و قیافه میتونست مدل بشه نمیدونم چرا اومده تو این کار گیج علی.
پسر دهنمو باز کرد وگفت-سالم خانوم خوشگله
کوفتو سالم درد وسالم منو دزدیدین تازه سالمم میدینیه دختره هم اومد داخل قیافه اش خیلی بامزه وناز بود ولی بهش میخورد هم سن خودم باشه
دختر گفت-ارتان چه خبرته بدو بیا دیگه؟
باشه یکتا جان نخور منو خواهربا دهن باز گفتم-شما خواهر برادرین
سرشونو به نشونه ی اره تکون دادن.
پسره که فک کنم اسمش ارتان بود گفت-اسمت چیه؟
خاک برسر گیجت نمیدونی کیو دزدیدی من بیتا ایرانیم یکی از بزرگترین تاجرهای لوازم ارایشی.هردوشون با بهت به من نگاه کردن یکتا گفت-تو تو تو اسمت بی..بی بی ..بیتاست ...اونم بی بیتا ای..ایرانی
ارهچیزی نگفتن ورفتن.
منم تو اتاق تنها موندم و داشتن به شانس قشنگی که دارم فکر میکردم.
کالفه شده بودم که در باز شد ودوتا مرد گنده اومدن تو خدایا شبیه گوریل بودن.
از سقف اویزونم کردن.
یه پیرمرده داخل شد اوف خیلی سنش زیاد بود یه پاش لب گور بود.
بیتا ایرانی از زیبایت شنیده بودن ولی توقع نداشتم انقدر ها هم خوشگلی باشی.چیزی نگفتم که ادامه داد-تو تنها کسی هستی که انقدر اقا بزرگ دوست داشت که تقریبا نصف اموالشو به نام تو کرد وفکر
کنم همه ی رازهاشو بدونی ازجمله اون الماس
کدوم الماس؟؟با گفتن این حرف حس کردم کمر سوخت اون مرد گندا با یه شالق بع کمرم زد که جیغم هوا رفت.
یه بار دیگه میپرسم اون الماس کجاست؟نمیدونمکه دوباره شالق رو زدن به کمرم جیغ میزدنو میگفتم-از سنت خجالت بکش یه پات چیه جفت پاهات لبه گوره بعد انوقت دنبال
مال وثروتی خجالت بکش پیرمرد خرفت.

66

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق

با این حرفم عصبی تر شد وداد زد-محکم تر بزن اصغر.
که اون اصغر چنان زد رو کمرم که جیغ چیه فریاو به چه بلندی زدم.
اون پسر اومد جلوم وایساد وگفت-الماسا کجاست؟
پیرمرد هاف هافو نمیدونم که اینسری هم از کمر وهم از شکمم چنان زدن که جیغم همه رو خبر کرد چشمام دیگه داشت تارمیشد که ارتان ویکتا اومدن وجلوشونو گرفتنو گفتن-بهادر اون......
دیگه چیزی نشنیدم و چشمام تو تاریکی عمیق فرو رفت.
چشمامو وقتی باز کردم یکتا وارتان باال سرم بودن.
بهم لبخند زدن که جوابشونو با یه لبخند که بیشتر شبیه کج شدن لبم بود دادم.
یکتا گفت-حالت خوبه؟
اخ اره بهترمارتان گفت-ببین بیتا تنها راهی وجود داره تا از اینجا خالص بشی اینکه بگی میدونم الماسا کجاست.؟
ولی من نمیدوممیدونم میدونم به دروغ میگی میدونم کجاستخب وقتی ببینه دروغ گفتم که بدتر شکنجه ام میده.نه ببین تو میگی که میدونم الماسا کجاست تا اینحا اوکیارهبعد بهش ادرس یه جای درو افتاده رو میدی که اون خودم بهت میگم .خببعدش تا اون مشغول پیدا کردن الماسه پلیسا میان اونجا ودست گیرشون میکننچرا بهتون اعتماد کنم؟یکتا درگوشم گفت-چون ما مامور مخفی هستیم.باتعجب نگاهشون کردم که ارتان انگشتشو رو بینیش ڱزاشت به معنای ساکت باش.
اون رفتن بیرون وگفتن فردا میان بهم بگن نقش رو.
اونا که رفتن من موندم وکلی خیال وداستان به درد نخور.
در باز شد ویه مرد گنده ی دیگه به یه سینی اومد داخل .
تو سینی یه تیکه نون خشک بود و یه لیوان اب که به هرچیزی شبیه بود جز اب بیخیال شدم سینی رو کنار زدم.
مرد گفت-ببخشید نمیدونستم شما به این غذاها عادت ندارین
چرا اگه واقعا اب میوردین ویه تیکه نون درستو حسابی عادت میکردم.مرد چیزی نگفت و رفت کمرم بدجوری تیر کشید همچنین زیر شکمم.واای خدا امروز چندمه؟ ٠٠وای جلو انداختم حاال چه غلطی
بکنم.
یه جا نشسته بودم از جام تکون نمیخوردم.که ارتان اومد داخل منم همونجور سیخ نشسته بودم سرجان که ارتان با چشمای
گرد گفت-اون خون چیه به زیر پام پاه کردم.وااای یا خدا ارتان دید سریع گفتم -هیچی هیچی میشه به یکتا بگی بیاد.
فکر کنم قضیه رو فهمید که لبخندی زد وگفت-باشه
وبیرون رفت.خدایا میدونم گناه نامحرم اینا رو ببینه ولی بخدا از روی قصد نبود.

یکتا با یه پد تو دستش اومد تو اتاق وگفت بیا ویه شلوار هم بهم داد وگفت-عوضشون کن تا کسی نیومده
جلوی تو؟پوفی کشید وگفت-بیتا جون هرچی تو داری منم دارم شک داری میخوای بهت نشون بدم؟؟
پرویی نثارش کردم وسریع شلوارمینا رو عوض کردم .که گفت -یه لحظه صبر کن و رفت بیرون با یه کبریت و فکر کنم بنزیناومد داخل و شلوارمو اتیش زدوگفت-اینجوری بهتره کسی ببینه زشته تازه گناه هم هست.
میدونم ارتان داداشت هم دید خیلی بد شد.اون عیبی نداره-برای چی؟اونم نامحرم خب
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-نه گناه نداره بعدا بهت میگم واز اتاق بیرون رفت.

چه خواهر وبرادر های خوبین این دوتا ولی هیچ کدوم زره ای شباهت ندارن.یعنی خواهر دوقلوی من شبیه من ؟
ولی طبق گفته ی عمو قیافه اش با من فرق داشت من پنج دقیقه ازش بزرگترم .
داداشمم میگفت خیلی پسر خوشگل وجذابی بود انقدر که از همون بچگی دختره یکسره دوربرش بودن.
ای خدا کمکم کن پیداشون کنم .چشمامو بستم و وقتی باز کردم فکر کنم صبح شده بود.
یکتا اومد تو ویه ادرسو بهم داد که حفظ کنم وبه این پیرمرد وحشی اسمش چی بود بهرام بهادر نمیدونم یه چیزی تو این مایع
ها بود.
ادرسو کامل حفظ کردم ویکتا رفت.
پیرمرد اومد وگفت-خب میگی الماسا کجاست یا باز دلت شکنجه میخواد؟؟
میگم توی......وادرسو بهش گفتم.بهم گفت-اگه دروغ بگی میکشمت فهمیدی ؟
سرمو به نشونه ی اره تکون دادم سوار یه ماشین مشکی شدیم بسمت اونجا یی که فقط ارتان بهم گفت حرکت کردیم.وقتیرسیدیم تا چشم کار میکرد بیابون بود ولی سه تا درخت اونجا بود که گفت-زیر کدوم درخت بود؟
یادم نیست فقط میدونم که زیر درخت بود اما یادم نیست کدومهپیرنرد سه تا پسر فرستاد تا زیر درختا رو بکنه.
دیگه ترسی نداشتم بالخره میمردم حاال چه وقتی به ارتان ویکتا قول دادم چه قبلش.

مردا داشتن همینجوری بیل میزدن تا الماسا رو پیدا کنن.
منم نظاره گره این صحنه بودم که صدای اژیره ماشین پلیس اومد اون بهادر چی اون انقدر ترسیده بود که تفنگ در اورد و
اومد سمت من که با پا زدم به دستش زدم تفنگش افتاد با سرم زدم تو سرش که از دماغش خون اومد.با پازدم به سینش که
افتاد زمین نشستم رو شکمش وتا جا داشت زدمش پلیسا هم که اونور مشغول بقیه بودن.انقدر زدمش که به غلط کردن
افتاد.بلند شدم ودستام پاک کردم .
تفنگ برداشتم وبرگشتم عقب که دیدم همه دارن با دهن باز بهم نگاه میکنن.
گفتم-چیه نگاه داره؟
همه اشون سرشونو به نشونه ی نه تکون دادن.
یکتا گفت-پشتت
تفنگ برگردندم به عقب به سمت بهادر که به میخواست بزن تو سرم نشونه گرفتم وجیغ زدم -گمشو اونور گمشوووو
بهادر دستشو باال سرش گرفت .
گفتم-تیکه بده به درخت دستتم بزار پشتت سریع.
هرکاری گفتمو انجام داد که برگشتم سمت یکتا وگفتم -بیا بهش دستبند بزن سریع اومد بهش دستبند زد که با پام زدم پشت
بهادر گفتم-خیلی خری گاو االغ ودوباره با دستو پا میزدمش .
یکتا خنده اش گرفته بود.بلد بودن تفنگ دستمو بگیرم .اقا بزرگ بهم یاد داد.
یکتا با شوخی گفت -میتونی بزن به اون پالستیکی که افتاده زمین.
ژست خاص خودمو گرفتم ونشون گرفتم وشلیک کردم که خورد به اون پالستیکه.
خیلی بامزه روی تفنگ فوت کردم برگشتم سمتشون که یکتا با تعجب گفت-تو احیانا پلیس نیستی؟
نوچ من یکی از بوکسرای عالی کشورم تیراندازی رو هم اقا بزرگ بهم یا داده.ارتان گفت-صدات هم بم هست تو بیا پلیس شو؟
چشمکی زدمو گفتم-حاال بهش فکر میکنم
که همه اشون زدن زیر خنده.
سوار ماشین شدیم ورفتیم کالنتری اونجا ازم بازجویی کردن ومنم همه چیز رو مو به مو توضیح دادم.
که یکتا وارتان گفتن-بیرون باش کارت داریم.
باشه ایی گفتم که بعد نیم ساعت ارتان ویکتا اومدن.
بهشون گفتم-بیان بریم خونه ی من هم من لباسا عوض کنم اگه خواستید هم اونجا حرفامونو میزنیم یا اگه نه میایم بیرون.
قبول کردنو همگی سوار ماشین من شدن که از پارکینگ درش اوردیم.
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وقتی رسیدیم به عمارت ارتان سوتی زد وگفت-اوه عجب خونه ای خواهری
لبخندی زدمو اهی کشیدم.
وارد خونه شدیم وبه ارتان گفت -بشین تو سالن منو یکتا بریم باال بیایم.
باشه ای گفت که هلنا رو صدا زدم که با ترس اومد وگفت-خانوم برگشتین خونه؟داری میبینی دیگه هلنا جاناقا دیونه شده بود اونشب کلی داد وبیداد راه انداخت .بعدشم همه جارو دنبالتون گشتن .حتی چند نفر فرستادن دبیوترکیه دنبالتون بگردن.
اون اقات ایشاهلل بمیر که دلم نمیخواد چشمام به چشای نحسش بخوره.بیخیال ببین اقا ارتان چی میخوان براشون بیار.چشم خانومبا یکتا رفتیم باال که یکتا گفت-اسم اقای مجنون چیه؟
خیر سرش پرهاماوه حسابشو کنی دیونه اته که انقدر نگرانت شده.کاش دیونه ام نبود کاااشبرای چی؟؟داستان داره حاال بهت میگم.باشهرفتیم تو کمد لباسا .یکتا با دهن باز گفت-بیتا اشتباه ای نیوندیم اینجا بوتیکه ها؟؟؟
خندیدیم وگفتم-نه عزیزم راهمون درسته اینارو همه اشو پرهام خره برام خریده من از خونه حتی یه روسری هم نیوردم.
خندید وگفت-چرا پرهام دوس نداری؟
اهی کشیدم و همینطوری که لباسامو عوض میکردم کل داستان عشق ممنوعه امو براش تعریف کردم.یکتا هم مثل بقیه با
شنیدن حرفای من گریه کرد اونم شدید وگفت-ای بیشعور میمون میخوان صد سال سیاه دوست نداشته باشه مرتیکه ی علفی
اشغال
خندیدم ولی تلخ و به این فکر کردم که دیگه اریا زن داره و اونم دلساست.ای خدا بدشانس تر ازمن هم هست اخه .یکتا بغلم
کردم وگفت-برات بمیره
خدانکنهلبخندی زد وگفت-منو ارتان برات یه خبر داریم که شاید خوشحالت کنه.
چی؟بریم پایین برات بگم خوشگل خانوم لبخندی زدم که انقدر عمیق بود چال های گونه ام پیدا شد که یکتا گفت -عوضی تو چالگونه هم داره کوفت بشه اشغال
با هم رفتیم پایین .
من نشستم روی مبل تک نفر و ارتان و یکتا رو به روم بودن.
ارتان گفت-حدودا پنج یا شش سالم کع بود با داداشام وبابام تصادف کردیم.تو اون حادثه فقط من زنده موندم اونم اینکه یه
پیرمردی نجاتم داده بود.حافظمو به طور کل از دست بودم.اما وقتی  ٨١سالم شد حافظه ام برگشت همه چیز اینکه کیم و
اینکه بابا بهم یه برگ داده بود من دوتا خواهر دوقلو داشتم که باید پیداشون میکردم یکتا تو دبیرستان کناری ما درس
میخوند.
خیلی دختر زرنگی بود درباره اش تحقیق کردم درست بود اسمش یکتا ایرانی بود رفتم براش همه چیزو گفتم و اونم گفت که
دنبال کسی به اسم ارتان یه خواهر دوقلوش که اسمش بیتاست.
چهار سال بی وقفه دنبال بیتا گشتیم اما پیداش نکردیم هردومون پلیس بودیم و بهمون ماموریت دادن که تو اون ماموریت
خواهرمونه پیدا کردیم یعنی یعنی کسی که خواهر ماست تویی.

69

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق

اشک های شوق روی چشمام اومد رفتم سمتشون وبغلشون کردم خیلی خوشحال بودن از اینکه خواهر وبرادرمو پیدا کردم و
بعد با خنده گفتم-چه خواهر برادر هایی هستیم ما منو یکتا دوقلویم ولی دریغ از یه کم شباهت نه چشم نه دهن نه موها نه
هیکل هیچی به هیچی.
جفتشون خندیدن که گفتم-ارتان تو یکتا فقط رنگ چشماتون یکی هستش وگرنه تو هم شبیه ما نیستی
ارتان-بله دارم میبینم درضمن تو پنج دقیقه از یکتا بزرگتری
خبر دارم اقا ارتی یعنی تو اولی من دومی این فسقلی هم سومییکتا با جیغ جیغ گفت-فسقلی عمته.
اووووم یعنی عمه پریناز یا خداااا حرفشو نزن اون اسمشو میزنی از امریکا پا میشه میاد اینجا.جفتشون خندیدن باهم رفتیم ناهارمونو خوردیم که صدای پرهام اومد که گفت-بیتا؟
برگشتم عقب وبهش نگاه کردم اخمی بهش کردم هنوز کاری که باهام کرده یادم نرفته.بلندشدمو گفتم-درد بیتا کوفتو بیتا مرضه بیتا ای بمیرم از دست تو
بیتا اینجوری با من جلوی دوتا غریبه حرف نزن !غریبه نیستن خواهرم یکتا برادرم ارتان.با تعجب به ارتان ویکتا نگاه کرد کع یه لبخند نشست رو لباش وبا یکتا وارتان خیلی گرم سالم واحوال پرسی کردم.
ورو به یکتا وارتان گفت-یه دقیقه خواهر جیغ جیغوتونو قرض میگیرم ودستمو کشید بسمت اتاق برد وگفت-بیتا اونشب چرا
اونجوری کردی و نزاشتی من یه کلمه حرف بزنم؟
دیگه حرفی مونده بود؟بیتا فهمیدم چه فکری کردی ولی قسم میخورم من حتی بهت دست هم نزدم.با تردید گفتم-راست میگی؟
دستشو رو صورتم کشید وگفت-بخدا بیتا .بخدا بهت دست نزدم.
صورتنو کشیدم عقب وگفتم -باشه من معذرت میخوام عجوالنه تصمیم گرفتم.
لبخندی زد وباهم رفتیم پایین.

 ۵ماه از ماجرای پیدا کردن یکتا وارتان میگذره تو این چند وقت اخیر متوجه نگاه های زیرزیرکی سپهر روی یکتا شدم.موهایمم
بلند شد االن تا روی کمرم هست .در اتاق به صدا در اومد بفرماییدی گفتم سپهر اومد داخل وسالم داد پشتشم یکتا داخل
شد یکی از ابروهام باال پرید این دوتا باهم اینجا چیکار میکنن .راستی یادن رفت بگم از نصف سهمم یک پنجمشو دادم به
ارتان ویه پنجمشو به یکتا ولی هنوز خودم بزرگترین سهام دارم.
جفتشون سالم کردن ومثل این بچه ها که کار خطایی کردن اروم نشستن روی مبل گفتم-
چی شده اتفاقی افتاده که انقدر مودب شدید.؟
سپهر گفت-اره من میخوان زن بگیرم.اروم خندیدمو گفتم خب برو بگیر.
خب نکته ی اصلی اینجاست میخوام خواهر تو رو بگیرم تک خنده ای کردم وگفتم-به سالمتی مبارکی فقط یه چیزی یکتا سپهرخر رو دوس داری؟
اره اجیخب پس مبارک جفتشون با شروشوق دست زدن وهمدیگر رو بغل کردن.یکتا پرید ماچم کرد وگفت-اجی بخدا فرشته ای فرشته
خندید وگفتم-برو برو هندونه زیر بغلم نزار
یکتا دستشو بهم کوبید وگفت-ارتانم که رو حرف تو حرف نمیزنه جوووون
کلی خندیدیم روبه سپهر گفتم-من میدونستم اول اخر میخوای خودتو به من بچسبونی ها
دیگه چیکار کنیم خواهر زن غش غش خندیدم سپهر ویکتا بعد از تشکر از من رفتن بیرون مریم اومد داخل وگفت-خانومببخشید
بگو مریمیه پرونده براتون فرستاده شده که باید یه هفته برید پاریس برای کار ادارییکی؟؟-فردا
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باشه سه تا بیلیط برای فردا بگیر به اقای جهانی هم زنگ بزن بگو همراه خانومش یا دلربا باید بیادچشم خانوماریا
رفتم خونه برای ناهار .وارد خونه که شدم .

دلسا رو صدا زدم از اتاق بیرون اومد وااای این دلساست موهای بلوندوصافش مشکی وحالت دارشده بود .دلسا با ذوق
گفت-گفته بودی از موهای بلوند متنفری.همچنین از موهای لخت وصاف منم رفتم برای تو درستش کردم رفتم سمتش سرمو
نزدیک گوشش کردم بی اراده بدون اینکه خودن بخوام یاد بیتا افتادموگفتم-دلسا حیف که تو اون نمیشی.
دلسا با شنیدن این حرفم پسم زد وشروع به گریه کرد وگفت-هنوزم دوسش داری اره؟؟حتی منو یه زره هم دوس نداری
نه؟؟
اینارو گفت وبسمت اتاقش دوید تلفنمو زنگ خورد با کالفگی دستی به موهام کشیدم وجواب دادم-الو اقای جهانی
بله خودم هستم بفرمایدسالم مریمم منشی بیتا خانومسالم بفرمایدبیتا خانوم داره میره پاریس برای یک هفته شما وخانومتون یا دلربا خانوم هم باید با ایشون برید.باشه ولی کی؟فردااهان باشه ممنونخواهشتلفنو قطع کردمو بسمت اتاق دلسا رفتم.
بیتا
رفتم خونه وهرچی نیم تن ودامن یا نیم تن وشلوار و اینارو جمع کردم.
ساکمو جمع کردم رفتم پایین امشب وقت اینکه مخ پرهامو بزنم که طالقمو بده.
رفتم پایین تو پذیرایی بود رفتم سمتش وکنارش نشستم وگفت-سالم بیتا خانوم
سالم پرهام جونچی شده پیش من نشستی؟هیچی همینجوریبعد چنددقیقه گفتم-میدونی چی شده؟
چی؟هرکی تورو میبینه فکر میکنه رئیس من ازبس جذابو خوشتیپی.پرهام تو چرا ازدواج نمیکنی این همه دخترکه خیلی بهتر وسرتر از منم چرا ازدواج نمیکنی؟؟؟

پرهام با کالفگی گفت-نمیتونم بیتا
چرا نمیتونی؟ مگه تو دوسم نداری؟خیلیپس منو ازاد بزار بخدا دوباره عاشق میشی یکی که واقعا لیاقتتو داشته باشه نه من که لیاقتتو ندارم.خودت بگو واقعا از این زندگی راضی هستی؟
نه وقتی هستی کنارم اما ندارمت نه راضی نیستم.پس طالقم بده خواهش میکنم هرچی بخوای بهت میدم حتی نصف سهممو از شرکت اما طالقم بده.بغلم کرد بغض کرد وگفت-باشه بیتا طالقت میدم برای اینکه تو هم یه زندگیه خوب داشته باشی طالقت میدم.
منن بغلش کردمو گفتم-بعد طالقمون دوست بمونیم باشه؟
لبخندی زدوگفت -باشه
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برگه ی طالقی که از وکیلم گرفته بودیم امضا کردیم وزنگ زدم به وکیلم که بیاد بگیرتش که اومد وبردش وگفت-دیگه
خودتون رو زن ومرد غریبه حساب کنین.
باشه ای گفتیم که رفت منم پرهام بغل کردمو گفتم-االن دوست دارم مثل داداشم.
تلخ خندید وگفت -ای زرنگ
خدایا شکرت بالخره منم ازاد شدم.پرهام گفت-به عنوان اخرین درخواست امشب میشه پیشم بخوابی.
سرمو تکون دادم وباهم رفتیم خوابیدیم.
صبح که از خواب بیدارشدم به پرهام گفتم -میخوام برم پاریس پرهام .
که با خواب الودگی گفت-برو برو خوش اومدی و دوباره خوابید.
ساکمو برداشتم وسوار ماشینم شدم وبه سمت فرودگاه حرکت کردم.
به فرودگاه رسیدم اریا ودلسارو دیدم که کنار هم ایستادن پنج ماهی هست که دلسا روندیدم.اریا رو هم دوماهی میشه که
ندیدم.با دیدنش دلم دوباره لرزید.

با اخم رفتم پیششون .بهم سالم دادن که به تکون دادنسرم اکتفا کردم.نوبت پرواز ما بود.چمدونامو تحویل دادیم وسوار
شدیم کنار من یه پسر  ٠٩سال نشست.
دلسا واریا هم کنارمون نشسته بودن.
پسر سالم کرد وگفت-یاسر هستم یاسر سلطانی
لبخندی زدمو سالم دادم گفتم-بیتا هستم بیتا ایرانی
بهم دست داد وگفت-از اشنایی با بانوی زیبای چون شما خیلی مفتخرم.
همچنیندیگه چیزی نگفتم یه پرونده از کیفش در اورد وچکش کرد.بعد با تعجب پرسید-شما بیتا ایرانی هستید؟
بله خودمم گفتم کهیعنی شما تاجر بزرگ لوازم ارایشی تو ایران هستید؟خودممیعنی من بخاطر شما دارم میام پاریسچپ نگاهش کردمو گفتم-از کدوم جهنم دره ای بدونم؟
خندید وگفت-من از بیتا ایرانی تو ذهنم یا غول درست کرده بودم نمیدونستم که با همچین خانوم زیبایی روبه رو میشم.
چیزی نگفتم وچشمامو بستم که به خواب عمیقی فرو رفتم.
یه مزاحمی صدام کرد که بیدارشدم اخ رسیده بودیم چقدر خوابیده بودم.
از یاسر خداحافظی کردم وبعد از برداشتم چمدونا با دلسا واریا که خیلی بد نگاهم میکر رفتیم سمت هتل خیلی شیک وعالی
پاریس.
به دلسا واریا گفتم-امروز رو بگردید ولی از فردا باید کار کنیم فهمیدید؟!
بلهرفتم تو اتاقم یه نیم تن ودامن خیلی ناز پوشیدم.
کفش پاشن بلند مشکیمم پام کردم وگوشیمو برداشتم که گوشیم زنگ خورد.ناشناس بود جواب داد-الو
سالم بیتا خانومسالم شمایاسرماهان امرتون ؟میشه امشبو با هم تو پاریس بگردیم.؟فکر بدی نیست پاریس هم که خطرناکهپس االن میام دنبالتباشه هتل...باشه بیا پایین منم همونجام-اومدم
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درباز کردم .که در اتاق روبه که برای دلسا واریا بود باز شد سالمی کردمو پایین رفتم.
به یاسر سالم کردم وسلوار فراری زرد رنگش شدم.
گفت-خب اول بریم برج ایفل نظرت؟
-موافقم

با یاسر کلی از جاهای دیدنی پاریسو دیدیم در اخر رفتیم برای همه ادکلن معروف پاریسی که یاسر بهم معرفیش کرد خریدیم.
ساعت دوی شب بود که با یاسر برگشتیم هتل ازش تشکر کردم ورفتم سمت اتاقم.
که دستم توست کسی کشیده شد.برگشتم دیدم اریاست.
بله اریا خانبیتا این مسخره باریا چیه که در میاری؟کدوم مسخره بازی؟با اون پسره که توی هواپیما اشنا شدی اینورو اونور میریبه شما ربطی داره؟به تته پته افتاد ولی خودشو نباخت وگفت-خب اخه من برای پرهام میگم.
تو نگران پرهام نباش من ازش جدا شدم ومعنی ندارم برای دوستی یا رفتن بیرون با پسری.باتعجب گفت-جدا شدی؟
اره جدا شدم.ودستمو از دستش کشیدم بیرون ورفتم تو اتاقم.
مرتیکه ی علفی.
با خنده زنگ زدم به پرهام که گفت-بیشعور کجا رفتی؟؟
اومممم اومدم پاریس بهت گفتم کهکی ؟؟وقت گل نیخالصه به همه زنگ زدم وبالخره گرفتم خوابیدم.
اخیش.صبح که از خواب بیدارشدم سریع حاضر شدم تا به جلسه برسن سری یه نیم تنه ودامن خوشگل با کاله مشکی سرم
گذاشتم محشر شدم .در خونه به صدا در اومد رفتم در باز کردم که دیدم اریا و دلسا اومدن سالم وعلیک کردیم که گفتم -
دلسا جون تو هم میای جلسه؟
نه من میرم بیرون بگردماهانی گفتم وبا هم رفتیم دلسا رو گذاشتیم تو یه پاساژ ومن با اریا رفتیم جلسه ایی که تویه رستوران بود.اریا گفت-کوتاهتر از این لباس نداشتی؟
اوال به توچه دوما به زن خودت نگاه کن بعد حرف بزن.رفتیم سر میز تقریبا نصفشون ایرانی بودن نصفشون انگلیسی بودن.نمیدونم چرا تو پارس جلسه رو راه انداختن با همشون
سالم وعلیک کردم.
مرد همه بهم گفتن-عجب خانوم زیبارویی
نشستیم و جلسه رو شروع کردیم ودرباره ی درامد ها ومحصوالت لوازم صحبت کردیم.
اون مرد انگلیسی که اسمش فادریک بود گفت-خیلی خانوم زرنگ وباهوشی هستید معلوم شرکتتون بخاطر شهامت وزرنگی
شما هست که انقدر معروف ومشهوره.تشکر کردم.
اوووف انقدر ازم تعریف کردن که هیچی نگم چون از اون ٨٠تا مرد تقریبا  ١تاشون جوون بودن واین باعث حرص اریا
میشد.فقط من تو جعمشون دختر بودم .بعد اینکه باهم کنار اومدیم سندهارو امضا کردیم وناهارمونو خوردیم.

فادریک گفت-امشب یه جشن داریم خوشحال میشم شما هم بیاید
حتماوهمه برگشتیم خونه.
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رفتم تو ساکمو گشتم تا ببینم یه چیز درست وحسابی تو ساکم هست یا نه که چشمم به یه لباس ساده ولی خوشگل کالباسی
افتاد اوردمش بیرون موهامو لخت کردم وخیلی خوشگل خودمو ارایش کردم لباسمو پوشیدم  .نشستم چندتا از خودم سلفی
گرفتم وبه یکتا فرستادم که همون دقیقه جواب داد-بیشعور کجا میری انقدر خوشگل کردی؟
پارتیاوهوع چه پارتی هست حاال؟برای توافقموناهان هو حواست به خواهرم باشه که خار تو چشمش بره میکشمت.خندیدم وفرستادم چشم حتما
در خونه بصدا در اومد رفتم درباز کردم که دیدم اریا ودلسا ان.دلسا لباسش ساده بود وناز.اریا هم یه کت وشلوار ابی
پوشیده بود.
باهم رفتیم پایین وسوار ماشین اختصاصی که فادریک واسمون فرستاده بود شدیم.
وقتی به اون قصر خوشگل وزیبا رسیدیم دهنم باز موند خیلی خوشگل وناز بود عاشقش شدم.
گفتم-وااای چقدر نازه
دلسا-خیلیییی
وارد که شدیم فقط بوی الکل و سیگار میومد پشیمون شدم اصال هم جای قشنگی نیست.
یاسر ما رو دید اومد بهمون خوش امد گفت وراهنماییمون کرد رفتیم تو جمع بزرگا نشستیم.
فادریک به دیجی گفت چند دقیقه ننواز.اهنگ قطع شد که فادریک دست منو گرفت وگفت-بانوی زیبای ایران بیتا ایرانی از
بزرگترین سرمایه دار های اسیا هستن.
نشستیم که چشمم به نگاه عصبی وناراحت اریا خورد.سرمو
چرخوندم.
همه وسط داشتن تانگو میرقصیدن که فادریک بهم پیشنهاد کرد قبول کردم و باهاش رفتم وسط ورقصیدم وباز رقص بی
نقصم باعث جلب توجه خیلی ها شد.

رقصیدنمو که تمومو شد فادریک گفت-خیلی زیبا میرقصی بانوی ایرانی
بهش فارسی فش دادم که انقدر زود پسرخاله میشه فقط برای اینکه حرص اریا رو در بیارم دارم باهاش میرقصم.
مرتیکه ی گودزیال االغ گاو شانپانزل بوزینه.
همینجوری داشتم فارسی بهش فش میدادم که فادریک گفت-چی میگی به فارسی؟
لبخندی مسخره زدمو گفتم-دارم از اینجا تعریف میکنم
لبخندی بهم زد رفتیم نشستیم اریا کنارم بود که اروم طوری که فقط من بشنوم گفت-خوش گذشت؟
اره جای شما خالیمگه جایی هم بود ما بیایم رسما بهم چسبیده بودینبه توچه؟جدیدا چه عالقه ای به به تو چه پیدا کردی!.؟به تو چه؟حرصی نگاهم کرد که لبخند حرص داری بهش تحویل دادم که حرصی تر شد وسرش برگردوند.
فادریک به دیجی که یه ایرانی عم بینشون بود گفت-یه اهنگ ایرانی بزارید مهمون ایرانی زیاد داریم.
دیجیه سرشو به نشون باشه یا همون اوکی خوشون تکون داد.ویه اهنگ از علی پیشتازو سمیر گذاشت که شاد بود.به من
گفتن باید بری برقصی .به دلسا نگاه کردم اونم گناه داشت همینجوری اومده فقط نگاه میکنه دسته اونم کشیدم وباهم رفتیم
وسط بهم لبخندی زد وشروع کردیم به رقصیدن هردومون عالی میرقصیدیم .اهنگ که تموم شد همه بلند شدن وشروع کردن
به دست زدن دست دلسا رو گرفتم وخم شدیم که دلسا خنده اش گرفت.
رفتیم نشستیم که اریا مثل خواست حرص منو در بیاره به دلسا گفت-خیلی قشنگ رقصیدی عزیزم توجه ای نکردم که یاسر
گفت-فوق العاده میرقصی بیتا
لبخند گشادی تهویلش دادم گفتم-مرسی یاسر جان
به اریا نگاه کردم که داشت حرص میخورد.
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بخور بخور عزیزم سیر بشی.

نوبت شام رسید رفتیم سر میز اوه چقدر غذا اخه خاک برسرتون این همه غذا رو کی میتونه بخوره حداقل میدادید به یه
فقری بیچاره هایی که پول غذا ندارن نشسیم سر میز و شروع کردیم به غذا خوردن

بالخره پارتی مسخره تموم شد .اه اه حالم بهم خورد مرتیکه ی علفی خودشو به من میچسبونه برای اینکه حرص اریا رو در بیارم
رو به یاسر گفتم-یاسرجان میشه منو ببری خونه؟
اریا با حرصی که تو صداش بود گفت-بیتا خانوم ما مسیرمون یکیه اگه خواستید من شما رو میرسونم.؟
با لبخند حرص داری گفتم-نه اریا خان شما با همسرتون خوش باشید.
اریا با همون حرص ادامه داد:شما خیلی لطف داری که به فکر خوشی منو همسرم هستید ولی برای من مشکلی نیست بفرماید
میرسونمتون.
یاسر گفت-خب منم مسیرم همون وره چه فرقی داره من میارمش.
اریا با حرص نگاهم کرد که توجه ای نکردم وسوار ماشین یاسر شدم که یاسر گفت-بیتا خیلی این اریا جوش تورو میزنه برای
چی؟؟
با حرص گفتم-تو هم خیلی جوش اریا رو میزنی برای چی؟
هیچی فقط کنجکاویهبرای اونم فقط کنجکاویهیاسر چیزی دیگه نگفت.حقشه مرتیکه ی فوضول بگو به توچه هی جوش تو جوش عمت میکنی.بیشعور.جلوی هتل نگه داشت
تشکر کردم وپیاده شدم وبسمت اتاقم رفتم .وارد اتاقم که شدم المپو روشن کردم که دیدم اریا روی تخت نشسته جیغ
ارومی کشیدمو گفتم-توچطوری اومدی اینجا؟
اونش مهم نیست مهم توییخب حرفتو بگودستمو کشید وگفت-بیتا خیلی کفریم کردی ها
به درک هاابیتااااهااااابا من لج نکنبه توچه اخه به توچه شوهرمی دوس پسرمی نامزدی کیمی هان؟میخوای بدونی کیم ؟کی؟یه نفری که..حرفش قطع شد چون در توست فردی زده شد گفتم-بله
خانوم یه اقای باهاتون کار دارناسمشو نگفت؟نه خانومباشه االن میامروبه اریا گفتم-خب میگفتی؟
بیخیال مهم نیست ولی دیگه حق نداری لباس کوتاه بپوشیبه تو ربطی ندارهبیتا-بروبابا اعصابتو ندارم هرچی هم که دلم بخواد میپوشم

دیگه به حرفای اریا توجه نکردم ورفتم پایین.اوووف بازم که این فادریک دیونه است باهاش سالم وعلیک کردم که گفت-فردا
یه جشن تو استخر میخوایم بترکونیم تو هم میای؟
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یاد حرفای اریا افتادم اه اگه من مایو بپوشم دیگه کامل دیونه میشه اوه اوه چه نظر خوبی-بله حتما میام
باشه پس من برات ماشین میفرستم.اینارو هم میتونستید از پشت تلفن بهم بگید؟-اره ولی دوست داشتم ببینمت

به فارسی گفتم-تو گوه هفت جده وابادتو خوردی که یه مرده زد زیرخنده بهش نگاه کردم که با فارسی گفت-ببخشید
نمیدوستم اینجا ایرانی هم هست برای همین تعجب کردم وخنده ام گرفت.
اهانی گفتم ورو به فادریک گفتم-باشه من میریم بای
بایرفت منم داشتم میرفتم تو اتاقم که اون پسر ایرانی گفت-علی هستم
بیتا هستم.خوشبختموهمچنینچیز دیگه ای نگفتم وبسمت اتاقم رفتم .اوه یه فکری به سرم زد رفتم در اتاق اریا ودلسا رو زدم دلسا درو باز کرد باش سالم
دادم که گفت-چیزی شده؟
نه فردا تو استخر باغ فادریک پارتی تو اریا هم حتما بیاید.باشه میایمپس شب خوششب تو هم خوشایول به خودم تا مرز جنون میکشونمت اریا بچرخ تا بچرخیم.

صبح که از خواب بیدارشدم رفتم مایوی مشکیمو که خیلی بهم میومد رو برداشتم موهامو لخت کردم ویه ارایش ضد اب به
صورتم زدم و حاضر شدم دلسا واریا تو الوی منتظرم بودن.
رفتم باهاشون سالم وعلیک کردم ورفتم بیرون که بازم این فادریک یه ماشین خیلی توپ برامون فرستاده بود.
سوار شدیم وقتی رسیدیم با همه سالمو علیک کردیم که فادریک گفت-برید لباساتونو عوض کنید.
با دلسا رفتیم دلسا که با لباس زیر بود یعنی جز اون چیزی تنش نیود حداقلش من مایو تنم بود.
رفتیم بیرون که دیدم رگ گردن اریا به شدید ترین حالت ممکن باد کرده.
توجه ای نکردم ورفتم نشستم خودشو کنترل نکرد وگفت-بیتا خانوم یه لحظه بیاید باهاتون کار دارم.
بعدابا صدای بلندی گفت-بیتا کارت دارم
برای اینکه ابروم نره باهاش رفتم که گفت-این چه وضعشه لبای نمیپوشیدی سنگین تربودی.تو برو به زنت برس که با لباس زیر اومدهبیتااا دیگه اینجوری نیا تو جمع سرشو به گوشم نزدیک کرد وگفت-بیتا با هرچی میخوای امتحانم کن ولی با این نه و گذاشتورفت.
اوووف خدا من چیکار میکنم کارم درسته یا غلط نمیدونم  .رفتم سرجام نشستم که دلسا گفت-بریم شنا کنیم؟
بریم با دلسا رفتیم وشیرجه زدیم تو اب وشنا میکردیم کلی خوش گذشت دلسا گفت-تو اب خواستنی تر میشیبا تعجب وخنده گفتم-خیلی هیزی ها
خندید وباهم رفتیم بیرون اب بالخره اون جشن کزایی هم تموم شد وهمه برگشتیم خونه .
رفتم تو اتاقم با نیلو ویکتا حرف زدم که گفتن به کارت ادامه بده به حرفاش گوش نکن منم که خیلی بدم میومد قبول
کردم😜.
گرفتم خوابیدم .عصری بود که از خواب بیدار شدم.
یه تیپ خوشمل زدم ورفتم بیرون کلی خوش گذشت بهم.
چهار روز دیگه باید برگردیم تهران کارامو انجام ندادم سریع رفتم هتل وکارامو انجام دادم.
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شب یاسر بهم زنگ زد جواب دادم-بله؟
سالمسالم بله؟بیتا برای کار مدلینگ یکی از مدالمون کار براش پیش اومده نیونده.خب من چیکار کنم؟میشه بجای اون از تو عکس بگیریم برای مجله؟جوابی ندادم داشتم فکر میکردم که گفت-دستمزدتم میدیم
باشه مسئله اون نیست به این فکر کردم که اریا حرصش چقدر در میاد برای همین گفتم-باشه میام کی؟االن میتونی ؟اره ادرسو گرفتمو رفتم سمت اتلیه ای که یاسر گفت.وقتی رسیدم سریع لباسامو عوض کردم و رفتیم عکس گرفتی.هی بد نیفتاده بودم عکسا خوشگل بود.
شماره کارتمو گرفتن که پول به حسابم واریز کنن.
رفتم هتل ودوباره خوابیدم.
صبح با دیدن عکسای تو مجله دهنم دومتر باز بود تو مجله نوشته بود که یه دختره ایرانی هستم.
اریا
روزنامه هارو نگاه میکردم که دلسا گفت-مجله ها رو نگاه نکردی؟
نهدلسا مجله ها رو نگاه میکرد که یکدفعه گفت-واااااای اینجا رو
چی شده؟-بدو بیا اریا

رفتم سمت دلسا که با دیدن عکس بیتا تو مجله کپ کردم عکس برای تبلغ شامپو بود چی بود با یه عکس دیگه خیلی عصبی
شدم یعنی چی؟ من با بیتا حرف زدم چرا داره بدتر لج میکنه من بهش گفتم خوشم نمیاد تو دید همه باشی ولی بیتا ای خدااااا
بیتا بیتاااا مجله رو مچاله کردم وپرت کردم تو سطل اشغال.
یعنی خدا االن دوس دارم بیتا جلوم بود
یه حسی از درونم گفت-چیکار میکردی چی کار میتونستی بکنی اون ازاده تو زن داری بفهم االغ
هرچی باشه نباید اینجوری میکرد.اونم به تو ربطی نداره زندگیه خودشه دوس داره.اوووف تو هم فقط زد من باشه خالصه بد کلی خود درگیری تصمیم گرفتم که

دیگه به بیتا هیچی نگم که بیشتر لج کنه فردا پس فردا بدون لباس بیاد بیرون از لج من.
دلسا گفت-هنوزم دوسش داری؟
اره دلسا دوسش دارم از خودمم بیشتر دوسش دارم پس انقدر نپرس.دلسا چیزی نگفت.دیگه مطمعن شدم من عاشق دلسا نیستم واین یه ماه هم تموم شه ازش جدا میشم.
جدا که نه خود به خود بهم نامحرم میشیم.
پووووفی کشیدم وکتمو برداشتم ورفتم بیرون یکم خیابون های پاریس رو گشتم.
چقدر پاریس هم شلوغه.
کلی گشتم وکه نگاهم به ساعت افتاد اوه ساعت  ٩شب من چقدر راه رفتم و خبر ندارم حاال کجا هستم یه تاکسی گرفتم واسم
هتل بهش گفتم که رسوندتم پولشو دادم ورفتم داخل هتل که بیتا رو دیدم که داره با فادریک حرف میزنه .
پشت اون گلدون بزرگ قایم شدم حرفاشونو خب میشنیدم .
فادریک-بیتا من عاشقت شدم خواهش میکنم اینجا بمون.
بیتا-فادریک خان من یه مقدار باهاتون راحت بودم فکرهاتون ناجور کج رفته مت قصد ازدواج ندارم تمام.
کی گفت ازدواج دوستم باش دوس دخترم باش.-فادیک یه کاری نکن قرارداد رو فسخ کنم پس لطفا از حدت فرا ترنرو وچیزی نگفتو رفت.
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بیتا که رفت منم رفتم سمت فادریک بدون اینگه بهش اجازه ی حرف زدن بدم یه دونه زدم او صورتش حاال من ول کن نبودم
انقدر زدمش که ملت جمع شدن درمون ومارو جدا میکردن عصبی بودن شدید کسی حق نداره به بیتا ابراز عالقه کنه فقط
خودم این حقو دارم.
راس میگن که عشق ادمو خوخواه میکنه اره من خودخواهم بیتا روفقط برای خودم میخوام.
فادریک از سرصورتش خون میوند با داد گفتم-یه بار دیگه نزدیک بیتا بشه من میدونم تو حالیته که؟
ودستامو از دست مردی که منو نگه داشته بود بیرون کشیدم وبسمت اتاق حرکت کردم.

رفتم تو اتاق از دماغم هم داشت خون میومد پاکش کردم در اتاقو زدم دلسا درو باز کرد با دیدن قیافه ی من گفت-واااای اریا
چی شده
جوابی بهش ندادم ورفتم داخل.
دستو صورتمو شستم ولباسامو عوض کردم خسته بودم خیلی خسته از دست این بیتا که از زندگیم هم برام مهم تره.
گرفتم خوابیدم که شاید این ذهنم یه کم اروم بشه.
بیتا
با یکتا ونیلو کنفرانسی حرف زدیم وداستان بهشون گفتم .که نیلو گفت-خاک برسرت تو که طالق گرفتی به ما هیچی نگفتی
حداقل درباره ی این ازما نظر میخواستی .دیونه میرفتی زنش میشدی ارثشو باال میکشیدی بعد میومدی ایران .
یکتا گفت -ولش بابا این همه اش حرفه.
منو نیلو-کونت مثل برفه حاال ترکیده بودیم از خنده یکتا خودش که دیگه هیچی نگم.
خالصه بعد کلی شوخی وخنده تلفنو قطع کردم وگرفتم خوابیدم.
صبح از خواب بیدارشدم تصمیم گرفتم کارارو سریع انجام بدمو وتا فردا برگردیم با اریا هم هماهنگ کردم کاررو انجام دادیم
و سه تا بیلیط برای فردا گرفتیم.وسایالمو جمعو جور کردم .اونشب سه تایی رفتیم کل پاریسو گشتیم و ساعت پنج صبح بود که
مستقیم رفتیم وسایالمونو برداشتیمو رفتیم فرودگاه.
وقتی تو هواپیما نشستم به سه نرسیده بود خوابم برد؟چشمامو که باز کردم دیدم یه پیرزن خیلی خوش رو کنارمه لبخندی
بهش زدم وسالم کردم وگفت-سالم دختر خوشگلم چقدر خوابیدی تو؟
خندیدمو چیزی نگفتم که گفت-اسمت چیه خوشگل خانوم
بیتامنم زهرا هستم بهم میگن مامان زهراخوشبختم مامان زهرامنم دخترمتو کل راه با مامان زهرا حرف زدم خیلی زن باحالی بود کلی بهم خندیدم.از عشق جونیش حرف میزد .خیلی باحال بود.
وقتی از هواپیما پیداه شدم گفتم -مامان زهرا شماره اتو بده گه گاهی بیام پیشت
چرا نه دخترم بیا شماره امو خودت بردار.شماره اشو گرفتم وباهاش روبوسی کردم .
خالصه نخود نخود هرکه رود خانه ی خود.

رفتم عمارت خودم که مامانینا توش زندگی میکردن .یه تصمیم اساسی گرفتم میخوام یه مدت از شرکتو عمارتو همه چی دور
بشم .با مامان هم در میون گذاشتم که اونا هم قبول کردن از فردا دنبال خونه میگردن االن اینجا شب ومن خیلی خوابم میاد.
گرفتم خوابیدم .
صبح مانتوینا رو پوشیدم وخوشمل کردم و رفتم مناطق پایین تر تا یه اپارتمان بخرم.یه پنت هوس خوشگل وناز خریدم و موند
وسایال مثل تازه عروسا با یکتا وارتان ونیلو رفتیم وسایالی جدید وخوشگلی خریدیم.با هم رفتیم خونه رو چیدیم و خیلی ناز
کردیم سبکش خیلی باحالو خوشگل بود عاشقش شدم.
ارتان گفت-منم میام باتو زندگی کنم.
-بیا داداشی منم تنها چی بهتر از این
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خندید وگفت-نه عشقم من کار دارم بار دارم ایشاهلل بعدا
ایشاهللنیلو یه اهنگی گذاشت سینا وسپهر هم اومدن همگی یا هم میگفتیم ومیخندیدیم.

نیلو صدای اهنگو زیاد کرد که من کمرم شل شد وقر میدادم پسرا قش کرده بودن از خنده ما دخترا هم میرقصیدیم به کوری
چشم اونا.
اهنگ عوض شد داشتیم تانگو میرقصیدیم سپهر با یکتا ،سینا ونیلو ومنو داداشیم ارتان.
کلی مزه داد شام هم از بیرون سفارش دادیم .ساعت  ٠شب بود که بچه ها قصد رفتن کردن ومنم تنهای تنها موندم.

صبح با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم.مریم بود جواب داد-جان مریم
سالم خانومسالم مریم جونخانوم نمیاید شرکت؟نه مریمی جوون من چندماهی شرکت نمیام.جسارت نباش خانوم مشکلی هست؟نه عزیزم مشکلی نیست میخوام استراحت کنم خسته شدم از شرکت.اهان خانوم باشه.پس فعال بعد برات یه ادرس میفرستم به هیچکسی نگو باشه.؟چشم خانوممشکلی بود بهم بگوچشمپس بابایبایتلفنو قطع کردم هیچی تو یخچال نبود.یه دوش گرفتمو حاضر شدم برم خرید.
یه تیپ ناز زدمو سویچ پورشه ای که پرهام واسه تولدم گرفته بود برداشتم.
داشتم گوشیمو چک میکردم که با سر رفتم تو یه دیوار شروع کردم-اخه کدوم ادم عاقلی اینجا دیواد میزاره میمونای بوزینه.
سرمو بلند کردم که دیدم یا خدا یه پسره روبه رومه با صدای بم وکلفتی گفت-بعله اونوقت شکم من دیواره وبه شکمش
اشاره کردم پرو جواب دادم-چیزی ازش کم نداره من حواسم نبود تو چرا نرفتی کنار؟
اخه منم حواسم نبود.چپ چپ نگاهش کردم که زد زیر خنده و گفت-باشه بابا نخور منو.
لبخندی زدمو چیزی نگفتم.
دستشو دراز کرد سمتم وگفت-مهرشاد هستم.
بیتاهستم.جدید هستد؟اره تازه اومدم پنت هوس اونجا زندگی میکنم.اوههه خوبه خوشبختم شدم بیتا خانوممنم همینطور و راهمو کج کردم که برم که پسر گفت-شما شما بیتا ایرانی سهام داره شرکت های لوازم ارایشی تو ایراننیستید؟همونی که تو پاریس مدلینگ هم کار کرد؟
خودمملبخند گشادی زدو گفت-خیلی خرسندم از دیدن شما واقعا باعث افتخار ماست که شما اینجا زندگی میکنید
ممنونچیزی دیگه ای نگفتم ورفتم پایین سوار ماشینم شدم ود برو که رفتیم ولی جلوی راهم یه زانتیای سفید اومد که مهرشاد
توش بود با تعجب نگاه کردم.که
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مهرشاد گفت-نگاه داره؟
اره دیدن خر صفا داره.مهرشاد خان میگه شما االن باال نبودید؟خندید وگفت-شادمهر هستم داداش دوقلوی مهرشاد.خوشبختم فکر کردم مهرشاد هستید.منم همینطور خانوم...بیتا هستمخندید وگفت-بیتا ایرانی نیستید اتفاقی؟
چرا خودمم با تعجب بهت نگاهم کرد وگفت-جدی میگی؟اره جدی میگم بیتا ایرانی هستم.خیلی خیلی خوشبختم.-وهمچنین ودوتا بوق زدم که سوار ماشینش شد ورفت داخل و منم رفتم بیرون.

رفتم تو یه فروشگاهی وهر چی دم دست اومد انداختم تو چرخ خرید سه تا چرخ پرکردم وبردم حساب کردم.یه پسره کمکم
کرد که وسایال رو ببرم اخرین بسته بود که گذاشتم تو ماشین برگشتم از پسر تشکر کردم که یه کارت به سمتم گرفت وگفت-
خواهش میکنم لطف کنید بگیرد کارت منه کاری داشتید در خودمتم.
کارتو ازش گرفتم وپارش کردم وتو صورتش پرت کردم وگفتم-تا تحویلتون میگرن خیلی زود پسرخاله میشی گمشو برو
ریختتو نبینم پسره ی بیشعور
هووووو درس صحبت کن.اگه درست صحبت نکنم چی میشه؟دستشو باال برد اوردش پایین که با پا زدم به دستش و پیچوندمش که فکر کنم دستش شکست که شروع کرد به دادوبیداد
کردن .منم از لجش یه لگد زدم به پهلوش وگفتم-از این به بعد حدتو بدون وسوار ماشین شدم وبسمت خونه حرکت کردم.
خدایا پسرا چقدر بی جنبه شدن تا تشکر میکنی میخوان بیان تو حلقت اوووف.با کالفگی رانندگی میکردم تا اینکه بالخره به
خونه رسیدیم.

سه سری رفتم پایین ودوباره میومدم باال برای چهارمین بار بود که داشتم میوندم پایین دیگه وسایال تموم شده بود یه بسته
شیرینی دستم بود که باز خوردم به یه دیوار سرمو بلند کردم این این اینکه....
اریا
از شرکت برگشتم خونه که دلسا گفت-وااای غذا درست نکردم برو از سوپری یه چیزی بخر بیا .داشتم
میرفتم که گوشیم زنگ خورد مریم بود منشی بیتا.
الو سالم بفرمایید؟الو سالم مریممشناختم امرتون؟میخواستم بگم بیتا خانوم چندماهی نیستن پرونده هارو چیکار کنم؟بده به سهام دارای دیگه وبعد با کنجکاوی پرسیدم-برای چی چندماهی نیستن؟میخوان استراحت کنن.اهان باشه باز من بهت زنگ میزنم.باشه فعال خداحافظخدانگهدار
یعنی چی شده ؟بیتا برای چی نمیاد شرکت؟نکنه پیش فادریکه؟نه بابا پیش اون چیکار داره انقدر غرق دنیای بیتا بودم اصال
حواسم نبود کجام که با یه چیزی برخورد کردم چشمام گرد شد چقدر حالل زاده است این من شنیدم ادم از هرچی بدش بیاد
سرش میاد.ولی برای من برعکس شد که فداش بشم من اینجا چیکار میکنه .بیتا گفت-تو تو اینجا چیکار میکنی؟
من باید این سوالو ازت بپرسم تو اینجا چیکار میکنی؟به توچه تو باید بگی اینجا چیکار داری ؟-من زندگی میکنم
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منماینجا که واحد خالی نداشت ؟ْْ-پنت هوس رو من گرفتم.
-اهان پس دیشب انقدر سروصدا بود بخاطر وجود گوهر بار شما بود.

بیتا
اره میدونم همه جا با وجود ما شاد وزیبا میشه.خندید وگفت-بله بله اطالع داریم
بیا برو اونور دستم شکست بابا و کنارش زدمو رفتم باال خدایا شانس مان است من اومدم از اریا دور بشم اون قشنگ بیخگوش منه.
بچه ها رو برای شب دعوت کردم بیان.با کمک یکتا ونیلو یه ته چین مرغ درست کردیم توپ .
سپهر وارتان هم اومده بودن .یکتا وسپهر هم فعال نامزد کرده بودن تا بعد.ارتان حالش خیلی خوب نبود برای همین پرسیدم
چی شده ارتان؟
هیچی پرنسسبگو دیگهعاشق شدم.بالبخند گفتم-خوبه که
خوبه ولی دختره از پسرا بدش میاد.اوممم خب بسپر به من ادرسی شماره ای چیز ازش بده بهم.باشه ای گفت نیلو که دوباره فاز رقصش گرفته بود شدید.هی چپ راست ماهم یه اهنگ توپ گذاشتم ومیرقصیدیم پسراهم که طبق معمول بهمون میخندیدن.
در خونه به صدا دراومد یکتا رفت درو باز کرد اومد در گوشم اروم گفت-یه پسره به اسم اریا کارت داره.
منو؟ارهباشه ای گفتم ورفتم جلوی درسالم دادم که جوابمو داد گفتم-چیزی شده؟
نه اینجا یه رسم خودشون درست کردن که هرکی جدید بیاد میرن خونه اش وبهش کادو میدن شما هم ناهار وشیرینی بایدحاضر کنی.
باشه مشکلی نیست بیان.همینو خواستم بگم خوش باشید.با لبخند حرص داری گفتم-کاش میتونستم بگم بیاید تو ولی حیف مهم نیست خیلی ممنون و اریا رو با همون حالت عصبی رها
کردم.

یکتا بدو اومد سمتم وگفت-این اریا همون اریاست؟
اره متاسفانه بعدا بهم میگمباهم رفتیم داخل وشام خوردیم وگفتیمو خندیدیم.
بعد از شام قرار بر این شد جرئت حقیقت بازی کنیم.
همه نشسته بودیم که افتاد به منو سپهر که گفت-جرئت یا حقیقت؟
حقیقتاسم عشقتو بگو.؟باتعجب نگاهش کردم که گفت-باید بگی به من ربطی نداره میدونم یکی هست پس انکار نکن.
خب خیلی خری سپهربگوتندوسریع گفتم-اریا
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کل مجلس ساکت شد که سینا گفت -هنوزم ؟
نیلو گفت-بسته دیگه دوتا سوال نمیشه بچرخونین اون المصبو که همه به حرص خورنش خندیدیم.
خالصه کلی خوش گذشت وقرار شد یکتا ونیلو بمونن بهم کمک کنن.

باهم کلی شیرین خوشمزه درست کردیم از مافین شکالت بگیر تا شیرینی پنجره ای اونم از صدقه سریه یکتا که اشپزیش فوق
العاده بود.
تازه پانکوتای شکالتی و رنگی هم درست کردیم قرار شد ناهار هم دلمه وکوفته درست کنیم.
خونه رو مرتب کردیم همه چی رو درست کردیم تا فردا همه تو خونه جا بشن.
رفتیم اتاق بخوابیم که گفتم -شب بخیر گوسفندا که نیلوی بیشعور یکی از بالش ها که از پر بودرزد تو سرم که پرهاش ریخت
حاال سه تایی افتاده بودیم به جون هم وبالشت میزدیم به سر همدیگه.
انقدر خندیدیم که دلم درد میکرد.
هیچ کدوم خوابمون نمیبرد نیلو یه سیمکارت داشت که برای کرم ریزی بود گفتم-نیلو سمکارت کرم ریزتو اوردی؟
اره بابایکتا با تعجب گفت-سیمکارت کرم ریز دیگه چیه؟؟

بهش توضیح دادیم که خندید وگفت-خیلی دیونه اید.
یکتا گفت-خب اول من یه شماره امتحان میکنم وبدون اینکه به ما نشون بده به یه نفر زنگ زد.
یه پسر برداشت نیلو با صدای ناز داری گفت-سالااام عسیسم
پسره که معلوم بود ذوق مرگ شده گفت-سالم جیگر من خوبی عشقم
ادای اوعق زدن در اوردیم که نیلو گفت -اومممم خوبم تو خوبی؟؟؟
اوممم من فدای تو بشم لباتو بخورم.نیلو غیرتی شد وگفت-تو گوه میخوری ؟
حاال ما موتدیم نیلو به خودش توهین کرد یه وسره من یکتا که قش کردیم از خنده نیلو که تازه فهمیده بود چی گفت حرصی
گفت-حاال خب نفر بلدی با من ویه شماره روگرفت بازم یه پسر جواب داد ولی عجیب صداش اشنا بود.
سالم بفرمایدنوبت من بود صدام عشوه دار کردم وگفتم-اوممم سالم عزیزم
شما؟؟اومم خیلی دلم گرفته میخواستم با یکی حرف بزنم که شانست افتاد به تومنم خیلی دلم گرفته دختر خانومچی شده ؟عشقاخی خب تعریف کن.زندگیم عمرم نفسم زندپگیم داره کنارم زندگی میکنه ولی ندارمش بخاطر حماقت خودم چون بهش وقت ندادم واز سر لجولجبازی ازدواج کردم اما نمیخوام دنیا رو بدون بیتا االنم که مشغول حرص دادن منه ولی تا ته دنیا پاش وایمیستم عاشقشم
دست خودمم نیستا عشق منو دیونه کرده
با تعجب وبهت گفتم-اخی عزیزم ایشاهلل بهم میرسین اسم خودت چیه ؟

اریاجیغ کشیدم-هاااااان
ای گوشم چته تو دختر اسمم اریاست خیلی تعجب داره؟؟نه نه بیخی هروقت خواستی دردو دل کنی بهم زنگ بزن داداش اریاباشه ابجی....باران اسمم بارانه-باشه ابجی باران.
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فعال بای بایبایتلفنو قطع کردم ویدونه زدم پس کله ی نیلو گفتم -این همه شماره تو دنیا اینم شماره بود تو گرفتی؟
مگه کی بود؟چی گفت؟خودتو به نشنیدن نزن اریا بوداهههههه اریای خودمونمسخره اش کردمو گفتم-اره اریای خودمون
خالصه به زور نیلو راضی شد خطشو بهم قرض بده و گرفتیم خوابیدیم .
صبح زود از خواب بیدار شدیم .

یکتا غذا هارو اماده کرد وما میزو میوه وشیرینی واین حرفا رو مرتب کردم ساعت  ٨بود که بدو بدو رفتیم حاضر شدیم.ساعت
دو مهمونا یکی یکی میومدن بیشترشون پسر بودن اونم مجرد پلی باز زن وشوهر بینشون بود.اریا ودلسا هم اومدن.از دلربای
بیشعور هم که خبری نیست با دکی جونش خوشه.
کلی کادووو گرفتم جونم جون.
پسرا که چشمای هیزی داشتن که هیچی نگم ادم روش نمیشد خم وراست بشه یعنی تا این حد.
واای زنای همسایه هم انقدر هندون زیر بغلمون گذشتن که هیچی نگم.واای چقدر خوشگلید چقدر کدبانوید واز این حرفا وای
فقط هیز بازی پسرا یه جا به درد خورد اونم وقتی بود که میدیدم اریا داره حرص میخوره.
بخور بخور نوش جونت.

بالخره ساعت پنج رضایت دادن ورفتن خونشون همسایه های خوبی داشتیم البته اگه پسرا کمتر بودن بهترم میشد.
ساعت شش بود که خط کرم ریزی نیلو زنگ خورد اریابود صدامو عوض کردم وبا صدای نازکی گفتم-سالم داداش اریا
سالم اجی بارانچی شده داداش؟این بیتا بازم منو حرص میدهچرا مگه چی شده؟امروز خونشون مهمونی بود همه ی پسرا داشتن بهش نگاه میکردن.خب حتنا خوشگله دیگه تقصیر خودش که نیستمیدونم ولی خب دوس ندارم کسی جز خودم بهش نگاه کنهشوهرشی؟نهنامزدشی؟نهدوس پسرشی؟نهپس چی میگی تازه خودتم زن داری چه توقعی از اون داری تو؟وااای باران میدونم همه ی اینارو ولی دست خودن نیست بخدا دست خودم نیست وگرنه خودمم دوس ندارم در مقابله شضعف نشون بدن.
ببین اونم یه دختره با نیازه های خودش تو هم باید درکش کنی؟حرفای مغزمو تو داری برام یاد اوری میکنی ولی این قلی بی صاحب حالیش نیست که.عشق شما هم عجب عشقیه هاهه چهار سال از اونموقعی که ازش جدا شدم ولی االت بیشتر از قبل دوسش دارم ولی نمیتونم بهش بگم چون خیر سرم زندارم.
حقته اریا بکش بیشتر باید عذاب بکشی.ولی بر خالف حرف ذهنم گفتم -اونم یه روزی کوتاه میاد
نه بابا خیلی لجبازه فکر نمیکردم انقدر لجباز باشه ولی هست .-لجبازی از خصوصیات بارزه دختراست به دل نگیر
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باشه دیگه مزاحم تو هم نشم باران بعدا باهات حرف میزنم فعال-بای

ایول خداجون چاکرتم یعنی اریا هنوز دوسم داره واز روی لجبازی رفته ازدواج کرده؟خیلی غلط کرده بعدا حالشو میگرم دارم
براش.
وبا این تحدیدا خودمو اروم کردمو رفتم خونه رو مرتب کردم .

خونه رو که مرتب کردم دلم تیرکشید.یک لحظه احساس نابودی همه ی وجودمو گرفتم.ترسیدم خدایا یعنی چی شده ؟چه بالیی
سر کی اومده؟ اریا؟اریا چیزیش نشه خدایا پالکام ناگهان سنگین شد رفتم تو تخت مخفی که تو کمد دیوار بود خوابیدم.
اریا
نشسه بودم پیش دلسا تصمیمو گرفتم وروبهش گفتم-دلسا؟
بله؟چندهفته دیگه ما بهم نامحرم میشیم درسته؟اره حدودا سه هفته دیگه خب که چی؟میخوای کال ازم جدا بشی؟دلسا ببین هرچقدر سعیمو کردم تالش کردم ولی نشد.نشد که عاشقت بشم دلسا من هنوز هم عاشق ومجنون بیتام یه لحظهکنارم نباشه میمیرم.دق میکنم درکم کن دلسا منم عاشقم نمیتونم بدون عشقم بدون زندگیم ،نفسم زندگی کنم.
دلسا دستشو رو شکمش کشید وگفت-بچه ی من هم نمیتونه بدون بابا زندگی کنه.
با چشمای که از تعجب زیاد گنده وگرد شده بود نگاهش کردم وگفتم-دلسا شوخی میکنی؟
نهمن تو این پنج ماه به تو دست هم نزدم.پس چی میگی؟دلسا با لبخند خبیثی گفت-کسی اینارو نمیدونه که اریا من برای بدست اوردن تو هرکاری میکنم میگم حامله ام کرده و داره
ازم جدا میشه هان؟نمیشه؟
تو یه لحظه حالم از دلسا بهم خورد تاحاال دستمو روی زنی بلند نکردم ولی االن الزمش میبینم.چنان سیلی بهش زدم که پرتش
شد رو زمین رو بهش گفتم-حالم ازت بهم میخوره دلسا هه خیلی اشغالی خیلی کثیفی.
انقدر عصبی بودم که میز رو پرت کردم که هرچی وسایل روش بود شکست.گلدون رو پرت کردم سمت دیوار که به هزار تیکه
تبدیل شد.موندن رو صالح ندوستم چون اگه میموندم قول نمیدادم که دلسا رو نکشم.
رفتم تو اتاقم انقدر حالم بد بود بغض کردم بازم بغض کردم گیتارمو در اوردم و شروع کردم به زدت اهنگ دلتنگی از علی
صادقی.
غمگین ادمی که میتونی پیدا بکنی منم.غمگین تر از گذشته ی باتو بودنموقتی که دلتنگی زیاد دلت فقط اونو میخواد وقتی هواشو میکنی اروم میگیریوقتی دلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقتی صداشو میشنوی اروم میگیریوقتی که دلتنگی زیاد دلت فقط اونو میخواد وقتی هواشو میکنی اروم میگیریوقتی که دلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقتی صداشو میشنوی اروم میگیریوقتی که دلتنگی زیاد دلت فقط اونو میخواد وقتی هواشو میکنی اروم میگیریوقتی دلت تنگ براش اونم دلش تنگ برات وقتی صداشو میشنوی اروم میگیری.گیتار کنار گذاشتم باز این اشک های مزاحم خدایا چی میخوام مگه فقط بیتا رو بهم بده خدایا برای یه روز هم شده حداقل اگه
مردم خوشحال باشم از اینکه داشتمش خداااا
رو تخت دراز کشیدم .

بیتا
واای چه نوری به چشمام میخوره.
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چشمامو اروم باز کردم.واااای چه باغ خوشگلیه خداااا عاشقش شدم ولی من که تو کمد خوابیده بودم پس چطوری اومدم
اینجا؟؟
اروم اروم حرکت میکردم به لباسام نگاه کردم یه لباس سفید بود که کلی گل وبرگ رز صورتی داشت خیلی ناز بود مثل لباس
کارتون ها هست اونا.
موهامم باز بود.واای خدا من کجام؟
رفتم جلو که دیدم یه پیرمرد پشت یه درخت نشسته و داره با گیاه بازی میکنه.سالم کردم جواب نداد دوباره سالم کردم که
برگشت سمتم با دیدن لبخندی زدم وگفت-سالم دخترم بالخره اومدی.
بابهت گفتم-بالخره؟
اره دخترممن االن کجام.؟تو فکر کن سرزمین عشاق هاستخب پس اریا کو ؟خندید وگفت -اریا داره امتحان میشه وعذاب میکشه ولی تو فقط داری عذاب میکشی.
سرمو خاروندم وگفتم-خب اون عذابه هست که وگرنه امتحان بدون عذاب دردی نداره.
خنده ی اروم کرد وگفت-درکت تو به اونجاش میرسه فعال بیا بریم یه چند نفری رو بهت نشون بدم .
بلند شدم وباهاش قدم زدم تا اینکه به یه دختر رسیدیم قیافه ی نازی داشت معلوم بود از اوت دختر خوشگالست.پیرمرد
گفت-به این دختر نگاه پنج سال منتظر عشقش بود وشب خواستگاریش پسره تصادف کرد ومرد بعدش از فشار عصبی دیونه
شد یکی از خانوم جان ها مسئول اونه دختر خوشگلی هم هست که داری میبینی؟
اشک هامو پاک کردمو گفتم-اره خوشگل بیچاره چقدر عذاب کشیده.
خیلیخانوم جان کی هست؟اینجا گفتم که سرزمین عشاق هاست مسئول های مرد مثل من رو بهشون میگن اقاجان وبه خانوما میگن خانوم جاناهانی گفتم وبه راهمون ادامه دادیم به یه پسره رسیدیم که اقا جان گفت-این پسر خیلی عذاب کشید دختری که دوسشداشت و جلوی چشماش سر بریدن چون پدر پسره دستور داده بود االن هم حالت هجوم و خشم گرفته وهرکسی میره طرفش
بهش حمله میکنه ومیزنتش.
گریه امونمو بریده بود چقدری گناهی بود خیلی دلم براش سوخت خدایا چرا همه ی عشق هارو بهم نمیرسونی؟
با پیرمرد رفتم کنار یه رودی نشستیم که گفت-میخوای ببینی اریا االن داره چیکار میکنه؟
سرمو به نشونه ی اره تکون دادم.
اقا جان یه سنگ انداخت تو اب و اسم اریا رو زمزمه کرد که اب یکدفعه بصورت گودی وطوفانی در اومد و یه مقدار کنار
کشیدم که دوباره اب شفاف وصاف شد وعکس اریا تو اب افتاد.تو اتاقش بود البته فکر کنم داشت اهنگ میخوند اهنگش
انقدر غمگین بود و روم تعصیر داشت که شروع کردم به گریه کردن.اریا هم داشت گریه میکرد برای کی؟من؟دلسا؟کی؟
عذاب میکشیدم هرلحظه داشتم عذاب میکشیدم اریا هم انقدر گریه کرد که خوابش برد.تصویر رفت.به اقا جان گفتم-چرا
منو اریا بهم نمیرسیم؟
تقدیر ولی نگران نباش دخترم یه روزی هست که بهم برسین .ولی کی؟-اونو فقط خدا میدونه

تا شب با اقا جان حرف زدیم که گفت -بیا تو خونه ات بخواب.
خونه؟اونم برای من؟اره بیابا اقاجان راه افتادم که به یه خونه ی کلبه ای وچوبی رسیدم رفتم داخلش.واااای خدا خیلی خوشگل بود.یه تخت بود که از یه
گل رز خیلی خیلی بزرگ اونجا بود.پنجره هاش مثل برگ بود.خالصه همه چی رویایی بود ومثل کارتونا.
گرفتم خوابیدم.که فکر کنم اقاجان هم رفت.
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اریا

از خواب بیدار شدم .رفتم تو پذیرای دلسا خونه نبود.نشسته ام روی مبل که در باصدای بدی به صدا در اومد.یکی فقط
داشت درو میکوبید.
رفتم درو باز کردم .یه دختره بود باگریه گفت-بی..بی..بیتا رو ندیدید؟
شما کی هستید؟خواهرشم یکتا فقط توروخدا اگه دیدیدش بهش بگید باید بخدا دارم سکته میکنم.خب برید از نگهبانی بپرسید.پرسیدم از خونه بیرون نرفته تو خونه اش هم نیست.نگرانیه بدی سراغم اومد با یکتا رفتم باال سینا داداشش داشت داد میزد-بیتا کجاییی؟بیتاااا سرشو گرفتو وشروع به گریه
کرد.
یه پسر هم کنارش بود اونم عصبی بود وبغض داشت وگفت-سینا بیمارستان ها؟
زنگ زدم زنگ زدم ارتان نیست تو هیچکدوم از بیمارستان های تهران نیست.یکتا با گریه روبه سپهر گفت-تورخدا سپهر بگو که تو کالنتری هستش؟بگو توروخدا بگو
سپهر بغلش کرد وگفت-قربون چشمای نازت بشم نیست اونجا هم نیست.
نیلو ساکت بود وفقط به دیوار زل زده بود که یکدفعه جیغ کشید وگلدون رو پرت کرد وهمونجوری از حال رفت سینا به سمتش
دوید وگفت-نیلو فدات بشم نکن این کار با خودت حداقل مراقب بچه ات باشه.
یکتا با تعجب گفت-بچه؟
سینا سرشو تکون داد وگفت-میخواستیم بخاطر همین شام مهمونتون کنم دیگه.
ودوباره گریه رو از سر گرفتن.
رفتم جلوبغضمو قورت دادم وربه سینا گفتم-داداش کاری از من ساخته هست بگو؟
خندهی تلخی رو لباش نشست وگفت-نه داداش ممنون از لطفت
ارتان گفت-شما کی باشید؟
سینا جای من جواب داد-اریا اریاست.
ارتان با تعجب نگاهم کرد وچیزی نگفت.

بیتا
از خواب که بیدار شدم .تو همون اتاق خوشگل بودم.
لباسم یکی دیگه بود واای کی لباسمو عوض کرده.یه لباس صورتی با گل های ریز سفید واای ای از اونیکی هم خوشگل تر بود
موهام هم از کنار بافته بودن وانداخته بودن روی شونه ی راستم.
کفش پام نبود کفشی هم نبود.همونجوری رفتم بیرون.وااای خدا اینجا که یه جای دیگه است یه جزیزه بود که اطرافش کال
اقیانوس بود.
رفتم جلو که یه پیرزن رو دیدم سالم دادم که برگشت سمتم .سالم داد که گفتم-اقاجان رو ندیدید؟
چرا دخترم تورو سپرد دست من وخودش رفت.اوممم شماخانوم جان هستید ؟نه من بانو هستمبانو؟اره بانوخب اینجا کجاست؟سرزمین عبرت.اهانی گفتم وباهاش رفتم.به یه مردی رسیدیم که گفت -این مرد رو ببین دخترم .تمام عمرش رو به خوش گذرونی گذشت و وقتی پولش کمتر شد به
خالف روی اورد بعد که پوالش زیاد شد توبه ولی وقت باز به سمت کار خالف رفت این بال سرش اومد و اون محله ترکید واین
مردم سوخت و واالن تقریبا  ۵٢درصد بدنش سوخته وبزور زنده است پس عبرت بگیرید از هر لحظه از زندگیتون.
باهاش قدم میزدم که به یه دریاچه رسیدیم وگفت-وقت دیدن اریا ست.
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تصویر اریا تو دریاچه اومد .قیافه اش نگران وپریشون بود که گفت-بیتا برگرد بخدا دنیا رو به پات میریزم اگه این دلسای
میمون بزاره بیتا من فدات بشم اخه کجا و سویچشو برداشتو رفت بانو با لبخندی بهم گفت-این یعنی عبرت گرفتن از کارهای
قبلیش.
سرمو تکون دادم وبا بانو رفتیم کل جزیره رو گشتیم وشب شد با بانو برگشتیم به یه خونه درشو باز کردیم.وااای اینجا دیگه
کجاست ؟بهشته؟یه تخت صدفی شکل اونجا بود رفتم سرجام ودوباره به خواب عمیقی فرو رفتم.

وقتی از خواب بیدار شدم تو همون جزیره بود.لباسام عوض شده بود یه لباس قرینه بود یه طرفش کامل سفید بود
وانوطرفش قرمز بود و برگ های بلند وسبزی داشت.
از لباسه خوشم نیومد.رفتم بیرون بانو بود اقاجان هم بود.
بهشون سالم دادم.باهم رفتیم .
از یه جایی که کلی درخت داشت عبور کردیم وبه دوتا در رسیدیم جلوی در یه رود بود نشستیم اونجا که بانو گفت-امروز
کارهای اریا رو نگاه میکنی وبعد انتخاب بزرگی رو باید انجام بدی.
قبول کردم.
تصویر اریا اومد.
تو ماشین کمریش بود که تازه خریده بودتش.محکم رو فرمون زد وفریاد زد-بیتا بیتا کجایی تو دختر من غلط کردم تو فقط
برگرد دیگه بهت سخت نمیگیرم که تو هم بگی به توچه.بیتا برگرد و بغضش ترکید وشروع به گریه کرد منم با دیدن اشک های
اریا گریه کردم.
رسید به خونه ی من نیلو ،سینا،ارتان،سپهرویکتا بود.مامان داشت گریه میکرد و روی پاش میزد .بابا با کالفگی تو اپارتمان راه
میرفت.ارتان مشتی به ستون زد وبا عصبانیت گفت-این دختر کجاست؟اخه کل تهرانو زیرورو کردیم نیست که نیست
چیکارکنیم.
سینا عصبانی ترگفت-نکن باز پرهام تو کار باشه.
مامان همونجوری که اشک میریخت گفت-مگه دیونه است؟پسره میتونست اصال طالقش نده ولی طالقش داد پس از الکی تهمت
نزنید.
اریا تازه در خونه رو زد.
در باز شد واریا رفت داخل سالم کرد وگفت-گشتم سینا نیست.تنام پارک ها رو گشتم.
مامان گفت-سینا پسرم ایشون ؟
بعدا بهت میگم مامان ومامان هم دیگه سوالی نپرسید.نیلو نشست وقیافه ی متفکری به خودش گرفت.اریا خیلی عصبی بود بالخره همه ی حالتاشو میشناختم از این که یکسره تو
موهاش دست میکشه کالفگیشو میفهمم.
سینا نیلو رو صدا کرد که گفت-ده دقیقه همه خفه شید یه زره فکر کنم.
همه اشون ساکت شدن.
نیلو بعد از ده دقیقه با گریه وذوق گفت:

سینا اگه یادت باشه وقتی داشتیم تخت میخریدیم بیتا یه تخت مخفی گرفت وگفت میزارمش تو کمد شاید اونجا باشه؟هان؟سینا لبخند تلخی زد وگفت-نیلو خب یعنی تا حاال صدای ما رو نشنیده؟
نیلو گریه اش شدت گرفت وگفت-شاید شاید وهمنجا نشست وگریه کرد اریا همه رو پس زد ورفت تو اتاق خوابم.در کمدوباز کرد و دنبال تخت مخفی میگشت.با کالفگی فریاد زد:کجاست این لعنتی؟
نیلو دروباز کرد و تخت مخفی به همراه من که روی تخت خوابیده بودم نمایان شد.
اریا با بغض بغلم کرد وگذاشتتم تو تختی که تو اتاق بود.
نبضمو گرفت یکدفعه فریاد زد-نهههههه بیتا قربون چشمات بشم پاشو پاشو تنهام نزار بیتا و شروع کرد به گریه کردن
بانو گفت-تصمیمتو بگیر یا اینکه عذاب رو باز هم تحمل میکنی تا یک روز بهم برسید یا نه تو اینجا که هرکسی ارزوش بمونه
باش هان؟کدومو انتخاب میکنی؟
هرکسی دوست داشت اینجا بمونه جایی خوشگلی بود ولی اریا چی؟
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به تصویر نگاه کردم واریا رو دیدم که داد میزن-بیتا بخدا هنوزم عاشقتم پاشو نظر بی تو بمونم.

بیتا بی تو نمیتونم توروخدا پاشو بیتای من خانوم خوشگل نیلو از حال رفته بود ویکتا فشارش افتاده بود ارتان عصبی گریه
میکرد وسینا سرش گذاشته بود رو دیوار مامان که جیغ جیغ میکرد وبابا مردونه گریه میکرد ومامان گرفته بود سپهر هم اروم
اشک میریخت و کنار یکتا نشسته بود.
بانو گفت-.سریع باش اریا یا اینجا؟
اریا من فقط اریا رو میخوام.یکی از اون درا باز شد.
اقاجان گفت-اینم یعنی عالقه انقدر اریا رو دوست داشتی که از این بهشت دست کشیدی برو دخترم که خوشبخت بشی.
بهشون لبخندی زدمو .داشتم رد میشد که لباسم کال قرمز شده بود با برگ های سبز.
چشمامو بستم که همه جا تاریک شد.اروم اروم چشمامو بازکردم.
صورت اریا روبه روم بود.با دیدن چشمای بازم بغلم کرد گریه کرد وگفت-هرچی بشه فقط تنهام نزار بیتا توروخدا تنهام نزار.
ولم کرد وبلند شد ورفت.سینا با دیدنم بغلم کرد وتو بغلم گریه کرد وگفت-پرنسس من خوبی فدات شم؟این سه روز کجا بود
هان بیتا؟
داداش اون دنیا بودمبا تعجب نگاهم کرد که لبخندی زدمو گفتم-داستانش طوالنیه بهت میگم.
خالصه مامان ونیلو ویکتا انقدر گریه کردن که هیچی نگم.هرچقدر هم مسخره بازی درمیوردم.فقط گریه میکردن اخر گفتم-چیه
از زنده بودنم ناراحتیت که دارید گریه میکنید.؟میخواید برم بمیرم ؟شاید خندیدید همه اشون اشک هاشونو پاک کردن که
نیلو یه دونه زد پس کله ام گفت-خفه باوا تو نباشی منم نیستم کثافت وبغلم کرد.
اروم خندید وگفتم-عشقمی دیگه.
مامان گفت-بیتا پامیشی میای خونه ها.
نه مامان عشقم قول میدم خوابم گرفت مثل بچه ی ادم تو تخت اتاق بخوابم قول قول.خندید وبغلم کرد وگفت-بیتا فدات شم شاید بگی نه به قبلنش که سایه امو با تیر میزد نه به االنش بخدا بیتا مثل دختره
نداشتم دوست دارم.
با لخند گفتم-میدونم عزیزم میدونم فداتشم
مامان وبابا رفتن وبچه ها موندن.
یکتا گفت-عوضی این سه روز کجا بودی؟
تو کمد رفته بودم اون دنیاهمه اشون خندید که گفتم-من جدیم شوخی ندارم
سپهر با تعجب گفت-یعنی چی؟رفته بودی اون دنیا؟
اره براتون تعریف میکنم وشروع کردم به داستانو گفتن.وقتی کل ماجرای خوابمو تعریف کردم نیلو گفت-یعنی دوتا انتخابداشتی یا مرگ یا اریا اره؟
اره منم اریا رو انتخاب کردم.یکتا هم زد تو سرم وگفت-یعنی تو بخاطر اریا برگشتی ؟بخاطر ما نبوده؟

خندید وگفتم-دست تو هم مثل برای نیلو هرز شده ها ؟ولش نخیرم یه کوچولو بخاطر شما بوده ولی اخه گیج میگم سرزمین
عشاق ها اونجا فقط فکر من رو اریا بود.
اهانی گفت
نیلو وسینا گفتن-یه خبر داریم البته اگه از اون گوگل نگاه نکرده باشی؟
با تعجب گفتم-گوگل؟همون دریاچه ورود که عکس ادمو نشون میده اونم زندهزدم زیر خنده وگفتم -خیلی دیونه ای نه خبری از خبر نبود.
خب پس همه حاضر شیم شام مهمون بیتا بستنی مهمون شوهر منهمه امون زدیم زیر خنده وگفتم-نه بابا کمت نباشه؟
-نه بابا نیست نوچ نوچ میبینید بالشتش سفت شده خسیس شده.
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خندیدم وگفتم-باشه شام مهمون من .ساعت چند بریم؟
نیلو-هفت بریم یه شهربازی هم بریم.
باشه بریمهمه اشون رفتن خونه هاشون تا حاضر شن ومنم رفتم یه کوچولو کیک خوردم.

رفتم تو اتاقم وشروع کردم به ارایش کردن البته خیلی کم موهامو فرق باز کردم ومانتوی کوتاه کتی زرشکیمو پوشیدم با
شلوار وشال وکفش وکیف مشکی .رژلب زرشکی زدم که خوشمل بشم .
ساعت هفت بود که نیلو تک انداخت رفتم پایین سوار پورشه ام شدم وبا بچه ها رفتیم.
اول رفتیم یه رستوران خیلی شیک به انتخاب نیلو خانوم کثافت میخواد منو برشکسته کنه.
همین حرفو به خودشو زدم که گفت-خفه شو خفه شو تو دویست میلیارد هم خرج کنی برشکسته نمیشی نترس.
خندید جواب دادم -پاچتو بگیر چپه شو بیشعور بدو بریم تو
رفتم داخل فضاش خیلی کالسیک وناز بود.
شام سفارش دادیم که ارتان رو به من گفت-مجرد های مجلس منو تویم؟
سرمو به نشونه ی اره تکون دادم که گفت

یه مسابقه بزاریم که دختر خل ترن یا پسر؟خب معلومه پسرانه اینجوری نیست منو تو میریم مخ دختر وپسرا رو میزنیم هرکی شماره ی بیشتری جمع کرد مثل اگه تو بردی پسرا خل ترنولی اگه من بردم دخترا خل ترن.قبول؟
قبولولی نبینم با یکی زود جوش بزنی میام خودتو پسرو میکشماخندید وگفتم-باشه
شاممونو اوردن منو ارتان خوردیم ورفتم سراغ کارمون.
پسر زیاد بود.ولی دختر بیشتر بود .
از یه میزی که سه تا پسر جوون روش نشسته بودن رد شدن که پسر گفت -به به عجب دافی بهش لبخندی زدم که هر سه
تاشون از جیبشون کارت در اوردن وداشتن دعوا میکردن که سه تا کارتو گرفتمو رفتم.
خالصه با همین روش نزدیک سی تا جمع کردم .
هنوز نیم ساعت وقت بود بازم رفتم مخ زنی که بیستای دیگه جمع کردم سر جمع وپنجاه تا.
رفتم سرمیز خودمو ناامید نشون دادم که ارتان لبخند پیروزی زد وگفت-بیستا جمع کردم
لبخند گشادی تحویلش دادم وگفتم-پنجاه تا علل حساب
ارتان چشمای ارتان دیگه بزرگ تر از حد ممکن شده بود خنده هام گرفته بود شدید.
خنده ام گرفته بود شدید البته ناگفته نماند که ده تاشو خودمو نوشتم ولی چیزی بهشون نگفتم.
به ارتان گفتم-دیدی پسرا خل ترن
که خنده ی ریزی کرد وگفت-دیگه خیلی خل هستن
خالصه باکلی خنده وشوخی رستوران رو ترک کردیم ورفتیم شهربازی کلی خوش گذشت یاد اریا افتادم االن بیچاره تو چه حالی
هستش؟من بمیرم واسش اخه چقدر من تورو دوست دارم.
تو شهربازی هم کلی بازی کردیم ورفتیم سمت شهریار بستنی اوازه ویه بستنی توپ زدیم به رگ و شیرینی وکرم کارامل اینا
خوردیم.
بعد رفتیم تو یه پارک نشستیم که گفتم-خب خبر مهم چیه؟
نیلو با ذوق گفت-من من حامله ام جیغی از شادی کشیدم ورفتم جفتشونو بغل کردم وکلی بوسشون کردم.
تلفنم زنگ خورد رفتم برش داشتم .
وا این چرا به من زنگ زده.

ایش به انگیلیسی جواب دادم-بله ؟
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سالم فادریکمچیکار کنم؟میخواستم ببینمتهه نمیشهچرا ؟دیگه مزاحمم نشو وگرنه بد حالتو میگرم .اوکی؟اوکیبایگودبایرفتم پیش بچه ها ساعت ٣صبح بود که قصد رفتن کردیم.
هرکسی رفت خونه ی خودش ومنم رفتم خونه ی خودم.

کلید رو انداخت رومیز و رفتم لباسامو عوض کردم .خوابم نمیبرد هرکسی یه روز بخوابه خوابش نمیبره حاال تو سه روزی
خوابیدی انتظار داری خواب ببره؟
رفتم برای خودم پفیال درست کردم واومدم فیلم ترسناک نگاه کردم؟اقا فاز میداد یه حس باحالی بود فیلم که تموم شد
خواستم برم تو اتاقم که حس کردم یع چیزه سیاه از جلوم رد شد توجه ای نکردم جلو تر رفتم که یه دختر بچه رو دیدم دستمو
گذاشتم روی دهنم وجیغ کشیدم .دختره غیب شد یا خدا حتما خیاالتی شدم.زندگی من چه تخیلی علمی شده خدا سه روز برو
اون دنیا یه روز هم که تو خونه ات جن ببین.یااهلل یا خدا وشروع کردم به قران خوندن زهرم داشت میترکید.
ای دلم خنک شد بیتا حقته اخه بگو چرا میشینی فیلمایی که به سنت نمیخوره رو میبینی برداشتی فیلم 25+نگاه کردی.
اووف بابا من یه غلطی کردم االنم تو یه غلطی بکن.
فرار
اره بهترین راه.
با ترس رفتم تو اتاقم در کمدو باز کردم ولباسا رو تنم کردم برگشتم عقب.دختر بچه پشت سرم بود.
جیغ کشیدم که باز غیب شد کلید و گوشیمو برداشتم وبا اخرین سرعت در رفتم .سوار اسانسور نشدم یکدفعه نیاد تو
اسانسور خفه ام کنه.از پله ها بدو بدو میرفتم پایین به یه چیزی خورد جیغ کشیدم که دستی اومد جلوی دهنم با ترس به
دسته نگاه کردم صدای مهرشاد بود شادمهر بود نمیدونم یکیشون بود که گفت-منم بیتا اروم باش دستمو برمیدارم اما جیغ
نکش
سرموتکون دادم .سرمو که بلند کردم دیدم اونیکی از قل ها هم پشت سر اینکیه.اخه تشخیصشون سخته اسمشونو نمیدونم.
یکیشون گفت-مهرشادم چی شده؟
واای مهرشاد یه اتفاق خیلی بد افتاده .شادمهر -چی شده خب؟
جن خونه ی من جن داره.هردوشون با تعجب نگاه کردن وشادمهر گفت-اااا بیا بفرما مهرشادخان من نگفتم از اون خونه صدای خنده میاد تو هی مسخره
ام کردی هان؟
مهرشاد گفت-خو از کجا بدونم من؟
جروبحث وبیخی من چه خاکی به سرم بریزم.؟مهرشاد-خب امشب بیا خونه ی ما؟
بدی نگاهش کردم که گفت-چیه اونجوری نگاه میکنی؟نظر بهتری داری؟
سرمو تکون دادم وگفتم اره
جفتشون کنجکاو گفتن-چی؟
خو من میرم خونه ی شما.شما ها هم برید خونه ی من.هان؟شادمهر گفت-بدنگذره؟
سرمو به نشونه ی نه تکون دادم که مهرشاد گفت -یافتم بزار برم مرد عاقل این ساختمونو بیارم وبه طبقع ی باال رفت به
شادمهر گفتم-میخواد کیو بیاره؟
اریا روبا تعجب گفتم-هااااااان؟
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-هاااااااان داره ؟خو اون همیشه تو مشکالت کمکمون کردم شاید االن هم بتونه .

شاید اقا شاید من نخواستم به داداشت بگو بهش نگه من میرم یا جنا زندگی میکنم ولی از اون کمک نوچ اصال راه نداره.صدای اریا اومد که گفت-دلیل؟
برگشتم سمتش وپرو گفتم-بی دلیل
ولی من یه نظر دارم.چی؟تو بیا خونه ی ما پیش دلسا بمون منم پیش پسرا میمونم صبح هم جن گیر میارم چطوره؟.باتعجب گفتم-مگه هنوز از اینجور چیزا مونده؟جن گیرو؟جادوگرو؟این حرفا.

بله هنوز هست خوبشم هست ولی خو به بیشتریا اجازه ی کار نمیدن ولی من یکی خوبشو سراغ دارم قبوله.؟با تردید قبول کردم من برد خونه اشون ودلسا رو صدا زد که ادمد به من با تعجب نگاه کرد واریا گفت-خونه ی خانوم ایرانی
جن داره امشب تو اتاق من میمونه منم میرم پیش شادمهر ومهرشاد فعال.
اون رفت که دلسا بدون توجه به من رفت تو اتاقش و خوابید.خونه اشون بدک نبود خوب بود.فک کنم خونه رو مبله
گرفتن.چون تو اون وقت کم ادم نمیتونه هم وسایل بگیر هم لوازم خونه.
بسمت اتاق رفتم اروم به تخت دست کشیدم.اروم دارز کشید رو تخت اریا .عجیب بوی اریا رو میداد وچقدر اون عطر برای من
ارامش بخش وزیبا بود.انقدر به عطر خوشبوی اریا رو بو کردم که خسته شدم وخوابم برد.
صبح که از خواب بیدار شدم ساعت  ٨٨بود اوه من تا حاال انقدر دیر از خواب بیدار نشده بودم.شایدم شده بودم؟نمیدونم
ولش.مانتومو تنم کردم ورفتم بیرون کسی خونه نبود رفتم توالت وتوروشویی دست وصورتمو شستم واومدم بیرون.
امروز جمعه بود واریا تعطیل بود چرا نیومده خونه نمیدونم این دلسا هم که قصد بیدارشدن رو نداره.داشتم میرفتم تو اتاق
اریا که در خونه باز شد.اریا بود.
سالم وصبح خیر بهم گفتیم من گفتم-میشه یه دقیقه بیای باال وایسی من لباسمو عوض کنم.؟
اره بریم.باهم رفتیم باال اریا تو پذیرایی وایساد که دختره رو جلوی در اتاق دیدم.جیغ کشیدم که اریا برگشت ولی دختر رو ندید چون
بازم غیب شده بود.
اریا گفت-بیتا نترس منم باهات میام داخل به پشت وایمیسم تا تورو نبینم.باشه؟
باشهاریا هم اومد داخل پشت کرد به من لباسامو کال در اورد بود وفقط لباس زیر تنم بود که دخت رو دیدم جیغ زدمو گفتم-
چشماتو در
ویش کن بیشعور .
اریابا صدای متعجب گفت-من که روم اونوره
تو خفهشلوارمو پوشیدم وجیغ کشیدم که اریا گفت -من برگشتم
جیغ زدم -نه نه منو کشتن هم تو نباید برگردی لباسمو سریع پوشیدم.اریا برگشت عقب که یه لحظه دختررو دید وبا دهن باز
به من نگاه کرد وگفت-واقعا راست میگفتی؟
پ ن شوخی دارم باتوباشه من االن زنگ میزنم اون رفیقم که جن گیره بیادباشه فقط تند باشبه دوستش زنگ زد که گفت تا ده دقیقه دیگه اونجام.
بعد از ده دقیقه یه پسر اومد قیافه اش اشنا میومد چند سال پیش تصادف فقط اینا یادم میوند؟چیزه دیگه ای تو ذهنم نبود
که اریا گفت-رادین خوبی داداش؟
قربونتوبعد از احوال پرسی به من یه جی پی اس گذاشت رو میز و یه چیزرو ردیابی کرد که رادین گفت-بیتا خانوم برو جلوی
اشپزخونه رفتن اونجا وبعد به سرعت برگشتم سرجام که گفت-شما هرجا هستید جن دقیقه دوقدم با شما فاصله داره.
-یاابوالفضل
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-نگران نباشد شما چند لحظه برید بیرون.

باشه ای گفتم که بعد از نیم ساعت یه صداهای بعدی از داخل خونه اومد صدای جیغ و ..همه چی .اریا ورادین اومدن بیرون که
رادین گفت-تمومه ولی اگه باز مزاحمتی براتون داشت منو خبر کنید زن داداش.
با تعجب نگاهش کردم که گفت-مگه همسر اریا نیستید؟
نه کی گفته؟ببخشید بخاطر نداشتم همسرشون دلسا بود معذرت میخوامخواهش میکنم.خالصه همه اشون رفتن و من با ترس وارد شدم ولی از هیچ چیزی
خبری نبود.خدا خیرتون بده ایشاهلل.

به ارتان زنگ زدم خیرسرم میخواستم کمکش کنم به عشقش برسه.ادرس دختررو گرفتم.سریع حاضر شدم یه تیپ زدم
خوشگل کردمو سوار ماشینم شدمو رفتم.
منطقه ی منطقه ی متوسط نشین بودن.
جلوی به ارایشگاه وایسادم وپیاده شدم .ارتان میگفت تو ارایشگاه کار میکنه.
رفتم داخل سالم کردم.
همه اشون برگشتن سمت.یا اهلل اونجا سه تا دختر جوون بود.
رفتم جلوی تر وگفتم-کار اصالح وکوتاهی ابرو داشتم.وقت دارید؟
پیرزن با اخم گفت-بله بفرمایید.
وروبه یکی از دختر که از همه اشون خوشگل تر بود اشاره کرد وگفت-دریا بیا تو کار خانومو انجام بده.
باشه ای گفت ورفتم نخ برداشت وبه من یه پیش بند پس بند چیه از اونا داد.به ارتان اس دادم-میمون اینجا سه تا دختر ٨١
و ٨٩ساله هست.کدومه؟
اونی که چشماش رنگ دریاست.به دریا نگاه کردم اه چه داداش خوش سلیقه ای دارم من.
دریا رو میگی؟پس اسمشم دریاست ؟اره من برم مخ بزنم فعال بایبایبه دختر گفتم-چه اسمت بهت میاد.
خیلی اروم لبخند زد وگفت-ممنون
منم بیتااماسم شما هم خیلی بهتون میاد.ممنون عزیزم.چندسالتونه؟
من ٠٠سالمهبا تعجب گفت ٠٠-سالتونه و ماشینتون پورشه است..؟
اره عزیزم من کل جوونیم تو شرکت گذشته .یکسره کارای شرکت بعد دانشگاه.کال تو جمعی بودم که واقعی نبودن بعد چندساله فهمیدم خیلی واقعیدنیستن.
ببخشید که کنجکاوی میکنم تک فرزندید؟نه عزیزم یه داداش ناتنی دارن به اسم سیناست همسرشم که دوست صمیمیم نیلو االنم حامله است.بعد یه خواهر دوقلودارم اسمش یکتاست نامزده یا داداش دارم شبیه مدالست خیلی خوشگل ونازه مجرده اسمش ارتانه.
میشه بعدا عکس خواهرتونه ببینم؟اخه گفتید دوقلوید.باشه گلم حتماخوشم اومد از دریا اخالقش مثل خودم بود البته تقریبا .
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کار اصالحم که تموم شد رفتم مانتومو بپوشم گوشیمو دراوردم وعکس یکتا رو نشونش دادم زدم عکس بعدی که عکس ارتان
بود دریا گفت-این مدله؟
نه عزیزم داداشمه ارتاناهانمعلوم بود دختر مهجوب وخوبی از پرسیدم -خودت چندسالته؟
امسال میرم ٠٢خوبه عزیزم همون مقدار پولی که تو ارایشگاه های باال شهر میدمو به زن داد که با چشمای گرد شده گفت-این پول رنگ مو
هستش و از پولم  ٨٠تومانشو برداشت وبقیه اشو پس داد .
گفتم-ببخشید قصد جسارت نداشتم من همون مقداری که تو محله امون میگرن رو به شما دادم.
پیرزنه لبخندی زد وگفت-میدونم دخترم فکر نکردم دوباره سربزن بهمون حتما گفتم از دریا شماره اش گرفتم ورفتم بسمت
خونه.

به خونه که رسیدم خیلی خسته بودم .خواستم به خوابم که گوشیم زنگ خورد که پشت خطی فش میدادم که دیدم ارتانه
.جواب دادم-بله ارتان؟
بیتا چی شد؟هیچی خوشم اومد سلیقه ات خوبه دختره اخالقش مثل من خوشگلم که هستخندید وگفت-اره خیلییی
خب خب پرو نشو من برم بخواب بخاطر توی بیشعور یه ساعت درد کشیدم.چرا؟بند انداخت برام عروسمونخندید که باعث شد یه لبخند کوچک رو لبام بشینه.
ازش خداحافظی کردمو گرفتم خوابیدم.
وقتی چشمام باز کردم تقریبا غروب بود.پاشدم المپارو روشن کردم یه اهنگ کُردی گذاشتم و رفتم غذا هم درست کردم.
انقدر حال میداد سر غذا درست کردن برقصی که هیچی نگو.خیلی ناز کُردی میرقصیدم.
غذا درست کردنم که تموم شد یه اهنگ فارسی گذاشتم و قر میدادم .
کلی حال کردم شام پیتزا درست کرده بودم .بهش سر زدن که دیدن اماده ی اماده ی است درش اوردم بیرون از فر واب
وسس هم اوردم سر میز .کال اهل نوشابه نبودم یعنی شاید  ٨٠یا ٨٣سالی باشه که نوشابه نخوردم.
شامم خیلی خوشمزه امو که خوردم .یاد یه چیزی افتادم.جشن نامزدی این شتر و گوسفنده(یکتا وسپهر)اخر هفته است و من
هیچ لباسی ندارم.
حاضر شدم برم خرید .رفتم سمت یه پاساژی .وقتی رسیدم پیاده شدم و وارد پاساژ شدم .کل مغازه هارو زیرو رو کردم
.چیزی پیدا نکردم چون مردونه زنونه جدا بود یه لباس لخت رو پسندیدم خیلی ناز بود مشکی وشیک ساده بود ولی خیلی
باحال بود.رفتم پرو کردم که دیدم تو تنم محشره.همونو خریدم که مغازه داره که یه پسره جوون بود یه کارت بهم داد که پاره
اش کردمو رفتم بیرون خریدمو کردم وبرگشت خونه از لباسا رازی رازی بود.
امروز روز نامزدی یکتا وسپهر همه هیجان داریم .به پیشنهاد من رفتیم ارایشگاه دریاینا که با دیدن من کلی تحویلم گرفت.
همه نشسته بودیم سرجاهمونو دریا منو ارایشگا میکرد وموهامو درست میکرد .
نیلو از او ور جیغ زد -االغ
چرا خودتو صدا میزنی.خفه شو بیاپاچتو بگیر چپه شو نمیامگوه نخور پاشو بیامن تورو نمیخورم نمیامسگ به سگ حرام بیتا میکشمت نیایاخبر ندادی مکارم شیرازی حاللش کرد تو غلط بکنی ولی خب دلم برات سوخت اومدم .کل ارایشگاه ترکید بود از حرفای ما.
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بالخره ساعت  ۵بود که همه حاضر شدیم وبسمت تاالری که جشن اونجا بود رفتیم.

همه سوار ماشینمون شدیم وحرکت کردیم اول سمت اتلیه وبعد انداختن عکس های خوشگل رفتیم سمت تاالر منونیلو یکسره
وسط بودم باورتون میشه ؟من همه اش وسط بودم یعنی علم وغیب.
سپهر خر اومد با یکتا رقصیدن و از این حرفا وبعد کیک خوردیم.
خیلی شب توپی بود .فیلم بردار گفت برو دماد صدا کن یه قسمت دیگه ار فیلم مونده منم گفتم کسی نیست با همون لباس
بدوبدو رفتم بیرون سرمو یه مقدار بردم بیرون از در که یه صدایی گفت-چشم روشن دیگه لخت میومدی میومدی سنگین
تر بودی با ترس برگشتم عقب اینکه اریاست.ترسیده واروم خندیدمو تند تند گفتم-بخدا اریا اومدم سپهر صدا کنم گفتم یه
دقیقه بیشتر طول نمیکشه برای همین همینجوری اومدم واهلل بخدا دروغ نمیگم.
با چشمایی که داشت میخندید ولی اخم روی ابروش گفت -جلوی سپهر هم اینجوری میای میری؟
اره خو مگه چیه؟چه فرقی داره بین سپهر کسای دیگه پرو جواب دادم -راس میگی چه فرق بین تو ودیگران هست نباید جلوی تو هم اینجوریبیام
وچپ نگاهش کردم ورفتم وبلند گفتم-راستی سپهر هم صدا کن بیاد.
ورفتم داخل اخیش تا تو باشی اصال تو کارای من فوضولی نکن .
بیتای خر خودت چرا بهش حساب پس میدی محلش نده وبیا تو .
خو خو چیکار کنم ؟یه لحظه ای شد.
ولش اصال مهم نیست.رفتم داخل .
بعد از ده دقیقه سپهر اومد.خالصه فیلم بگیر واینا ساعت ده شد .
سپهر ویکتا رفتن یه اتاق غذا بخورن مهمونا هم رفتن اتاق ناهار خوری.
رفتیم کلی ترکوندیم کباب بره بود جوجه و ...خالصه همه چی بود.خیلی خوش گذشت.
این دوتا النگ ودولنگ هم بهم رسیدن خیر سرشون .ولی خدایی این نیلو چقدر شکمش بزرگ شده .ادم باورش نمیشه
دوماهش باشه بیشتر به هفت ماه ها میخوره.
بیخی حتما شیش قلو حامله است به افکار بچگانه ام خندیدم و همه راهی خونه هامون شدیم.

به خونه که رسیدم از خستگی زیاد باهمون لباسا خوابم برد.
صبح که از خواب بیدارشدم تصمیم گرفتم خیلی به خودم برسم نمیدونم چرا خود به خود به سرم زد به خودم برسم.انقدر ناز
شدم که هیچی نگم .برای خودم غذا درست کردم و ناهار خوردم.
اریا
نشسته بودم تو خونه که زنگ در بصدا در اومد دلسا خانومم که خواب تشریف داشتن.
رفت درو باز کردم حسام یکی از پسرای خوبه ساختمون بود که دکتر هم بود اینم بگم.
بعد از سالم واحوال پرسی گفت-داداش یه کاری داشتم اگه میشه کمکم کنی.؟،
اره داداش بیا تو بشین باهم حرف میزنیممزاحم نباشم ؟بیا برو تو بچه پرو خندید و داخل شد رفتم دو لیوان شربت ریختمو اوردم و رفتم تواتاق دلست وگفتم -مهمون دارم سروصدا نکنی ها؟
با خوابالودگی گفت-باشه
رفتم نشتم کنار حسام شربتمونو خوردیم که گفتم کارو باد چطوره ؟
هیی خداروشکر میگذره.خداروشکرکار شما چطوره خوبه؟-عالیه خیلی کارا خوب پیش میره ارایشگاه زیاد دخترا یه جا به دردمون خورد وباهم زدیم زیر خنده .
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حسام گفت-ریئستون همین بیتا خانوم باالیی است؟
اره خودشه دختر خیلی باهوش وزرنگیه .وهمینطور خوشگل و عاقلبحث جالب شد بزار ببینم چی میگه

ادامه داد -من خیل وقته بیتا خانوم زیر نظر دارم از خانومی و خوشگلی چیزی کم نداره خیل هم دختر سنگینیه تا حاال ندیدم با
پسریی رفت و امد کنه ازش خیلی خوشم اومده میدونی که بابامم وضعش توپه و یتونم بهترین زندگی رو براش بسازم
میخواستم کمک کنی که بریم بریم خواستگاریش.
تیر خالص رو زد.

عصبی بودم ولی باید خودمو کنترل میکردم برای همین گفتم-میدونستی یه بار ازدواج کرده؟
باتعجب گفتم-نه
لبخندی به لبام نشست االن پشیمون میشه ولی برعکس تصورم گفت-عیبی نداره مامانم راضی بشه تمومه .
اخه مثل اینکه عاشق یه پسره است و میخوان باهم ازدواج کننخو منم شانسمو امتحان میکنمخو شاید تحقیرت کنهچرا؟ که من یکی دیگرو دوس دارن از این حرفاوا داداش اریا تو هم بعضی وقتا حرفایی میزنیا خو میگم من از کجا میدونستموااای این پسره چقدر گیره گفتم -نمیخواستم اینو بهت بگم حسام جان ولی مجبورم که بگم یه زره دیونه است حالت جنون
داره خود به خود وساالرو میشکونه طرف مقابل رو میزنه یه بار یکی از فامیالشونو تا حد مرگ زده بود بیچاره اگه نمیرسیدن
االن مرده بود.
باتعجب نگاهم کرد وگفت-خو چرا از اول نگفتی من زن دیونه میخوام چیکار داداش.
بلند شد که بره دستشو زد به شونه ام وگفت-خیلی مردی داداش خیلی کمک کردی
لبخندی زدمو گفتم-وظیفه بود
حسام رفت خونه اشون .اخیشی گفتم که تونستم مانع ازدواج بیتا بشم.خدایا شکرت .
بیتا
حاضر شدم که برم عمارت از خونه بیرون زدم با اسانسور پایین رفتم .یکی از پسرای طبقه ی پایین حسامو دیدم بهش سالم
کردم که همچین نگاهم کرد گفتم-اتفاقی افتاده.
سرشو تند تند به نشونه ی نه تکون داد و گفت-نه هیچ مشکلی نیست شما فقط اروم باشید
من ارومماروم تر باشید تا به کسی اسیب نزنید .منظورتون چیه حسام خان؟هیچی هیچی منظوری نداشتم ببتا خانومپوووفی کشیدم وسوار ماشینم شدم .بیچاره پسره دیونه است .
ای خدا مارو باش با کیا میشیم هفتاد کیلو .
کالفه تا عمارت رانندگی کردم.
به عمارت که رسیدم ..

احسانو یه دختره ی خیلی ناز خونه بودن.
با احسان روبوسی کردم وگفتم-زندایی برام اوردی؟
اره دیگه وقتشه .خندیدم با دختره هم خیلی گرم سالم دادم.
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چه ناز بود دختر شانس من خره هرچی فامیل داره اضافه میشه چشم رنگین بجز من .چشمام از شب هم سیاه تره.
رفتم لباسامو عوض کردم که احسان گفت -اینم زندایی که بهت قول داده بودم زندایی نفس
خوشبختم نفس جونوروبه احسان گفتم-وقتی تو احسانی زنت هم میشه نفس نه زندایی نفس
بس که پرویی توبه توچه احسانی؟-زبون نریز زبون نریزچرا کم میاره اقا جلوی خانومش؟نفس جان نگفتم نیارمت پیش این بهتره فقط با من کل میندازهچشمک زدمو گفتم -اخه خیلی خنده داری
سیبی که رو میز بود پرت کرد سمتم وگفتم-عمه ات خنده داره
لب پایینمو به دندون گرفتمو گفتم-نزن این حرفا فردا عمه پا میشه از امریکا میادا خیلی حالل زاده است
خندید وگفت-بیتا تو چطور بقیه جا ها انقدر جدی که هیچ کس نمیشناستت؟
ادم نباید همه جا با همه با مالیمت رفتار کنهمتفکر نگاهم کرد وسرشو تکون داد وگفت-خیلی قافیه سازید خوبه .
تشکر احسان جاننفس زد زیر خنده وگفت -بیتا جون خیلی باحالی خیلی ازت خوشم اومد .
بوس واسش فرستادم وگفتم-دل به دل راه داره
احسان گفت-واسه زن من بوس نفرستااااا خودم فقط حق دادم ببوسمش.
با شیطنت گفتم-فقط بوس ؟
که با صدای بلند گفت-بیتا و دنبالم کرد.منم که انقدر سرعتم زیاد بود هیچکس بهم نمیرسه.
نفس میخندید و منو احسان همه مثل تام وجری دنبال هم میدویدم .
اخر خود احسان خسته شد وگفت-بخشیدمت ولی دیگه تکرار نشه ؟!
چشم استادخالصه خیلی بهمون خوش گذشت مامان هم به جمعمون اضافه شد و کل وگفتیمو خندیدیم.

خیلی روحیم بهتر شد.با حال بهتری برگشتم خونه.خدایا شکرت که این احسان خل وچل ودارم وبا خنده وارد خونه
شدم.لباسامو عوض کردم وزنگ زدم به سینا همه چیزو براش تعریف کردم.که غش کرد از خنده.
اییی خدا چقدر امروز حالم خوبههههه
موزیکتم تا خود صبح میکوبه
روانی شدم به دل نگیرید تمامش تقصیر این گوسفند،شتر،اورنبوتان،
هشت پای صحرای ،گودزیال،میمون،دراکوال،خون اشام،جن وروح خالصه ترکیبی از همه موجودت زشت ودیونه مثل خودش
هست اریای گوسفند مگه دستم بهت نرسه.شانپانزل.
اریا
امروز عصاب درستی نداشتم.اگه دلسا بهم نزدیک میشد قطعا میکشتمش تمام بدبختیامو مدیونه خانوم هستم.
نشستم بود روی مبل که صدای دلسا اومد وگفت -اخر هفته سوپرایز دارم برات وخندید رفت تو اتاقش.
هه زنیکه ی .......استغفراهلل خدایا من هی جلوی دهنمو میگیرم تو هم جلوی این دخترو بگیر.
حتما اخر هفته میخواد بگه حامله است تا مامانینا مجبورم کنن که با این جادوگر ازدواج کنم.
بلند شدم به شرکت یه سری بزنم.
حاضرشدم ورفتم سوار ماشینم شدم.
به شرکت که رسیدم دیدم باز این ارتین تو شرکته با دلربا خانوم نامزد بازی میکنه.
پوووفی کشیدم یااهلل یاهلل گویان وارد شدم.باهاشون سالم وعلیک کردم.
گفتم-عزیزان اینجا جای نامزد بازی نیستا یکی ببینه خیلی بد میشه از ما گفتن.
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برای اولین بار تو عمرم دیدم گونه های دلربا سرخ شد وخجالت کشید.
به چشمام شک کردم دلربا وخجالت؟ عمرن

ارتین خداحافظی کرد ورفت.منم رفتم کارای شرکتو جمع وجورش کردم.ساعت  ٨٢شب بود که از شرکت خارج شدم اول رفتم
رستوران غذا خوردم وبعدش رفتم خونه.
دلسا هم که یا خواب بود یا نت گردی تو اتاقش.منم رفتم اتاقم رفتم تو اینستای بیتا.
ای خدا اخه این دختر چقدر شیرینه چقدر بامزه و خوشگله یه عکس بود.بیتا وقتی خوابه شیرین تر میشه.
واقعا هم راست میگفت بیتا توی خواب شیرین تر هم میشد.
اوووف خدا چرا نمیشه من وبیتا برای هم بشیم چرا نمیشه.
صفحه ی گوشیم که عکس بیتا بود رو بوس کردم وبه خواب عمیقی فرو رفتم.

بیتا
امروز جمعه است وبا بچه ها قرار گذاشتیم بریم سرخه حصار یه مقدار بگردیم.
یه تیپ اسپرت خوشگل زدم.
گوشیمو انداختم تو جیبم.
ارایش کوچولویی هم روی صورتم نشوندم تا خوشگل بشم.
یکتا تک انداخت که رفتم سوار ماشینم شدم و راه افتادیم.
چون با پورشه رفته بودم وخو پورشه هم که سقف بازه وسرعتمون زیاد بود خیلی فاز میداد.
تو راه ترافیک بود که یکتا وسپهر جاشونو عوض کردن و یکتا رانندگی میکرد.اقا این باز خل شد رفت روی پنجره نشست وقر
میداد ما هم میخندیدما ارتان هم که نه گذاشت نه برداشت همراهیش میکرد .ملت با دیدن خل بازی سپهر وارتان کال ترافیک
یادشون رفت ومیخندیدن.جفتشون از ماشین پیاده شدن و به من گفتن که سیستم روی ماشینت هست یه اهنگ کُردی
بزار.یه اهنگ کُردی گذاشتم .اونا هم میرقصیدانا  .از بین ماشینا حرکت میکردن این صدای ضبط ماشین من انقدر زیاد بود که
ادم کر هم صداشو میشنید.
صدای خنده ی همه ی ماشینا بلند شده بود.
معلوم بود حاال حاال تو این ترافیک هستیم چون هیچ ماشینی تکون نمیخورد .مرد رو به من گفت ٠٢-تا ماشین با یه کامیون
تصادف کردن کم کم یه ساعت اینجا هستیم پوووفی کشیدم وبرای اونایی که تصادف کردن دعا کردم.
اهنگ عوض کردمو فارسیش کردم که اینا دست همو ول کردن و مقابله هم وایسادن وفارسی رقصیدن.
ارتانم شده یکی مثل سپهر.
یکتا ونیلو هم پیاده شدنو گفتن ماهم هستیم ورفتن وسط با ارتان وسپهر رقصیدن.سینا هم بخاطر نیلو رفت باهاشون
رقصید.فقط من مونده بودن که سپهر گفت-فقط بیتیش خانوم موندن که ولش رقص بلد نیست.
بهش لبخند حرص داری زدم که گفت-الحق که هیچ وقت گول نمیخوری.ولی جون من بیا یه کوچولو برقص
باشه ای گفتم وپریدم بیرون ماشینو با اینا میرقصیدم ما که پیاده شدیم یه چند دخترو پسر دیگه هم اومدن وسط انقدر
مسخره بازی در اوردیم که ملت غش کردن از خنده.
خدا بده از این ترافیکا اهنگ تانگو اومد رو کار من با ارتان رقصیدم وااای خیلی مسخره وخنده دار میرقصیدیم.
بالخره بعد یه ساعت راه باز شد وهمه سوار ماشین شدیم ورفتیم.
وقتی رسیدیم سرخه حصاره.
سپهر گفت-بیتا بیتا فیلم رقصیدنمو پخش شد.
شونه ای باال انداختم وگفتم-چیکار کنم پخش بشه.
وباهم خندیدم ورفتم بسوی خوشگذرونی ودلقک بازی.
اریا
تو سایت داشتم دنبال فیلم های جدید خنده دار میگشتم حوصله ام سررفته شاید با این فیلما حالم بهتر شه.
همون دقیقه یه فیلم جدید ارسال شد.
رقص تو ترافیک.
این دیگه چه صیغه ایه.
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بازش کردم دوتا پسر داشتن میرقصیدن .عههههه اینکه سپهر با داداش بیتا ارتان بعد چند دقیقه نیلو ویکتا هم اومدن بعد
سینا.خداروشکر بیتا نیست این حرفو که زدم بیتا هم اومد وسط ای خدااا تو بگو من از دست این بیتا چیکار کنم .
خفه شو اریا تو دیگه گاو پیشونی سفیدی امشب باید شوهر رسمی دلسا بشی احمق.

دلسا خیلی به خودش رسیده بود.خوشگل کرده بود یه مانتوی جلو باز با سارافون کوتاه پوشیده بود ارایششم که اووووف خیلی
فراوان بود.
باهم سوار کمری دلسا شدیم.
دیگه به هم نامحرم بودیم به خونه رسیدیم.
رفتیم داخل مامان با دیدن من طبق معمول قربونت بشم فدات بشم پسر رشیدم واینا شروع کرد.
بابام با دلسا دست داد وروبوسی کرد وبه ترکی گفت:کیف احوال گوزل قیزیم(حالت چطوره دختر خوشگلم)
ممنون عمو جون منم خوبم شما خوبید؟ساقول قیزیم (ممنون دخترم)دلسا با بقیه همه سالمو احوال پرسی کرد.
یه بااجازه ای گفت و رفت که لباساشو عوض کنه.
دلربا هم با دلسا رفت که لباساشو عوض کنه.
ما هم نشسته بودیم .
بابا گفت-پسرم برو از اتاقم دفترمو بیار.
چشم بابا االن میرمرفتم سمت اتاق بابام که صدای دلربا ودلسا توجه امو جلب کرد که دلربا گفت-یعنی چی دلسا یعنی تو میخوای همچین کاری
کنی؟
اره دلربا میخوام همچین کاری رو انجام بدم بنظر بهترین کاره.دیگه صدایی از هیچ کدوم نیومد پوزخندی زدم وبسمت اتاق بابا رفتم.دفترشو برداشتمو پایین رفتم.
دلسا ودلربا هم اومدن پایین.مامان گفت -پاشین شام حاضر رفتیم وشاممونو خوردیم.مامان قورمه سبزی و قیمه درست کرده
بود.
شاممونو خوردیم ورفتیم جلوی تلویزیون نشستیم که مامان با شیرینی خامه ای که خودش درست کرده بود اومد.شیرینی هارو
خوردیم بابا گفت-دخترم تصمیمتونو گرفتید چی میشه؟ازدواج میکنید؟یا نه جدا میشید؟
خب عمو جون من خیلی فکر کردم خیلی هم درگیر این موضوع بودممن یعنی ما تصمیم گرفتیم که.....

چشمام بستم منتظر بودم که بگه من حامله ام ولی گفت-ازهم جدا بشیم.تا حاال اریا بهم دست هم نزده و من میتونم بازم
ازدواج کنم چون اسمش تو شناسنامه ام نیست ومنو به عنوان یه زن مطلقه نمیشناسن برای همین تصمیم ما بر این شد که از
هم جدا شیم و ازدواج دائمی منظورم عقد دائمیه با هم نخونیم و تصمیم داریم جدا شیم.بابهت گفتم-دلسا
لبخند زد واروم وزمزمه وار طوری که فقط خودم بشنوم گفت-بد بهت میگم اریا االن هیچی نگو.
چیزی نگفتم .
خدایا یعنی چاکرتم یعنی منو بیتا بهم میرسیم؟
لبخندی رو لبام نشست که دلسا گفت منو اریا میریم برای اخرین بار تو حیاط حرف بزنیم بعد میایم.
با دلسا رفتیم بیرون کنار حوضچه ی کوچیکی که کنارش یه میز بزرگ بود وپشتی روش بود نشستیم روش که دلربا گفت-حتما
تعجبی کردی که چرا این حرفو زدم؟
اره خیلی ولی چطوری تو که میگفتی دروغ میگی که حامله ایی واین حرفا چطور شد ؟اهی کشید وگفت-میگم میگم دودقیقه صبر کن.
بعد چند دقیقه شروع کرد-میگم اما قول بده وسط حرفم نپری؟
-باشه
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چهار سال پیش که اومدی امریکا از اول هم من از تو بدم میومد هم تو از من .کاری به کار هم نداشتیم.من عاشق یه پسریبه اسم احسان بودم اونم میگفت عاشقمه.تو تویه یک سال خیلی پیشرفت کردی جوری که میتونستی باهاش یه شرکت راه
اندازی کنی وخیلی وضعیتت عالی بود منم که تو تب عشق احسان داشتم میسوختم اون وقتی اومدی ایران و وضعیتت توپ
شد گفت -باید مخشو بزنی وموقعت زنش بشی لوس بازی گریه هرچی دوس داری ولی باید همه ی پوالشو بهت بده تمام ملک
وهر چی که داره
منم انقدر عاشق بودم که قبول کردم تو هم از سر لج ولجبازی با بیتا قبول کردی با من ازدواج کنی.
دیدی که تو این شش ماه تالشی برای نزدیک شدن به تو نکردم وگرنه منم زنم.فقط قصدم امالک تو بود که ازت بگیرم.تا
اینکه دو هفته پیش گفتم بزار زنگ بزنم بهش بگم که طالق گرفتم و کاری هم نتونستم بکنم
با بغض گفت-میدونی بهم چی گفت؟گفت که....

من جنس بونجول نمیخوام استفاده اشو اریا کرده حاال میخوای بیای زن من شی؟چی فکرکردی با خودت دلسا من تورو اصال
حساب نمیکردم فقط اون پولت بود که منو سمت خودش میکشید تو اگه پول نداشته باشی به چه دردم میخوری؟هان؟
دلسا زدزیر گریه وادامه داد-شکستم اریا قلبم شکست کل وجودم احساساتم هرچی که یه دختر تو وجودش داره شکست
بغلش کردم تو اغوشم زار میزد وگریه میکرد من چقدر به این دختر بی گناه تهمت میزدم خدایا منو ببخش.دلسا همنجوری که
گریه میکرد گفت-نمیخوام بیتا هم مثل مت بشکنه یا خودت دوس دارم خوشبختیتونو ببینم اینکه بچه دار شید همه وهمه رو
من باید باشم.
بیتا دختره خوبیه از دستش نده
خندیدم وگفتم-والبته لج باز
خندید وگفت-بهت گفته باشم شاید یه مدت باهات لج کنه ومحلت نده ناراحت نشو اون بخاطر اینه که بامن ازدواج کردی نگران
نباش تهش شما بیخ ریش همید
به دلسا لبخند زدمو گفتم-خیلی خوبی دلسا مثل خواهر نداشتم دوست دارم ببخش اگه بهت تهمت زدم یا حرف بدی زدم یا
اون باری که زدم تو گوشت منو ببخش
لبخندی زد وگفت-عیبی نداره من خودم عصبیت میکردم مشکلی نیست.
رفتیم داخل و بهم گفتیم که دیگه نمیخوایم ادامه بدیم وهیچکس هم حق حرف زدن نداشت.
بیتا
تو خونه نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد کی این وقت شب.
بیتا دیونه شدیا ساعت ٩
حاالااا
تلفنمو جواب دادم سینا بود با ترس گفت-بیتا
سالم چی شده؟عمه برگشته ایرانجیغ زدم -چیییییی عمه اومده ایران.؟
اره حاال جیغ نزن بیا اینجا وقتی دید تو اینجا نیستی عصبی شد وارون خندید وادامه داد-میخواد بهترکُردی صحبت کردن یادبده
خندیدم وگفتم-اون دختره ی ایکبیریش کژال هم اومده.؟
نه خداروشکر فعال نیونده شاید چند روز دیگه بیاد.باشه من االن حاضر میشم میام فعالگوشیو قطع کردم ورفتم حاضر شم اما خوشش میومد ما ازاد باشیم برای همین همیشه میگفت جلوی من مانتو های باز بپوشید.
ای خدا حاال لباس باز باید پیدا کنم.
یه سارافون کوتاه مشکی با شلوار قرمزمو پوشیدم مانتو جلو بازمم پوشیدم ورفتم تو کار صورت یه ارایش مالیم کردم با رژلب
قرمز خوشگل زدم رو لبام.
موهامو کج ریختم و شال قرمز رنگمو یه طرفشو زدم پشت گوشم.اه اه از این تیپا زیاد خوشم نمیومد ولی بخاطر عمه باید
اینجوری میرفتم.
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سیمکارتو از گوشی سامسونگم که سال پیش دو میلیون گرفتم و انداختم تو گوشی ایفون سیکسم که کلی پول باالش داده
بودم.
این اسانسورم که همیشه ی خدا طبقه ی هم کفه از پل ها پایین رفتم چند طبقه پایین رفتم که مهرشاد وشادمهرو دیدم با
دیدن من چشماشو گرد شد یکیشون گفت-بیتا خودتی؟
اره خودمم داستانش طوالنیه بعد براتون میگم فعال عجله دادم اقایون بای بای و رفتم پایین طبقه هم کف خواستم برم سمتماشینم که صدایی از پشتم گفت-کجا تشریف میبری؟
برگشتم عقب از نوک پام تا فرق سرم نگاه کرد اخم غلیظی بین ابروهاش نشست و اریا گفت-این چه تیپیه کجا داری میری
خانوم؟
خندیدم خیلی مسخره هم خندیدم وگفتم-چیز دارم میرم خونه امون یعنی عمارت ولی خود به خود خوی مغروریتم باال اومد
وگفتم-به تو چه اصال؟
اریا لبخندی زد وگفت-بیتا فردا میشه بیای با هم بریم ؟رستوران کارت دارم.
فکر کردمو گفتم-نه نمیتونم ولی هر وقت وقت داشتم بهت میگم ولی که عمه خانوم اومده.
عمه خانوم؟پس به نظر تو چرا دارم با این تیپ میرم بیرون عمه خانوم خوشش نمیاد با لباسای بسته درحضورش ظاهر شم.اهان ولی خیلی خوشگل شدی اینجوری هیچ جا نرو میدزدنتجلوی لبخندی که میخواست روی لبام بشینه رو گرفتم وگفتم-خب زیاد حرف زدیم من برم دیرم شده و سوار ماشین وسوار
بنزم شدم ورفتم سمت عمارت ساعت ده ونیم بود که رسیدم پیاده شدم ورفتم داخل ارتان ویکتا هم تازه اومده بودن وتو
پارکینگ بودن.
یکتا هم یه زیر سارافونیه سفید با شلوار یخی و مانتو ی بلند لی یخی رنگ پوشیده بود شال سفید رنگی هم پوشیده بود
ارایش مالیمی کرده بود با رژلب قهوه ای رنگ موهاشم فرق باز کرده بود با دیدن هم زدیم زیر خنده .ارتان گفت-خواهرای منو
باش چه شکلی شدن.
-خفه شو بیشعور انگار خیلی خوشمون میاد.

ارتان خندید وگفت-باشه خواهری بریم ببینم این عمه ای که همه اتون ازش میترسین کیه؟چیه؟
بیا برو ببین حالیت میشهباهم رفتیم سمت در وزنگ خونه رو زدیم که نیلو درو باز کرده بود .
به تیپ اون نگاه کردیم اون یه سارافون کوتاه طوسی با شلوار طوسی ومانتوی بلند مشکی پوشیده بود شال مشکی هم سرش
کرده بود.با اون شکم گنده اش خیلی خنده دار شده بود
منو یکتا زدیم زیر خنده که نیلو گفت-بمیرید بابا من با این چهارتا بچه این تیپو زدم حاال میخندید؟
منو یکتا با بهت گفتیم-چهارتا؟؟؟
اره خانوما چهارتا بچه هام چهار قلوان.منو یکتا گفتیم-جووون بخاطر ما چهار قلو ودوقلو این حرفا اومد به خونه.
خندیدیم و وارد خونه شدیم .
جو خونه خیلی سوت وکور بود.
وارد خونه که شدم عمه با دیدنم گفتم-وااااااااای دخترم بیتا اومدی؟
لبخند مصنوعی زدمو گفتم-اره عمهههه اومدم
اومد بغلم کرد و خالصه چلوند منو.
منو که ول کرد صورتمو تو دستش گرفتو گفت-ماشااهلل ماشاهلل کَنیشکِه شیرینگم (دختر شیرینم)
مرسی عمه جونباز تو فارسی حرف زدی دختر بیشعور چقدر خوشگل شدی.خندیدم وچیزی نگفتم.
منو که کال ول کرد .ویکتا وارتانو دید چشماش پر از اشک شد وگفت-ارتان ویکتا؟
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سرشونو به نشونه ی اره تکون دادن عمه جفتشونو بغل کرد و گفت-چقدر شما خوشگلین اخه کال بچه های این سام خوشگلن
زن اولش که ماه بود که ارتان فداش شم انقدر خوشگله.بیتا هم که به جده امونو مادر مادر مادر خانوم بزرگ زهرا خانوم رفته
میگن خوشگلیش همه جا زبون زد همه بود.یکتا هم که شبیه خود سام خوشگله ماشااهلل ماشاهلل همتون خوشگل وبا وقارید.
اوقوع چقدر هندونه زیر بغلمون گذاشت.
رفتیم نشستیم که عمه گفت-بیتا شنیدم با اون پسر چپه ازدواج کردی؟
با تعجب گفتم-چپ؟
اره دیگه همونی که یکسره چشماش چپ بود به تو نگاه میکرد اسمش چی بود اهاا پرهام اون همیشه اخم هم میکرد.اره ازدواج کردم اما جدا شدم ازشخبردارمیکدفعه عمه داد زد -پس این میوه ی من چیشد ؟
هممون با بهت نگاهش میکردیم .

میوه اشو که اوردن گفت-یکتا تو هم که با این پرهام خل و چل نامزدی
نزاشت یکتا چیزی بگه و روبه ارتان گفت-تو چی؟کسی زیر سرت نیست؟
چرا عمه یه نفر هستکجا زندگی میکننمناطق متوسط نشیننتو باید یکی هم سطح خودت بگیری مثل دختر من کژال منو یکتا ونیلو وسینا وسپهر ،مامان ،بابا دستمونو گزاشتیم جلویدهنمون تا خنده امون مشخص نشه.
اخه نمیدونید کژال چه جور دختریه قیافه اش خدایی بد نیست خوبه ولی اول اینکه به خوشگلی ارتان نیست دوم فکر کنم
چند سالی از ارتان بزرگتر باشه سوم اینکه اخالقش یا خدا فکر میکنه از خودش بهتر هیچکی نیست مثل این مدال البته کج تر
راه میره خیلی خنده داره.یه تیکه گوشتی که ما تو یه لقمه میخوریم تقسیم بر پنج میکنه تو پنج سریی میخوره.
باهاش که میرقصی میگه عسیسم یه کوچولو فاز عوض کن .عقشم عشقم نه ها عقشم کج رقصیدی اه اه خیلی حال بهم زن
وحسود سرجم من ازش خیلی بدم میاد.
ارتان گفت-عمه جون عاشق شدم اگه عاشق نبود حتما به ازدواج با دخترتون هم فکر میکردم ولی االن نه عاشق یه دختر شدم
قصدم هم جدی هستش.
عمه دیگه چیزی نگفت وما هم ریز ریز میخندیدیم.
عمه یه زره خوابش بگیره جنی میشه .چشماش خمار شده بود که جیغ زد -پاشید گورتونون گم کنید خونه اتون حال مونو بهم
زدید پاشین برین ببینم.
ارتان یکتا گیج داشتن به من نگاه میکردن که عمه بلند تر داد زد -گورتونو گم کنید
حوصله ی داد وبیدادشو نداشتم منم بلند تر از خودش داد زدم-خیلی خوابت میاد پاشو برو بگیر بخواب جیغ جیغ راه ننداز
خونه ی خودت نیستا برو تو اتاق بخواب رو عصاب بقیه هم راه نرو
عمه با دیدن چهره ی عصبیه من خیلی اروم بلند شد ورفت.
خالصه بگم تنها کسی که همه ازش حساب میبرن تو خانواده منم و هیچکس حق نداره رو حرف من حرف بزنه.
عمه که رفت خوابید ارتان گفت-این دیگه کی بود دو تختش کم بود دیونه است
سینا گفت-دقیقا دیونه است چند سال پیش هم میخواست کژال رو به من بندازه اخه هیچکی نمیاد بگیردش.
یکتا گفت-وااای به سپهر میگه خل وچل خودش خل وچله
سپهر از شونه اش بغلش کرد.بابا گفت-نوچ نوچ پشت سر خواهر من؟اوه اوه بزنم دوشقتون کنم خجالت نمیکشید پشت سر
خواهر مظلوم دوس داشتنیه من حرف میزنید هان؟؟؟
همه زدیم زیر خنده
کلی خندیدم به عمه.
بابا گفت-شبیه این دخترای ولگرد شدین اه اه این عمه خانومم چه سلیقه ای داره خانوم
بهش حق میدادم این چه مدل تیپیه اخه.؟
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خالصه ارتان ویکتا گفتن بیاین امشب خونه ی ما بمونید.
قبول کردیم ورفتیم خونه ای اونا که یه اپارتمان خیلی شیک تو پنت هوس بود دو خوابه بود .رفتیم نشستیم که نیلو گفت-
وااای من فردا چی بپوشم خانوم خوشش بیاد.؟
همه زدیم زیر خنده.
نیلو گفت-خدایی با این چهار تا بچه باید دنبال لباس بگردم.اخه خانوم لباس جلو باز دوس داره.
وااای از دست این نیلو انقدر خندیدیم که دنبالم درد کرد.
اونشب کلی گفتیم خندیدیم.
بعد اتاقارو زنونه مردونه کردیم ورفتیم خوابیدیم.
صبح که از خواب بیدار شدیم رفتیم خونه تا یه مقدار به خودمون برسیم وبعد بریم عمارت کلی خوشگل کردیم وتیپ بیریخت
زدیم و رفتیم خونه ی عمه خانوم اینسری مانتو ی کوتاه وشلوار کوتاه پوشیدن و کتونی خیلی خوشگی مشکیمو با شال مشکیم
پوشیدم موهامم باال سرم بستم ورفتیم عمارت اما قبلش رفتم جلوی در اریانا درشونو زدم خود اریا درو باز کرد با دیدنم
لبخندی نشست روی لباش وگفت-سالم بیتا
سالم کارم داشتی؟ من یه مدت کار دارم نمیتونم سرمم بخارونم االن بهم بگو که بعدا مفصل باهم درباره اش حرف بزنیم.لبخند زد وگفت-باشه گلم دیشب منو دلسا بهم نامحرم شدیمبا تعجب گفتم-یعنی چی؟
خب ما شیش ماه قرار دادی باهم ازدواج کردیم یعنی نه من حق داشتم بهش دست بزنم نه هیچ رابطی بینمون باشه و اگهعاشق هم شدیم دائمیش کنیم ولی خب نه من عالقه ای به اون داشتم نه اون به من ومن عاشق تو بودیم ودیشب اون شیش
ماه تموم شد.
و االن من مجردم و هیچ اسمی تو شناسنامه ام نیست.
با بهت نگاهش کردم که گفت-بیتا من هنوزم دوست دارم عاشقتم هنوزم همه ی وجودمی دنیامی
بیتا نظر تو چیه ؟
لبخندی روی لبام نشست وااای خدااا یعنی اریا برای من شد یعنی االن فقط فقط برای من اره خدا ایول خدا مخلصتم چاکرتم
گفتم......

ایشاهلل به خوشی.وبا لبخند خبیثی ادامه دادم-ایشااهلل یه زن خوب پیدا کنی که باهاش خوشبخت بشی من برم فعالبای.
واریا رو تو بهت تنها گذاشتم با بچه ها رفتیم سمت عمارت.
این عمه خانوم هم که از خواب بیدار شده بود وحالت نرمالی نداشت .سالم وعلیک کردیم که عمه خانوم گفت-کژال تو راه
داره میاد این چند وقته میاد پیش بیتا خونه اش هم که مناسبه.
دیگه عمه زیادی داشت پیش میرفت گفتم-عمه دوروز مهمون هستید خودتونو صاحب اختیار همه ندونید.من رفتم اون خونه
که تنها باشم؟دنبال سرخر هم نیستم اگه خواستم حتما میگم کژالو بفرستید.
عمه چشماش گرد شد و با خشم گفت-دختره ی چشم سفید به دختر من میگی سرخر؟
اره به دختر شما میگم و بگم که نخواید دخترتونو به داداش من غالب کنید.ژاله که معلوم نی کجاست؟من کژالو کار دارم.دختره ی پروی بی ادب این چه حرفاییه ژاله هم با کژال داره میاد تو نگران نباش.نگران نیستم عمه خانوم.ولی دیگه حق ندارید به هیچکس دستور بدید زیاد دوست دارید ایران باشید یه خونه ای عمارتیچیزی برای دختراتون بگیرید.
وبلند شدم که برم.که عمه اروم گفت-خوشگلم دختره ی باشعورم ترجمه اش اینه(زشتم دختره ی بیشعورم)باشه کژال وژاله
پیش خودم اینجا میمونن تو عصبی نشو.
اروم نشستم سرجام.
گفت-افرین گلم (همون افرین خلم معنی اش هستش)
بعد نیم ساعت کژال با جیغ جیغاش و ژاله خیلی اروم داخل شد.
با هم سالم کردی وخیلی لوس بازی و مسخره بازی در اورد.
ایش چقدر چندش اه اه حالم یه کاره بهم خورد.
کژال فک کنم یه چند سالی از من بزرگتره ولی ژاله فقط یه سال ازمن بزرگتر وخوشگل تر از کژال هستش.
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نشستیم سر جاهامون که ژاله که اخالقش ده مرتبه بهتر از کژال در گوشم گفت-چه خوشگل شدی دختر.؟
لبخندی زدمو گفتم-به تو که نمیرسم دختر.
جفتمون اروم خندیدیم که گفت-میمون تو پاریس رفتی مانکن هم شدی برگشتی؟
بعله عزیزمما یه فامیل داریم اسمش فادریکه یکی از سرشناسای انگیلیسه این کمبود عقل عاشق تو شده بود.فادریک؟ فادریک نکنه همون فادریکو میگه سریع پرسیدم-فامیلیش ؟یعنی فامیلیش چیه؟
فامیلیشو بهم گفت بیخیال گفتم-اهان میشناسمش باهام کار کردیم برای مدلینگو اینا بعدش از خودمم خواستگاری کرد
بابهت گفت-نههههههه
ارهههههاز ژاله خیلی خوشم میومد دختر باجنبه وخوبی بود.
کژال که خانوم خسته شد ورفت خوابید ماهم تصمیم گرفتیم در نبود اون از این فرست نهایت استفاده رو ببریم.
همه بلندشدیم وسوار ماشین هامون شدیم.ژاله هم باهامون اومد وهمه رفتیم خونه ی من.
تو پارکینگ که بودیم .اریا رو دیدیم.ژاله در گوشم گفت-عجب هلوییه
هووووش به شوهر من حرف نزن.بابهت گفت-شوهر؟
حاال داستان داره بهت میگم.باهم رفتیم باال قصد نداشتم اریا رو رد کنم ولی باید یه زره لج کنم باهاش که حساب کار دستش بیاد.
رفتیم باال که ژاله گفت-بگو بگو بگووووو
خب خب باشه االن میگم و همه ی ماجرا رو براش تعریف کردم بعالوه ی ماجرای امروز که نیلو ویکتا خیلی خوشحال شدن.زنگ زدم که دریا رو دعوت کنم خونه ام.که گفت-بیتا جون من نمیتونم به همچین جاهایی بیام.
چرا گلم؟پدرومادرم اجازه نمیدنپس بیخیال شد تا من یه روزی بیان با پدرومادرت حرف بزنم عشقم.باشه عزیز دلم فعالبایارتان گفت-خو میگفتی مامان وبابات نمیفهمن.
ارتان ببین دختر چقدر پاکه من اونوقت این پاک بودنشو ازش بگیرم ول کن بابا وبا گفتن این حرفا ارتانم تایید کرد.خالصه لباسامونو عوض کردیم ورفتیم سراغ بازی.حاال چی بازی که بگم دبرنا کال تو یه فاز دیگه ای بودیم وهمه ساکت بودیم
اولین نفری نیلو بود که بلند بلند گفت-دبرنا دبرنا.
باشه خفه شو ما بازی کنیمپاچتو بگیر چپه شو باشه بازی کنیدحرف خودمو به خودم میزنیبلیخندیدم وچیزی نگفتم.
بازی که تموم شد.
رفتیم سراغ فیلم.ارتان گفت-فیلم ترسناک پایه اید؟
همه بجز من گفتن-ما که چهار پایه ایم.
ارتان گفت-بیتا؟تو چی؟
نه من دوس ندارمباخنده گفت-نکنه خانوم میترسه ؟
دوس نداشتم کسی فکر کنه ترسو ام برای همین گفتم-نه بریم ببینیم.
ارتان رفت یه فیلم از تو فیلما برداشت ما دخترا هم رفتیم پفیال درست کردیم واومدیم نشستیم.
فیلمش زیاد ترسناک نبود.
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باهم کلی خندیدیم به انتخاب ارتان اصال ترسناک نبود.شاید هم برای مایی که کل عمرمون فیلمای ترسناک خفن میدیدیم اینا
چیزیی نبود.

سینا وارتان رفتن پایین.بعد نیم ساعت صدای در اومد.رفتم دروباز کردم که دیدم سینا وارتان با یه نفر دیگه یه موجود لج باز
و بیشعور به اسم اریا اومدن.
با تعجب نگاهشون کردم که ارتان پوووفی کشید وگفت-بیتا خانوم پرنسس خانوم اجازه هست.؟
حواسم تازه سرجاش اومده بود وگفتم-هان اهان اهان واای ببخشید بیاید تو وخودم کنار رفتم همه اشون خنده اشون گرفته
بود ولی از ترس غضب من سکوت رو جایز دونستن.
رفتیم داخل که اریا زیر لب وزمزمه وار گفت-با لباسای خونه خواستنی تر میشی.میدونستی؟
نخیر شما لطف کردید وبه اطالعم رسوندین.بیتا نزن این حرفاروچیزی نگفتم وهمه نشسته بودیم که نیلو گفت-من حوصله ام سر رفته چیکار کنیم.
همه دخترا باهم بلند گفتیم-دنس باید پاشیم برقصیم.
پسرا با تعجب نگاهمون کردن که من گفتم-حق اعتراض ندارید وقتی میگیم رقص یعنی رقص یکتا بپر برو یه اهنگ مشتی
بزار.
رفت یکی از اهنگ های کومسای خواننده ی کُردی به اسم فکر کنم هو غریبم رو گذاشت.
ما دخترا که خیلی باحال ومشتی کردی رقصیدیم وپسرا میخندیدن و نگاهمون میکردن.
اهنگ عوض شد وشد یه اهنگ بابا کرم  .من که استاد رقص بابا کرم بودم همینطور بقیه .بدو بدو رفتم از اتاق چهارتا کاله با
چهارتا کت دخترونه اوردم و شروع کردیم به بابا کرم رقصیدن.
وااای انقدر خوشگل رقصیدیم که هیچی نگم بهتره.
پسرا هم که هنوز تو بهت رقص ولباسای ما بودن.
اهنگ عوض شد واهنگ تانگو رو کار اومد.سینا ونیلو ،سپهرویکتا،ارتان وژاله باهم رقصیدن و موند منو اریا که سینا گفت-
بیتا تو باید برقصی ها ما فیض ببریم.
نه داداش حسش نیست.بیتا بخاطر منباشه اما با کی؟صدای اریا اومد که گفت-افتخار میدید جلوی لخندمو گرفتم وگفتم-باشه.
منو اریا هم رفتیم وسط تانگو رقصیدیم.
اروم اروم میرقصیدم که اریا گفت-بیتا خواهش میکنم با من لج نکن.
من لج نمیکنماره کامال مشخصه خانوم خوشگلهخو معلوم نگواز پرویی من چشماش گرد شد وچیزی نگفت.
بیتا تو چرا روز به روز خوشگل تر میشی تا اینکه زشت بشی؟نمیدونم شاید بوتاکسی چیزی میکنم؟بیتا نه منظورم این نیستخو؟ سواله میپرسی؟خو من چه بدونم اقا.خندید وچیزی نگفتم.
رقصیدنمون که تموم شد خسته وکوفته نشستیم که نیلو گفت-من گشنمه اقا؟
من ویکتا وژاله -ماهم گشنمه امونه
گفتم-اقایون داداشا پا میشید ناهار درست کنیدا.
سپهر گفت-بد نگذره؟
بدون شما خوش میگذره پاشید برید درست کنید وگرنه اقایون میرن بیرون وما هم دیگه دیگه .اونم تا شنیدن میخوایم بیرونشون کنیم سریع پاشدن ورفتن غذا درست کنن.
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رفتن مرغو از فیریز در اوردن و مرغ درست کردن.
ارتان وسینا هم داشتن ساالد واینا درست میکردن.خالصه ما از اینا فیلم گرفتیم.یواشکی وفیلماشونو که خیلی خنده دار بود
سوژه قرار دادیم ما که سریع فرستادیم اینترنت ونوشتیم.اقایون کد بانو به اینا میگن.
تو یک ساعت نزدیک  ٣٢٢تا الیک خورد.
وااای خنده امون گرفته بود فراووووون.
بعد از یه ساعت پسرا گفتن-ناهار حاضره.
رفتیم سر سفره ولی عجب ناهاری درست کرده بودن خیلی قشنگ بود.
نشستیم غذارو خوردیم و که نیلو گفت-من که نمیتونم ظرف بشورم.
منم گفتم-اااااای ای ای کمرم منم کع کمرم درد میکنه.
یکتا دستشو گذاشت رو قلبش وگفت-ای قلبم قلبم منم قلبم درد میکنه نمیتونم
ژاله هم دستشو گذاشت رو شکمش وگفت-ای دلم ای دلم منم دلم درد میکنه نمیشه
چهار تا دختر باهم گفتیم-خالصه دست شمارو میبوسه ورفتیم بیرون اشپزخونه.
دوباره فیلم بردا شدیم.
ارتان گفت-خداای خیلی پروان
داد زدم-هووووی ارتان زن میخوای دیگه.؟
ارتان سریع گفت-عجب دخترای ماهی هستن اینا
خندیدم و اونا هم پاشدن اشپزخونه رو تمیز کردن.سپهر پیش بند برای اینکه ظرفارو بشوره بست ودلقک بازی در اورد.
فیلم دومی رو هم فرستادیم که تو همون دقیقه  ٨٢٢تا الیک خورد به اولی نگاه کردم که اوووف کلی الیک خورده شاید نزدیک
پنج هزار نفری بود.
خخخ معرف شدن بچه ها کلی خندیدیم که پسرا اومدن نشستن.
با پرویی گفتم -شما انقدر زحمت کشیدن وما هم براتون یه کادو داریم و اون هم از نوع خوبش
پسرا خوشحال منتظر کادو بودن که تبلتمو در اورد و فیلما رو نشون دادم.
پسرا زدن تو سر خودشون وگفتن

سینا-خاک برسرم ابروم رفت االن تو شرکت به اسم اقا سینا کدبانو صدام میکنن.
سپهر با حالت که مثال داره گریه میکنه-ابروی نداشتم رفت.
ارتان-االن دریا ببینه چه فکری میکنه؟
اریا-ابروم رفت خدا االن مامانم ببینتم یه دونه میزنه تو دهنم میگه تو خونه ی من انقدر کدبانو نبودی؟خیلی عالقه داشتی
پیش خودم میموندی یاد میگرفتی.
مادخترا غش کردیم از خنده.
سینا با عصبانیت گفت-فکر کی بود؟
فکر دخترا بود ولی چون میدونستم جرئت حرف زدن به منو ندارن گفتم-فکر من بود که چی؟
هیچکدوم حرفی نزدن که گفتم-نه فکر کنید نیلو بود یا یکتا وژاله چیکار میخواستید بکنید؟
ارتان عصبی گفت-هیچی هیچ غلطی نمیکردیم.
درستشم همینهسپهر که عین خیالش نبود اریا هم که بخاطر من حرفی نزد ولی سینا گفت-با اینکه میدونم کار تو نیست ولی باشه هیچی
نمیگم.
خالصه ساعت نه شب بود که نیلو گفت-بریم یه بستنی چیزی بخوریم.؟
همه موفقت کردیم و حاضر شدیم.
ژاله گفت -باید اونجوری که مامانم میگه بریم؟
اره چون خانوم معلوم نیست یکی رو نزاشته باشه بپا-واهلل از مامان من بعید نیست وهمه زدیم زیر خنده.
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طبق سلیقه ی عمه جون لباس پوشیدیم .سوار ماشین هامون شدیم ورفتیم دور دور.

اول رفتیم بستنی خوردیم وبعد رفتیم شهربازی من که سوار همه ی وسایال شدم.نیلو بیچاره نمیتونست سوار همه اشون بشه
بخاطر بارداریش.
بعد اینکه کلی تو شهربازی کلی بازی کردیم .رفتیم سمت یه فست فودی تا یه پیتزا خوشمزه بزنیم به رگ.
داخل فست فودیه شدیم.
سپهر گفت-مهمون بیتا
باشه عیبی نداره مهمون منهمه سفارش دادیم.
که صدای یه مردی از پشتم اومد که صدام کرد.
برگشتم عقب که دیدم پرهام.
بالبخند گفتم-پرهام.؟
بلند شدم وبا هم سالم وعلیک کردیم که گفت-شیطونک مانکنم که شدی؟
خندیدم وگفتم-دوتا عکس بیشتر نبود حاال شما هم کشش میدید
خندید که گفتم-بیا بشین تو هم پیش ما.
مزاحم نباشم؟-.نه بابا این چه حرفیه.
پرهام باشه ای گفت واومد سمت میز سالم وعلیک کردن .که متوجه نگاه عمیق پرهام به ژاله شدم.
نشستیم سرجاهامون ویه پیتزای دیگه سفارش دادیم .سرموبلند کردم و اریا رو نگاه کردم که .

با نگاه غضبناک وخشمگین اریا روبه رو شدم.چاقو میزدی خونش در نمیومد.
با بی محلی سرمو برگردوندم.پرهام درگوشم گفت-این دختره کیه؟
ژاله دختر عمه ام فهمیدیم چشمت گرفتتش.خندید وگفت-بخاطر تیز بودن زیادته
خندیدم .
بالخره شاممونو اوردن شروع کردیم بخوردن.
پیتزا ها که تموم شد.
من رفتم حساب کنم که دیدم اریا هم دنبالم داره میاد .پول خواستم بدم که اریا گفت-خودم حساب میکنم.
نمیخوامبیتا میگم من حساب میکنم.اریا میگم من حساب میکنم.دختر انقدر لج نکن با من .اوووف باشه حساب کن لبخندی زد وپول پیتزا رو حساب کرد.
رفتیم پیش بقیه و باهم رفتیم سمت یه پارک .
تو پارک نشستیم که نیلو گفت-من حوس اهنگ بیتا رو کردم باید برای من بخونی بیتا وگرنه بچه هام کچل میشنا
همه با این حرفش زدیم زیر خنده.
سینا گفت-بریم خونه برات میخونه اینجا شاید حراست گیر بده.نیلو باشه ای گفت.
بعد کلی بگو بخند وشوخی ساعت  ٠نصف شب بود که راهی خونه هامون شدیم.
ژاله میخواست پیش من بمونه که کژال زنگ زد.گفتم-بزار تو اسپیکر
باشه ای گفت وجواب داد.
کژال با جیغ گفت-کجایی تو؟
با بچه ها اومدیم دور دور.چرا منو نبردید؟-کی حوصله ی تورو داره کژی ادم با تو عصابش خرد میشه.
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-بی ادب مگه من چمه؟

هیچیت نیست گوشته اخه تو دیگه سنی ازت گذشته  ٠١سالته زشته تو باید خونه باش دیگه یه پات لبه گوره.کژال جیغ کشید-خفه شو بیشعور اگه به مامان نگفتم.
تنها کاریه که ازت ساخته است و تلفنو قطع کرد.با بهت گفتم-تو هم باهاش لجی؟
اره بابا فقط رو عصاب و سیستم امنیتی ادم راه میره حوصله اشو ندارم.وبعد با اهی عمیق وبلند گفت-کاش تو خواهر من بودم.
لبختدی زدمو گفتم-مگه خواهری به اینکه از یه مادر باشی؟منم خواهرتم دیگه و دستمو رو دستش گزاشتم که گفت-خیلی
خوبی بیتا
به تو که نمیرسم عشقمبهم لبخندی زدم.خدای ژاله خیلی دختر خوبی بود ومن به اندازه ی یکتا ونیلو دوسش داشتم و مثل خواهرمم بود.
وقتی یه خونه رسیدیم .
برای اینکه جو خونه عوض شه گفتم -ژله جونم نظرت چیه یه فشن شو راه بندازیم؟
فشن شو؟اره لباسای مختلف بپوشیمو عکس بگیریم.عالیه بیتا پیش به سوی فشن شو خندیدیم وباهم رفتیم اتاق من.لباسا رو ریختیم روی تخت و گفتم-باید ارایشم کنیم.؟
باشه میکنیم مگه چیه من مدرک ارایشگری دارم یه هلویی ازت بسازم بیا وببینخندیدم وگفتم-باشه من خودم رو به دست های ماهر تو میسپارم ای یار قدیمی.
خندید وگفت -اول لباس انتخاب کنیم تا متناسب اون ارایشت کنم.
باوشهرفتیم تو کار لباس و لباسای خوشگل رو کنار گذاشتیم.

کلی گفتیم وخندیدیم لباس های جوربا جور پوشیدم با ارایش های نازی که هنر دست ژاله بود.
زنگ خونه بصدا دراومد اینوقت شب کی میتونه باشه؟
بدون توجه به وضعیت خودم رفتم درو باز کردم اریا بود گفتم -واای ترسیدم.چی شده این وقت شب؟
بهم نگاهی کرد وگفت-بدموقع مزاحم شدم مثل اینکه
برای چی؟با سر بهم اشاره کرد.به خودم نگاه کردم.یه تاپ سفید کوتاه تاروی نافم با شلوار ای تنگ موهامم که فر بود خالصه بقول ژاله
شبیه هلو شدا بودم.
رفتم پشت در قایم شد وگفتم-کارتو بگو.
کیف پولت دست من جا مونده بود.تشکر کردم وگفتم-بیا تو؟
نه مرسی شب بخیرشب تو هم بخیر لبخندی به زد ورفت.رفتم داخل خونه که ژاله با خنده گفت-اقاتون پسندید ؟
بروبابا پرو خندید وچیزی نگفت.یواش یواش خونه رو مرتب کردیم و لباسا رو جمع کردیم و ارایش ها رو هم با شیر پاک کن پاک کردین وپریدیم رو تخت
وگرفتیم خوابیدیم.
صبح که از خواب بیدارشدیم با رقص صبحونه رو حاضر کردیم و خوردیم وحاضر شدیم بریم عمارت.
وقتی به عمارت رسیدیم.
کژال با دیدن ما جیغ جیغ شروع کرد.
عمه اومد سمت ژاله دستشو بلند کرد که بزن تو صورتش که دستشو گرفتمو گفتم-من اون حرفا رو به کژال زدم خودم جواب
دادم تا یه زره بخندیم اینجا ژاله هیچ تقصیری نداره.
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-تو به چه حقی به کژال من این حرفارو زدی؟

به همون حقی که دارم کسی هم حق نداره اینجا سر من داد بزنه زبون خودمه خواستم اینجوری بچرخونمش به کسی ربطینداره.
ودست عمه رو ول کردم ودست ژاله رو گرفتم وبا هم رفتیم تو حیاط پشتی که یه بهشتی بود واسه خودش.
ژاله بغلم کرد وگفت-خیلی دوست دارم بیتا خیلی
من همینطور ژاله منم دوست دارمو از بغلش بیرون اومدمو گفتم-نزار هیچکسی بهت زور بگه مستقل باشه اصال چطوره پیش خودم ایران بمونی؟هان؟
عالیه بیتا من از خدامه اینجا بمونم اما چه جوری ؟مامانم نمیزارهخودم درستش میکنم.مرسی عشقمبهش لیخندی زدمو گفتم-خواهش فدایت
خندیدیم و بعد نیم ساعت رفتیم داخل.
عمه پوفی کشید وگفت-بیتا جان من از تو معذرت میخوام تمام تقصیر این دوتا دختر چشم سفیده.
عمه یادتون باشه هر بی احترامی به ژاله بی احترامی به من من میخوام ژاله رو شریک خودم کنم وتو ایران بمونه.همه جا سوت وکور شد صدا از هیچکس در نمیومد.

کژال مسخره خندید وگفت-بیتا جونم مطمعنی منو نمیگی؟
نه کژال من ژاله رو میگم تو ایران میمونه دختر بزرگی هم هست خودش انتخاب کرده و اینجا میمونه.عمه گفت-دخترم خو بجای ژاله کژال رو شریک خودت کن.
عمه شما دیگه دارید به انتخاب من توهین میکنیدااا گفتم ژاله پس یعنی ژاله و بنظرم یه دختری که هر حرفیو به مامانشمیزنه به عبارتی بچه ننه است به درد کارای من نمیخوره.
کژال گفت-بیتا جون من اینجوری نیستم ولی اینسری ناراحت شدم خب.
مهم نیس که اولین بارته یا اخرین بارته مهم اینکه من ژاله رو انتخاب کردم.درضمن یکی از پولدارترین پسرای تهران که حالنمیگم کی هست از ژاله خوشش اومد و شاید بیاد خواستگاریش.
عمه گفت-من تا دختر بزرگمو شوهر ندم کوچک نمیتونه ازدواج کنه .
عمه جون باید دیگه از فکر ازدواج کژال در بیاید وبگم که ژاله دختر بالغی هستش و بدون اجازه ی شما هم میتونه ازدواجکنه پس نیاز نیست جلوی خوشبختی ژاله رو بگیرید.
عمه دیگه چیزی نگفت کژال افتاد به پام وگفت-بیتا خواهش میکنم منم ادمم به منم یه کاری چیزی بده خواهش میکنم .
هه خجالت بکش تو که االن بخاطر مال دنیا غرورتو شکوندی پس فردا یکی پیشنهاد باال تری داد به شرکتم خیانت میکنی.وکژال رو کنار زدم وبا ژاله رفتیم بیرون.
ژاله با خوشحالی گفت-خدایا شکرت بیتا فدات م من عجب دروغ های باحالی گفتی.
هیچکدوم از حرفام دروغ نبودبابهت نگاهم کرد وگفت-یعنی چی؟
یعنی اینکه شما خانوم خوشگله قرار شریک من بشی و یه نفر فک کنم عاشقت شده حاال بعد خواهیم دید .واااای اخ جون بیتای من واقعا بی تایی خیلی ای الو یوخندیدم وگفتم -چاپلوسی نکن بپر بریم خونه که فردا کلی کار داریمراهی خونه شدیم وهرچی ژاله پرسید طرف کیه جواب سر باالیی بهش میدادم اخر جیغ زد خو بگو کیه؟
وااای خودم مطمعن مطمعن نیستم انقدر فضول بازی در نیارپوووفی کشید وگفت-باشه

امروز میخواستم با ژاله برم شرکت تا یه درصد از سهممو به اسمش کنم.
مانتو شلوار کتی پوشیدیم و خودمونو خوشگل کردیم ووار ماشین من شدیم ورفتیم.
سمت شرکت رفتیم وقتی رسیدیم مریم با دید من چشماشو مالید وگفت-خانوم خودتونید؟
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اره منم عزیزم میخواستی کی باشه؟اخه خانوم گفته بودید چند وقتی نمیاید واسه اون پرسیدیمعیبی نداره به اقای فاتحی وکیلم زنگ بزن وبگو بیاد خیلی کار مهمی دارم باهاش.چشم خانوم حتما بهشون اطالع میدم.داشتم میرفت سمت اتاقم که صداهایی توجه امو جلب کرد.

وایسادم دوتا دختر داشتن حرف میزدن یکیشون گفت-اره واهلل معلوم نیس چشونه اون از رئیس عقل کمه ما که بخاطر
نمیدون چی از شوهر به اون خوبی طالق گرفت اینم از اینا.
از بس خل وچلن دیگهانقدر عصبی بودم که جاومکان رو نشناختم وداد زدم-مریم همه رو جمع کن سریع
مریم که خیلی ترسیده بود گفت-چشم
به اون دوتا دختر نگاه کردم و رفتم تو اتاقم .
عصبی شده بودم.سرمو بین دستام گرفتم ونفس های پر صدامو بیرون میفرستادم.
بعد ده دقیقه مریم اومدتو اتاقم وگفت-خانوم همه بیرون هستن جمع شدن تا شما بیاید
االن میام.مریم رفت بیرون به ژاله گفتم-تو هم بیا
اونم دنبالم اومد.
رفتم تو سالن همه بودن .اروم شروع کردم-چندتا سوال دارم که باید جواب بدید.
همه باشه ای گفتن که ادامه دادم-زندگی شخصی کسی به شما ربط داره؟
کسی جواب نداد داد زدم-باشما هم جوابمو بدید.
همه اشون گفتن-نخیر
زندگی شما چطور به کسی ربط داره؟نخیرداد زدم -پس تو چیزی که به شما ربطی نداره دخالت نکنید
داد زدم -مریم
بله خانوم؟اون حقوقی که از جیب خودم به همه میدادم رو از همه کم میکنی.درضمن از این بعد هرکسی سرجاش نباش اخراج منزیادی بهتون راحت گرفتم که اینجوری شدید وبه اون دخترا اشاره کردم و گفتم-اخراج
دخترا شروع کردن به گریه کردن -خانوم غلط کردیم بخدا دیگه تکرار نمیشه
خانوم بخدا دیگه تکرار نمیشهبرید اون گوشه وایسیدکنار وایسادم وگفتم-هرکی پشت سر من خرف زده بیاد جلو وگرنه دوربین ها رو نگاه میکنم و اگه دوربینا رو ببینم اون طرفو
اخراج میکنم ولی اگه نه خودش بگه فقط حقوقشو کم میکنم.

تقریبا نصفیا اومدن جلو گفتم-مریم اسماشونو بنویس واون حقوقشونو کم کن واین هایی که عقب هستن  ۵٢٢هزار به
حقوقشون اضافه کن تو بقیه بفهمن دخالت تو زندگی دیگران چقدر تاوان داره.
با ژاله رفتم تو اتاقم که ژاله گفت-نه بابا ایول پس بجز خانواده همه ازت حساب میبرن عشقم.؟
اره جیگرمخندید که بعد از ده دقیقه اقای فاتحی اومد.
بلند شدم باهاش سالم علیک کردم که وگفت-مسئله چیه خانوم ایرانی؟
خب اقای فاتحی من میخوام یه درصد از سهام شرکتمو به اسم ژاله کنم.خو باشه پرونده های الزمو اماده میکنم میفرستم براتون تا امضاش کنیدباشه خیلی ممنون اقای فاتحیخداحافظی کرد ورفت .
همه ی کارامونو راستو ریست کردیم و رفتیم خونه.
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تو خونه ناهار درست کردیم و خواستیم غذامونو بخوریم که زنگ خونه بصدا در اومد.
رفتم دروباز کردم که باز این اریای مزاحم بود گفتم-بله اریا؟
میشه دو دقیقه باهم حرف بزنیم؟حرف بزنیماینجا نهپس کجا؟شام میشه بریم بیرون؟اوممممم باشه ولی دوس دارم تو همین پایین شهر باشه رستورانو اینا نریمخندید وگفت-چشم خوشگل خانوم
خندیدم که رفت.
رفتم داخل هی قر میدادمو میرقصیدم.
ژاله گفت-چی شده کبکت خروس میخونه.
جووون بیا جوون بیا اریا شام دعوتم کرد خدایا چاکرتم خدایا نوکرتم خدایا فدات بشم خدایا قربونت برمژاله غش کرده بود از خنده بهش گفتم-خداخیلی منو دوس داره ؟نه؟
اره عشقم خیلی خیلی زیاد.خندیدیم ورفتیم ناهارمونو خوردیم.
بعد ناهار با ژاله رفتیم تا یه لباس خوشگل پیدا کنیم.
کل لباسامو ریختم رو تخت وهمه اشونو تنم میکردم وخیلی وسواس یه خرج میدادم که انتخابش کنم.
بالخره یه مانتوی اسپرت سورمه ای با شلوار وشالو کفش وکیف مشکی انتخاب کردم.خدایی خیلی بهم میومد.
ژاله از کنار سرم چهار تا بافت افریقایی زد وبعد موهامو کج ریختم تو صورتم یه ارایش مالیم هم کردم.
به ساعت نگاه کردم ساعت هشت بود االناست که اریا بیاد.
یکی از عطرای خوشبمو هم به خودم زدم که ژاله سوتی زد وگفت-به به عجب هلویی
خندیدم که همون دقیقه در خونه بصدا در اومد یه استرس عجیبی کل وجودمو گرفت.

اروم رفتم درو بازکردم.اریا بود لبخند زدمو سالم کردم.
جواب سالم و داد.
باهم رفتیم بیرون خواستم برم سمت ماشینم که گفت-یه امشب ماشینو بی خیال شو پیاده بریم بیرون.
باشه ای گفتم وباهاش رفتیم بیرون.
داشتیم از کنار بلوار اروم میرفتیم و قدم میزدیم.
که اریا گفت-عزیز دلم چی دوس داری بخوری؟
لبخندی روی لبام نشست وگفتم-اومممم دوس دارم یه چیزی رو بخورم که تاحاال امتحانش نکردم.
مثال چی گلم؟نمیدونم تو پیشنهاد بده.جیگر؟نه دیگه اونو کی که نخورده باشهجغوربغوراون دیگه چیه؟خندید وگفت-دیگه این چیه که کسی نخورده باشدش.؟
عه مسخره نکن خو نخوردم نامردقربونت بشم مسخره نمیکنم شوخی میکنم عزیز دلم زندگی منلبخندی زدم که گفت-پیش به سوی جغور بغور
خندیدمو گفتم-بزن بریم.
باهم داشتیم میرفتیم که اریا گفت-عزیزم تو برو روی اون نیمکت بشین منم االن میام وبه سمت یه چرخی رفت که چندتا
پسر دورش بودن.
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بعد ده با دوتا لقمه ی بزرگ اومد.
گفتم-یااا خدا واسه چند نفر خریدی؟
خندید وگفت-اینا همینجوریه زیاد میزارن داخلش

اهانی گفتم ولقمه رو ازش گرفتم خیلی گنده بود تو دهنم جا نمیشد از زیر نون هی موادش میریخت کالفه ام کرده بود اخر باعصبانیت زیر نون گرفتم ویه گاز محکم بهش زدم که دیدم اریا داره میخنده بهش نگاه کردم که گفت-اخه خیلی شیرین وبامزه
غذا میخوری لبخندی زدم وادامه ی غذارو خوردی شلخته بازی بود اما خدایی خوشمزه بود.
بعد از اینکه غذامونو خوردیم رفتیم بستنی بخوریم.
اریا پرسید-چه طعمی دوس داری خانومم؟
از لفض خانومم گفتنش دلم یجوری شد وگفتم-وااای کاکائویی من خیلی خیلی زیاد دوسش دارم.
فدات شم خوشگل خانوم االن میارم برات ورفت وبعد چند دقیقه با دوتا بستنی کاکائویی اومد سرمو خاروندم وگفتم-تو کهکاکائو دوس نداشتی .چی شده؟
هرچی تو دوس داشتی باشی منم دوس دارم االن خوشمزه ترین بستنی این دنیا تو دستای منخندیدم و شروع کردم به خوردن بستنی.

خیلی یا ولع داشتم بستنی رو میخوردم لیس میزدم .اصال دوس نداشتم بستنیم تموم شه خیلی دوس داشتم همیشه کاکائو
بخورم یجورایی که بهم میگفتن -قاتل کاکائو
اریا اروم خندید وگفت-بیا بستنی هامونو عوض کنیم
بابهت گفتم-چرا؟
وقتی اینجوری میخوری فکر کنم برای او خیلی خوشمزه تره بیا عوض کنیم.خندیدمو بستنیمو دادم بهش وبستنیشو بهم دادزیاد به دهنی واینا اهمیت نمیدادم ولی واسه کسی رو هم معموال نمیخوردم ولی اریا فرق داره شروع کردم به خوردنه بستنیه
ی اریا.
بستنی هامون که تموم شد اریا گفت-خو بریم کجا خانوم خوشگله؟
نمیدونم کجا بریم؟اومممم بریم ماشینو برداریم بریم دور دور قبول کردم رفتیم سمت خونه سوار کمری اریا شدیم .اهنگ باحالی هم گذاشتیممن هی قر میداد و اریا بهم لبخند میزد.
توراه بودیم که یکدفعه صدای تیر شنیدیم شروع کردم به جیغ کشیدن اریا داد زد -سرتو خم کن.
سرمو پایین بردم اریا هم همینطور که سرش پایین بود رانندگی میکرد نگاهان ماشین محکم به یچیزی خورد سرم محکم به
داشبورد خورد که گرمی چیزی رو روی سرم احساس کردن دست کشیدم دیدم خونه چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی
نفهمیدم.
چشمامو باز کردم.
خدایا کجا بودم؟تمام اتفاقات توذهنم مرور شد.اریا اریا کجاست؟
صدام در نمیومد یعنی انژری برای حرف زدن نداشتم با ته مونده ی انرژیم گفتم-اریا اریا؟
یه پرستاد اومد داخل ولبخندی زد وگفت-بیتا جون خوبی؟
اریا ؟اریا کجاست؟اریا کی هستش.؟منو اون داشتیم میرفتیم بیرون بگردیم که بهمون تیر اندازی کردن بعدش که خوردیم به یچیزی و بقیه اش یادم نیست.بیتا خانوم شما رو یه خانوم دیده بود رسونده بودتون اینجا و بجز شما کسی هم تو ماشین نبود ما شما رو ا روی قیافه اتونشناختیم.
پس اریا؟ اریا کجاست؟-بیتا خانوم من دیگه خبری ندارم فعات با اجازتون من برم بعدا دوباره بهتون سر میزنم.

دختر رفت بیرون خدایا یعنی چی؟اریای من کجاست؟ما که خوشحال بودیم اون مزاحما کی بودن ؟چرا بهمون تیر اندازی کردن؟
هدفشون چی بود؟مرگ من؟مرگ اریا؟اگه هیچکدوم از اینا نه پس چی.؟
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سرومم که تموم شد خودت سرومو از دستم جدا کردم .سرم خیلی درد میکرد اما بدون توجه اون بلند شدم وراهی عمارت
شدم.
صبح بود ساعت تقریبا ۴یا ۵صبح بود.یه تاکسی گرفتم وادرس عمارتو دادم.بعد یک ساعت به عمارت رسیدیم .ژاله هم اونجا
بود با دیدن من زد زیر گریه وگفت-حالت خوبه عزیز دلم؟
نه ژاله شستم خوب نیستم خوب نیستمورفتم رو مبل نشستم.
ژاله زنگ زد به بچه ها فقط گریه میکردم یعنی کار دیگه ای از دستم ساخته نبود.
بچه ها که اومدن کل ماجرارو براشون تعریف کروم که سینا سرمو بوسید وگفت-ما میریم دنبالش تو نگران نباش و با ارتان و
سپهر واحسان رفتن دنبال اریا.
نفس هم هی دل داریم میداد ومیگفت-عزیزم ایشاهلل پیداه میشه خودتو ناراحت نکن گلم .
گریه میکردم وخیلی مظلوم گفتم-اینا تاوان کدوم گناهمه؟اصال تاوان گناه های منه؟یع نه گناه مادرمه؟پدرم چطور؟خدیا بستم
نیست چهار سال طاقت اوردم االن چی؟االن کع هیچ مانعی بینمون نبود چرا نمیشه بهم برسیم؟خدایا؟خودت کمکمون کن.
نفس گفت-دخترا بریم خونه ی بیتا فعال کیی نفهمه بهتره دخترا تایید کردن و منو بلند کردن و سوار ماشین شدیم وبسمت
خونه ی من حرکت کردیم.
وقتی رسیدیم دخترا منو بردن تو اتاق ولی مگه خوابم میبرد.تا ساعت  ٨٨یا  ٨٠بود که دخترا هی دل داریم میدادن و هنوز
هم از پسرا خبری نبود.
ساعت ٨٣بود که پسرا اومدن.
بدوبدو رفتم سمتشون وگفتم-چی شد ؟پیداش کردین؟
سینا اهی بلند کشیدوگفت-همه جارو گشتیم.بیمارستان ها کالتری ها خالصه همه جارو دلی نبود که نبود اب شده رفته زیر
زمین.
نشستم رو زمین زدم تو سر خودمو گفتم-ازمن بدبخت تر هس بیچاره تر چی هس؟خدایا اگه داری امتحانم میکنی من تو این
زمینه موفق نمیشم وجیغ بلندی کشیدم-خدا وچشمام سیاهی رفت.

یک هفته از اون روز کزایی میگذره.
یه هفته میشه که کار من شده گریه کردن.یه هفته میشه که با هیچکس حرف نزدم یه هفته میگزره که اریا نیست.یه هفته
میگزره که دنیام تباه شده.یه هفته میشه که بزور بچه ها یه لقمه میخورم یه لیوان اب هم میخورم که فقط زنده بمونم اما زنده
موندن به چه قیمت؟وقتی اریا نیست دنیا رو میخوام برای چی؟این دنیا وقتی اریا نباشه پچیزی ارزش نداره .وقتی زندگی ادم
نباشه وقتی امیدی برای یه ادم نباشه دنیا چه ارزشی داره؟
خدایا؟انقدر من بدم؟انقدر گناهکارم که باید این همه تاوان پس بدم؟خدایا دیگه نمیکشم.
رفتم تو حموم یه تیغ برداشتم خدایا من که گناهکارم جهنمی هم که هستم.پس بهتره هرچه زودتر بیام پیشت.
در اتاقو قفل کردم رفتم تو حموم وان پر اب کردم با لباس رفتم تو اب نشستم صدای در اتاق میومد.چشمامو بستم تیغو
کشیدم روی رگ دستم.خیلی میسوخت خیلی هم درد میکرد اما دردش بیشتر از دوری از اریا نبود.
چشمام اروم اروم اروم سیاهی رفت وچشمامو برای همیشه بستم.
نیلو
رفتم در اتاق بیتا رو زدم.جواب نداد انتظار هم نداشتم جواب بده تو این یه هفته نه با کسی حرف زده نه غذای درستو حسابی
خورده.دستگیره ی درو پایین کشیدم در قفل بود با جدیت گفتم-بیتا اصال شوخی خوبی نیست دروباز کن.
صدایی نیومد به سختی خودم رسوندم پایین وجیغ زدم -پاشید برید باال بیتا درو باز نمیکنه.
همه اشون هل شدن.سینا که از استرس زیاد افتاد زمین ودوباره پاشد وبدو بدو خودشو به اتاق بیتا رسوند.منم خودمو
رسوندم.که شنیدم سینا گفت-بیتا؟عشقم؟پرنسسم؟درو باز کن
صدایی نیوند که سینا با عصبانیت درو کوبید وگفت-لعنتی درو باز کن.
بعد از چند دقیقه دید بیتا نه جوابی میده نه دروباز میکنه سینا گفت-بیتا خودت خواستی درو میشکونم.
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وبا بازوش به در ضربه میزد که قفل در شکست وارد اتاق شدیم ولی بیتا تو اتاقش نبود.یکتا بدو بدو رفت تو حموم که صدای
جیغ یکتا اومد رفتم جلوی در حموم که دیدم یکتا از حال رفته چشمام رفت سمت وان که بیتا رو غرق خون دیدم .از اول از
خون بدم میومد حالم بهم خورد ورفتم سمت دستشویی.
تازه متوجه قضیه شدم جیغی کشیدم وشروع کردم به گریه کردن.
سینا بیتا رو بغلش گرفت بود مردونه گریه میکرد ومیگفت-بیتا چرا اینکارو کردی؟بیتا بیتا؟
سپهر که من تاحال ندیده بودم خنده از رو لباش بره داشت گریه میکرد.همه امون داشتیم گریه میکردیم.
ارتان داد زد-خداااااا
بیتا رو سوار ماشین کردن همه رفتیم باهاش.به نزدیک ترین بیمارستان خودمونو رسوندیم.سینا بیتا رو روی برانکارد
گذاشت .و داد زد یکی بیاد کمک.
پرستار اومدن وبرانکارد بیتا رو باسرعت بردن تو یه اتاقی.سینا سرشو گذاشت روی دیوار ودستاشو محکم فشار داد وکوبید
به دیوار.
درد عجیبی تو شکمم پیچید.
جیغ بلندی کشیدم ودستمو روی شکمم گذاشتم که سینا با دیدنم اومد سمتم وگفت-فدات شم خوبی؟
ای سینا درد میکنه شکمم درد میکنه. پاشو بریم دکتر معاینه ات کنه عشقمباکمک سینا رفتیم تو یه اتاق و دکتر بعد از ده دقیقه اومد معاینه ام کرد وگفت-مشکلی نیست این درد ها عادی
هستش.چندماهتونه؟
چهار ماه.چندقلوه ان؟چهار قلوجنستشون چیه؟نمیدونم امروز سونگرافی داشتم وقت نکردم برمخب همینجا برید سونگرافیسینا گفت-چشم اقای دکتر االن میریم البته اگه وقت داشته باشن.
وقت دارن شما برید بگید دکتر توفیقی گفته حتما کارتونو راه میندازه.-خیلی ممنون

با سینا رفتیم اتاق وبه دکتر گفتیم که اقای توفیقی گفته.
که گفت بفرمایید دراز بکشید.
دراز کشیدم و لباسمو باال کشیدم-دکتر یه کرم ژله مایعی رو روی شکمم زد ودستگاه رو روی شکمم کشید.
بعد ده دقیقه گفت-یکیش دختره سه تاش پسره
اشک تو چشمام پر شد بیتا خیلی دوستا داشت بچه هام دختر باشه.
میگفت-یا باید همه اش دختر باشه یا یکیش دختر باشه بقیه اش پسر دختره یکی یه دونه باشه.
با سینا رفتیم بیرون که بغلم کرد وگفت-فدات بشم دیدی حرف بیتا شد یکیش دختر شد دیدی گلم دیدی عشقم اروم اروم
اشک میریختیم.
بعد چند دقیقه ای که تو بغل سینا بودم .از بغلش بیرون اومدم.و رفتیم سمت اتاق بیتا.
ارتان سرشو بین دستاش گرفته بود .یکتا که مثل ابر بهار گریه میکرد.سپهر هم که کنار یکتا نشسته بود وسرشو به پشت به
صندلی میکوبید.
ارتان گفت-من میرم خونه زود برمیگردم.
سینا گفت-نیلو رو هم ببر اذیت نشه.
گفتم-نه نمیخوام سینا
نیلو جونم برو اذیت میشی بچه ها هم اذیت میشن.باشه منم میرم ولی هرچی شد به منم بگید.-باشه عشقم تو هم مشکلی بود بهم زنگ بزن باشه؟
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چشم عزیزم.با ارتان رفتیم خونه گوشی بیتا زنگ خورد.
ارتان گوشی رو برداشت وزمزمه وار گفت-دریا؟
جواب تلفنو داد-سالم .
..
نه درست زنگ زدید تلفن بیتا ست.ارتان بغض کرد وگفت-خودکشی کرده.
صدای جیغ دختره که فهمیدم اسمش دریاست اومد.
ارتان بغضش ترکید وگفت -قضیه اش مفصله.
الزم نیست ممنون.هر طور خودتون راحتیت.باشه پس میبینمتون.خدانگهدار.تلفنوقطع کرد .

ارتان رفت تو اتاق لباساشو عوض کرد و به من گفت-ابجی نیلو چیزی نمیخوای؟
نه ممنون ارتان جان.پس من رفتم خداحافظ.خداحافظبیتا
چشمامو اروم باز کردم خدایا من کجام.اخ سرم.
بی حال نشتستم سرجام.
پرستار اومد داخل و با دیدن من برگشت عقب.
بعد دودقیقه دکتر اومد معاینه ام کرد وگفت-حالتون خوبه خانوم ایرانی؟
سرمو تکون دادم.
دکتر رفت بیرون.بعد ده دقیقه همه اومدن داخل همه اشون داشتن گریه میکردن.
سینا اومد نزدیک که یک لحظه احساس کردم که طرف راست صورتم سوخت.
سینا به من سیلی زد تو این  ٠٠سال عمری که خدا بهم داده سینا منو زد.حق هم داشت منم سینا اینکارو میکرد همین کارو
میکردم شایدم بدتر.
چیزی نگفتم.سینا گفت-این چه کاری بودکردی؟نمیگی من اینجا دق میکنم؟نمیگی دخترم بی عمه میمونه ؟مگه نمیگفتی دوس
داری بچه هامو ببینی؟مگه نگفتی تاحاال چهارقلو ندیدی دوس داری اینا رو اولین نفری باشی که میبینی؟مگه نگفتی اسم دختره
رو خودم انتخاب میکنم؟نگفتی بیتا؟تو میخواستی منو با این همه کارای که قراربودبا تو انجام بدیم تنها بزاری؟دادزد-اره بیتا
یعنی من انقدر بی ارزشم برات؟
اروم ترگفت-بیتا این سکوتت منو ودیونه میکنه تو دختری بودی که یکی بزنه تو گوشت وصدات در نیاد؟نه بیتا تو اینجوری
نبود پس بخاطره همه ما بسته اش کن.
سینا بغلم گرفت وگفت-ژاله ی بیچاره رفته امریکا تا با یه روانشناس حرف بزنه بخاطره تو پس تو چرا به هیچکدوم از ماها
فکر نمیکنی؟
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سینا یه مقدار که باهم حرف زد بقیه هم اومدن وسرزنشم کردنو بغلم کردن ورفتن کنار.اما من لب از لب باز نکردم.
دکتر اومد که باز معاینه ام کنه.
که سینا پرسید-کی میتونیم ببریمش خونه؟
سرومش تموم بشه میتونید ببریدش.سینا باشه ای گفت که همزمان با اون در اتاق باز شد ارتانو دریا بودن.
دریا اومد سمتم یه کم اشک ریخت ولی سریع پاکشون کرد وگفت-بیتا جون چی شده؟
جوابی ندادم که ارتان گفت-دریا جان با هیچکس حرف نمیزنه.

دریا گفت-برای چی؟
حاال برات توضیح میدم.دریا گفت-بیتا عزیز دلم اینکارو نکن با خودت تو جوونی خوشگلی هیچی کم نداره نباید خودتو ببازی من از وقتی که با تو اشنا
شدم خود به خود دوست دارم مثل تو فکر کنم مثل توعمل کنم تو با این رفتارت کاری نکن که من بگم عجب مرجعه تقلیدی
بودا.
همه خندیدن ولی دریغ از یه کج شدت لبام.
دریل دستشو گزاشت رو دستام وگفت-خودتو نباز بیتا .من انقدر اخالق تورو دوس دارم که به ماملن وبابام گفتم اگه بیتا یه
پسر داشت حتما خودم میرفتم خواستگاری پسرش .همه باز خندیدن ادامه داد-بیتا مامانم ندیده عاشقت شده میگه اگه
سنش میخوره واسه ی داداش بزرگم علی بگیریم که گفتم نه مامان از علی بزرگتره.ببین بیتا خودتو نباز هیچوقت که باعث
ضربه زدن به خودت میشه .سرمو بوسید و روبه بچه ها گفت-من از این به بعد تند تند میام بهش سر میزنم با اجازه ی شما؟
ارتان تندی گفت-اره بابا حتما تشریف بیارید.دریا از همه خداحافظی کرد ورفت.
بعد نیم ساعت ماهم رفتیم خونه.این چندوقت هیچی خوشحالم نمیکرد از خودم از خدا ازهمه .اروم روی تخت دارز کشیدم
وغرق خواب عمیقی شدم.
وقتی چشمامو باز کردم شب بود .غذام روی میز عسلی بود.
اه بابا اینا هم منو خسته کردن با این توجه هاشون نمیخوام از هیچکی کمک نمیخوام ترحم نمیخوام.سینی که محتواش یه کاسه
سوپ جو بود با یه لیوان اب رو پرت کردم .که همون دقیقه در اتاق باز شد.سینا با نگرانی گفت-چی شده بیتا؟
جوابی بهش ندادم که داد زد -با توام بیتا جواب منو بده.
بازم چیزی نگفتم که عصبی در کوبید واز اتاق بیرون رفت.
خدایا چرا من انقدر بدبختم هیچکس درکم نمیکنه خدایا.
رفتم سمت پنجره و به بیرون نگاه میکردم و تو فکر این بودم که اریا کجاست؟
..نشناس
قربان
برگشتم عقب و به اصغر نگاه کردمو گفتم-باز چی شده ؟
قربان امروز چه دستوری دارید؟اوممم امروز اون دته فلزی رو داغ کن بزار تو کمرش اینجوری بیشتر میسوزه .چشم قرباناصغر رفت و بعد از ده دقیقه صدای بلند فریادی رو شنیدم از ذوق زیاد قهقه ای بلند سر دادم.صداشو میشنیدم که میگفت-
خدا لعنت کنه خدا از زمین محوت کن وخیلی فشای دیگه اما برام مهم نبود تنها هدفم مهم بود.سیگار رو انداختم زمین و با
پاشنه ی کفشم خاموشش کردم و به این فکر میکردم که من بالی خانواده ی جهانی وایرانی خواهم بود و بلند تر خندیدم .

بیتا
نشسته بودم تو اتاقم .داشتم موهامو شونه میکردم .صدای اهنگی توجهمو جلب کرد.
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میگن که عوض شدی .یکم شکسته شدی توهم شبیه خودم به یکی وابسته شدی اما میگن سرده باهات حواسش نیست بهکارات حاال اینوفهمیدی؟اون من بودم که موندم باهات میگن که مسافره اصال اومد که بره تورو تنها بزار غصه بیاد توی دلت
میگن که موندی به پاش مثل من مردی براش عشقمو ندیدیو اره این بود سزاش

🎼🎼
بازم میفتی تو به یادم میخوای بمونی با من دیگه نمیشه برگردی میگی پشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم به من خیلی توبد کردی
بازم میفتی تو به یادم میخوای بمونی با من
دیگه نمیشه برگردی میگی پشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم به من خیلی تو بد کردی

🎼🎼
اشک اروم اروم روی گونه ام نشست داشتم به گذشته فکر میکردم به اینکه منم به اریا بد کردم ونباید این بازی بچگانه رو
ادامه میدادم.
میگن که کالفه ای تو دلش اضافه ای ول نمیکنی بری بس که یه به اراده ایی.میگن که خیس چشات وقت نمیزاره برات حاالاینو فهمیدی؟ اون من بودم که موندم باهات
میگن که دلت پره داره غضه میخوره اون ازت خسته شده کشیده یه خط دورت میگن که سنگ شده هی ازت فراریه حاال اینو
فهمیدی ؟اون من بودم که موندم باهات.

🎼🎼
بازم میفتی تو به یادم میخوای بمونی بامن دیگه نمیشه برگردی میگی پشیمونی از کارم میخوای باشی کنارم به من خیلی توبد کردی.تا این قسمت اهنگ خوند دیونه شدم جیغ کشیدم وشونه رو پرت کردم سمت ایینه که هزار تیکه شد خودمم بدون
توجه به اینکه شیشه هست همونجا نشستم.
-بازم میفتی به یادم میخوای بمونی با من...اهنگ بخاطر جیغ من قطع شد در بشدت باز شد.فقط داشتم گریه میکردم زجه

میزدم .خدایا منو ازت دنیا ببر ولی بزار اریا بمون بزار باشه.یکتا اومد بغلم کرد تو بغلش گریه میکردم.
یکتا هم زجه میزد وگفت-بیتا فدات بشم با من حرف بزن توروخدا فدات شم حرف بزن
حرفی نداشتم که بزنم فقط گریه میکردم.
نیلو بیچاره به زور تکون میخورد ولی با اون حالش اومد بود منو دل داری بده بهم.
خود به خود اریا رو جلوم دیدم که داره ازم خداحافظی میکنه.جیغ بلندی کشیدم.بسمت جایی که اریا بود رفتم که پاهام سست
شد وافتادم اونم روی خرده شیشه ها.دستم برده بود پاهامم همینطور اما برام مهم نبود وقتی اریا نباشه بزار بمیرم بزار
ناقص باشم بزار هرچی میشه بشه.
یه مقدار اروم تر که شدم رفتم روی تختم دارز کشیدم یعنی میخوام بخوابم شما هم تنهام بزارید که همه اشون بیرون رفتن.
ناشناس
به اصغر گفتم-امروز دوس دارم زجه زدنشو ببینم ناخن هاشو از ته بگیر.باشه؟
لبخند شیطونی زد وگفت-بله اقا ورفت تو اتاق.
هه چی فکر کردی زره زره میکشمت اقا زره زره تا بفهمی عذاب یعنی چی؟صدای جیغ ودادهاش میمود که خدا رو صدا میزد.هه
خدا کی؟کسی که نزاشت من به عشقم برسم کسی که نزاشت خوشبختم بشم خیلی وقته که خدای رو نمیشناسم فقط خودممو
خودم.
بعد یه ساعت رفت داخل اتاق هه به دیوار بسته بودیمش خندیدیم خیلی بلند خندیدمو گفتم-شالقو بیارید برام.
اکبر چشمی گفت وبعد از چند دقیقه با شالق اومد.
لباساشو در بیارین.اکبر با تعجب گفت-همه اشو؟
همه اشو.لباساشو در اوردن.با تمام توان خودم زدم روی شکمش که صدای فریادش باال رفت وگفت-خیلی پستی کی تورو خریده؟ کی
بهت دستور میده؟
ضربه ی بعدی رو به قسمت پایین تنش زدم که از درد زیاد چشماش بسته شد ودیگه صدایی ازش در نیومد.فکر کنم بی
هوش شد.خیلی هم خب.
گفتم-شکنجه رو همینجوری ادامه بدید من میرم پلن دو ورفتم کت وشلوار سورمه ای خوش دوختمو پوشیدم.
تلفنم زنگ خورد جواب دادم-داداش سریع خودتو برسون اینجا
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االن میام داداش فعالفعالسوار مزداتیریم شدم وبه سمت عمارت ایرانی حرکت کردم.
رفتم داخل عمارت ووو عجب جاییه با همشون سالم وعلیک کردم.

بیتا
صدای در اتاقم اومد.بعد دودقیقه که دیدن جوابی از من حاصل نمیشه درباز شد برگشتم عقب یه پسر با کت وشلوار سورمه
ای دیدم.
سالم کرد جوابشو با سر دادم .عادت داشتم جواب سالمو همیشه میدادم.
پسر گفت-اوه خانوم بیتا ایرانی از نزدیک جذاب تر بنظر میاید.
چیزی نگفتم که ادامه داد-من با دوست ارتان دوست هستم ایشون منو به ارتان جون معرفی کرد.
سرمو برگردوندم یکی از ابروهام باال پرید بود واونیکی پایین بود چنان نگاهش کردم که گفت-چیز من اریاجهانی
هستم.برگشتم عقب وبا تعجب نگاهش کردم که گفت -چیز شده؟
چیزی نگفتم وبا تعجب نگاهش میکردم که گفت-فرمایید اینم کارت ملیم .به کارت ملیش نگاه کردم راس میگفت اریای جهانی
بود.
سرمو انداختم پایین وچیزی نگفتم.گفت-من روانشناسم میخوام کمکتون کنم.
تنها کلمه ای که تونستم بگم این بود-نمیخوام.
اریا گفت-اوه صدای بلبل اومد شما هم شنیدید خیلی صداش قشنگ وارامش بخش بود.
دیگه چیزی نگفتم.
گفت-اوف اون بلبله رفت که.
اوممم قصد نداری حرف بزنیمیخوای باهام دردودل کنی؟میخوای؟نمیخوای؟میخوای یا نمیخوای؟اوووووف زبونتو موش خورده؟چقدر عاشقی تووووببین بیتا من میخوام باهات حرف بزنم.خب بیتا تو چی کم داری؟پول؟قیافه؟هیکل؟شهرت؟چی؟میبینی هیچی کم نداری پس چرا با خودت اینجوری میکنی؟-خودتو نباز بیتا قوی باش زرنگ باشه دوباره عاشق شوو
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برگشتم عقب بد نگاهش کردم که گفت-چیه مگه؟تو مگه چندسالته؟
زیاد زیاد بهت بخوره٠٢-

باخودتو خانواده ات این کارو نکن اونا هم بخاطر تو دارن این همه زجرو تحمل میکنن پس تو هم به فکر اونا باش.کیفشو برداشت وگفت-من باز میام بهت سر میزنم.فعال خداحافظ
از در بیرون رفت.
ای خدا اینا هم فقط قصد دارن منو اذیت کنن هیچکدوم حس من رو تجربه نکردن ودرک نمیکنن اینم منم که از عشقم
جداشدم.
رفتم روی تخت دارز کشیدم واروم اروم گریه میکردم.
صبح که از خواب بیدارشدم رفتم یه دوش گرفت و لباسامو پوشیدم وروی تخت نشستم.چه عجیب بود اسمه دکتر هم اریا
جهانی بود.نمیدونم چرا ازش خوشم نمیومد یجور فکر میکردم باعث وبانیه این اتفاقات فقط اون در صورتی که اینطور
نبود.قیافه اش هم خوب بود ولی من دیونه نیستم نیاز به روانشناس اینا ندارم.
رفتم جلوی پنجره وایسادم که در اتاق بصدا در اومد.درباز شد وصدای ژاله اومد.وااای ژاله اومدش این رفتاری بود که قبال
انجام میدادم ولی االن نه.

ژاله گفت-بیتا جونم؟ گلم؟جواب منو هم نمیدی؟
وقتی دید قصد ندارم دهنمو باز کنم پوفی کشید وگفت-خودت میدونی خوشگلم ولی خودتو نباز و این کارو باخودت نکن.
بلند شدو از اتاق بیرون رفت.بروبابا ژاله هم دلش خوشه ها فکر کرده زندگی اسباب بازیه که اره هیچی نیست عشقت نیست
اهمیت نداره این همه پسر تو ذهن اونا فقط همینه و این بیشتر از هرچیزی ازارم میده .
خودنو با مسائل مختلفی سرگرم میکردم هه مثل خودکشی ،مرگ،تنهایو ....اره موضوعات جالبین .
این تاوان عشق من که هر لحظه عذاب بکشم هر لحطض بیشتر از اریا دور بشم هر لحظه خسته تر بشم .دیونه بشم حالم بد
بشه .
خدایا بسته ام نیست این همه عذاب بستم نیست .نمیکشم خدا یا دوروز دیگه اریا میاد پیشم یا من میام پیش اریا وخودت.
ناشناس
رفتمو داخل اتاق به پیکر بی جونش نگاه کردم.هه از سگ الشه هم بی ارزش تر بود.
سمتش رفتم وبا لگد زدم تو شکمش که داد بلندی کشید وگفت-چته وحشی؟
محکم تر زدمش که اینسری صداش در نیومد.
خودم زدم به خریت ومثال باور کردم بیهوش شده گفتم-هه اقا هویتتو کارتو زندگیتو پدر مادرتو همه رو ازت میگیریم
مخصوصا اون عشقتو صددرصدی هستش که برای خودم بکنمش.
باشنیدیدن این حرف سرشو بلند کرد وداد زد-همچین غلطی نمیکنی؟
اگه بکنم چی؟ببین هرچقدر هم عوضی باشی دیگه انقدر بی ناموس نیستی که.قهقه ای بلند سردادمو گفتم-اتفاقا .چیه فکرکردی من از همه بی ناموس ترم نه خواهری دارم نه مادری نه عشقی پس بی
ناموسم وترس اینکه کسی همین کارو با خودم بکنه رو ندارم.
از اتاق بیرون رفتم و به داد وبیدادش توجه ای نکردم.دوروز وقت دارم باید بقیه رو هم بگیرم و سر به نیست کنم .
زنگ زدم به کمال-الو کمال
سالم چیه محمد؟میخوام بقیه اشونو هم برام بیاری ولی فعال مذکر باشن تا بعدحق من؟نصف نصفقبول فعالگوشیو قطع کردم دیگه اخرشه اخر این بازیه کثیفه.
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خب اینم خانواده ایرانی وجهانی ولی عجب این خانواده راز دارن که بخاطر وجود پر خیر من بوجود اومده وقهقه ای بلند سر
دادم.

بیتا
امروز مثل همیشه نبودم یکسره میخندیدم.رفتم یه لباس بلند سفید برداشتم .خیلی ناز بود شبیه لباس فرشته ها بود .یه
طرفش استین داشت ولی اونطرفش استین نداشت یه برگ های طالیی روی کمرش بود.موهامو شونه کردم .وازاد دور خودم
راهش کردم.
اریا جهانی اومد باز هم این زرزرو.
گفت-سالم بیتا خانوم
سرمو تکون دادم که گفت-چه خبرا؟
چیزی نگفتم.
امروز دیگه باهات تا نمیکنیم باید باهام حرف بزنی.بیتاااافکر کردی کی هستی که با من اینجوری رفتار میکنی؟اومد زد در گوشم .این چیکار کرد زد تو گوشم پاشدم با پا زدم تو شکمش .
زد توصورتش بدو بدو رفتم بیرون.
هیچکس خونه نبود.
سواد ماشینم شدم و با سرعت زیاد رانندگی کردم.برگشتم عقب که ببینم دنبالم نیست که وقتی جلومو دیدم یه کامیون
داشت بوق میزد که فرمونو کج کردم که از راهم کج شدم جیغ بلندی کشیدمو سرمو خدا کمرم تو اخرین احظه فقط صدای
خدای کسی رو شنیدم.
ناشناس
وقتی بیتا رو تو اون حال دیدمش اونو ول کردم وبسرعت رفتم سمت اریا.وقتی رسیدم بهش رفتم اتاق و گفت-عشقت که
رفت حاال نوبته توعه؟
داد زد-بیتا بیتا چش شده ؟خندیدم و گفتم-دیار باقی را ودعاع گفت.
تفنگو گرفتم دستم  .نشونه گرفتم اما با صدای ایست کسی متوحه وجود پلیس شدم که

سریع اصلح رو نشون گرفتم.خواستم اریا رو بزنم که صدای تیر اومد به من تیر زنده بودن ولی نه من عقب نمیکشم چیزی
واسه از دست دادن ندارم شلیک کردم که صدای اخ اریا اومد.پلیس گفت-محمد صیف علی اصلحتو بنداز زمین !.
اصلحمو انداختم زمین و که اومدنو دستمو دستبند زدن.
به اریا نگاه کردم هه دیگه تموم شد عشق بین تو بیتا تموم شد.
سینا
دوتا ادم دیونه مارو گرفته بودن ولی به دوساعت نکشید ولمون کردن.رفتیم خونه یکتا وژاله ونیلو خونه نبودن .یعنی کجا
رفتن؟
بیخیال رفتم لباسامو عوض کردم.رفتم در اتاق بیتا رو زدم.جواب نداد برام عادی شده بود.
درو باز کردم نگاه کردم بیتا نبود.ترس عجیبی تو دلم اومد .با ترس رفتم در حمومو باز کردم نبود.بدوبدو رفتم بیرون در همه
ی اتاقارو باز کردم.نبود نبود هیچ جا نبود .دستمو مشت کردمو به دیوار کوبیدم.
بیتا بیتا باز چه فکری توی اون مغزت هس؟
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پوشیم زنگ خورد با کالفگی جواب دادم-بله؟
اقای سینا ایرانی؟خودمم بفرماید.خانوم بیتا ایرانی خواهرتونه درسته؟باترس گفتم-اره چی شده؟
ایشون تصادف کرده االن هم میخوان عملشون کنن ولی نیاز یه اجازه ی خانواده اشون هست.چی میشنیدم بی.بی.بیتا تصادف کرده.
چشمام خمار شد گوشی از دستم افتاد واز حال رفتم.
وقتی چشمامو باز کردم نیلو وبچه ها باال سرم بودن.چی شده؟یاد اون تلفن واتفاقات افتادم.
بغض شدیدی تو گلوم بود.
تازه از اریا خبر پیدا کرده بودم رفت.خواهرم دنیام پرنسسم رفت.بلند شدم وگفتم-سریع حاضر شید!!
باتعجب نگاهم کردن که داد زدم -باشمام حاضرشید بریم!
نیلو پرسید-سینا جون چی شده؟
بغضم ترکید وگفتم-بیتا رو بیتا رو بردن اتاق عمل وضعیت وخیمه تا ما برگ رو امضا نکنیم عملش نمیکنن.

صدای جیغ وفریاد هامون فضای خونه رو پر کرد حاضر شدیم ورفتیم سمت بیمارستان.داشتم رد میشدم که یه برانکارد از
بغلم رد شد به پسره نگاه کرد.بیچاره قیافه اش معلوم نبود سروصورتش خونی بود خیلی حال بدی داشت.
بیخیال شدم وبدو بدو رفتم سمت پذیرش واسم بیتا رو گفتم وپرستاره گفت-اتاق عمل بردنش منتظر شما بودن.
بدو بدو رفتم سمت اتاق عمل اون پسره هم بردن اتاق عمل بغلیه بیتا.
اشک میریختیمو گریه میکردیم برگه رو امضا کردم.
مامان وبابا هم که از دنیا بی خبر رفتن انتالیا خوشگذرونی.
نیلو یکدفعه شروع کرد به جیغ کشیدن بدو رفتم سمتش وگفتم-چی شده خانومم؟
همچنان جیغ میکشید ومیگفت-بچه هام بچه هام.
به شکمش نگاه کردم.یا خدا شلوارش خونی بود.
زدم توسرموگفتم-یاهلل پرستار هارو صدا زدم نیلو رو بردن یه اتاقی و به منم اجازه ندادن که برم داخل.ای نیلو ای نیلو
عصبی شده بودم .از دست خودم بیتا وبازم خودم نمیتونستم نیلو رو مقصر بدونم چون کاری نکرد بخاطر فشاریی که این چند
وقت روش هست اینجوری شد.عشقم جونم زندگیم همه کسم نیلوه کسی که تو وقتی که کسی سمتم نمیومد باهام موند
وبخاطر فلجی موقتم تنهام نزاشت نیلو بود.اون هیچوقت به روم نیاورد که کمبود دارم واین باعث میشد همیشه و هر روز
بیشتر از دیروز وکمتر از فردا دوسش داشته باشم.بیتا از تو چی بگم از تویی که دختر عمومی ولی با اسم خواهرم با من بزرگ
شدی.عاشقت بودم از اول مثل خواهر نداشته ام دوست داشتم االنم کم از خواهرم نداری خواهر بودن فقط به یکی بودن
پدرومادر نیست به قلبه.
خدایا زندگیم نیلو رو باثمره های عشقمون رو بهم برگردون همینطور پرنسسم دنیام خواهر بیتاروهم بهم برگردون.
خدا خدا میکردم دعا میکردم.رفتم نماز خونه نماز خوندم به خدا التماس کردم که زندگی هامو بهم برگردونه .رفتم جلوی اتاق
عمل بیتا وایساده ام همه داشتن گریه میکردن رفتم کنارشون وایسادم.اتاق بغلیه که همون پسر رو که دیدم برده
بودن.یکدفعه صدای گریه وزاری چند نفر اومد برگشتم دیدیم دوتاخانوم مسن با دوتا پیرمرد ودوتا دختر که خیلی قیافه
هاشون اشنا بود با یه پسره اومدن.
داشتن گریه میکردن یکی از زنا میزد تو سر خودشو میگفت-اریای مامان پاشو مادر من جای تو باید تو اون اتاق باشم پاشو
مامان.
یکی از دخترا با دیدن من چشماشو ریز کرد وبعد با تعجب گفت-سینا خان؟
با بهت گفتم-بله خودمم .
من دلربام دوست بیتا فامیل اریا جهانی.با تعجب نگاهش میکردم که هماهنگ گفتیم-بخاطر..
من-بیتا اومدید؟
بخاطر اریا اومدید؟باتعجب گفتیم-مگه اونم اینجاست؟
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اون دختره بغضش ترکید و گفت-اریا رو دزده بودن شکنجه دادن امروز هم که پلیسا سر رسیدم شلیک کردن بهش که خورده
به قلبش.
بابهت وزمزمه وار گفتم-پس اریا بود.
گفت-بیتا بیتا برای چی اینجاست؟
بغض منم ترکید وگفتم-تو این زمانی که اریا نبود فکر کرده بود اون مرده افسرده شده بود یه سری خودکشی که با هیچکس
هم حرف نمیزد یه روانشناس هم براش گرفتیم که اونم کاریی ازش ساخته نبود.امروز هیچکدوممون خونه نبودیم وقتی من
برگشتم خونه هیچکس نبود از بیمارستان بهم زنگ زدن که بیتا با یه کامیون تصادف کرده خواست به کامیونه نخوره راهشو کج
کرده که کنترل خودشو از دست داد واز دره پرت شده

اون زنه که فکر کنم مامان اریاست زد رو پاشو گفت-بمیرم براشون من چهار سال برای باهم بودن میجنگن .خدایا توروخدا اونا
جوونن جون منو بگیر جوون اونا رو بهشون پس بده همه گریه هاشون اوج گرفته بود.هه چه شانسی بالخره کنار همن تو
بیمارستان اتاق عمل هاشون کنار همه.
دکتر از اتاق بیتا بیرون اومد همه امون حتی خانواده ی اریا هم اومدن سمت دکتر پرسیدم-دکتر حال خواهرم چطوره؟
دکتر سرشو تکون دادوگفت-فقط دعا بکنید.
یکتا همونجوری که گریه میکرد گفت-یعنی چی؟
احتمال مرگ مغزی باالی  ٩٩درصدههمه امون یا خدای بلندی گفتیم .به دیوار تکیه دادم زانوهام سست شده بود افتادم زمین.
بیتای من میخواد بره.نه خدا نزار که بره اون هنوز جوون به عشقش نرسیده خدا ببین جفتشون کنار همن بالخره پیش همه ان
کنار همه ان.دکتر از اتاق اریا هم بیرون اومد بسرعت رفتیم سمت دکتر که اون دختره پرسید-چی شده دکتر حالش چطوره؟
فقط دعا کنیددختر دستشو گزاشت رو دیوار که اونیکی دختره گفت-دلربا اروم باش.
دلربا-چه جوری دلسا ؟وروبه دکتر گفت-چی شده یعنی؟
تیرو از قلبشون خارج کردیم ولی هنوز تو کما هستن و احتمال اینکه دیگه بیدار نشن خیلی هستش.مامان اریا از حال رفت دلربا ودلسا هم که فشارشون افتاد وروی صندلی نشستن.
خدایا یعنی میخوای اون دنیا بهم برسن.اره خدا؟ چرا اونجا؟چرا اینجا نه؟
حاال همه امون گریه میکردیم میزدیم رو سروصورتمون عاقبت این عشق این شد پاشدم وایسادم وروبه همه گفتم-کی میاد
بریم کالنتری؟
جمع ساکت شده بود .بابای اریا گفت--من میام پسرم باهم بریم.
ارتان گفت-منم میام
سه تایی رفتیم سمت کالنتری .
به کالنتری که رسیدیم اسممونو گفتیم که فرستادنمون سمت یه اتاقی.
درزدیمو وارد اتاق شدیم.
سروان یا ستوان با دیدن ما بلند شد وسالم کرد.
گفت-بفرماید
نشستیم که گفت-چه کمکی از دستم ساخته است.
گفتم-من وایشون برادر بیتا ایرانی هستیم وایشون پدر اریا جهانی هستش.
مرد گفت-خوشبختم اومد متهمو ببینید؟
بله برای دیدن اون اومدیم.ولی نمیتونم همچین اجازه ایی رو به شما بدم.چرا؟برای یه مسئله ی مهمبلند شدم وفریاد زدم-یعنی چی که حق نداریم؟اون حق داشت اریا رو بدزده؟اون حق داشت باعث بشه بیتا واریا تو
بیمارستان باشن بیتا با  ٩٩درصد احتمال مرگ مغزی واریا با احتمال باالی اینکه دیگه از کما بیرون نیاد.
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گفت-اقای ایرانی اروم باشید با داد وبیداد میخواید چیکار کنید؟اون مرد حرف نمیزنه.
حداقل میدونم که از دست خودم کاری ساخته نبودهمرده یه مقدار فکر کرد وگفت-فقط ده دقیقه.
باشهبا ارتان رفتیم داخل اتاق بابای اریا نیومد چون مشکل قلبی داره وما ترسیدیم که یه وقت برای قلبش اتفاقی بیفته .
وارد اتاق شدیم نشستیم تو اون بالی اسمانی که این همه بال رو سر ما اورده بیاد.
درباز شد بلند شدیم با دیدن فرد روبه رویی دهنم باز مونده بود و چشمام گرد شده بود.
نه امکان نداشت نمیشد چطور ممکنه.
اون اون دکتر بیتا بود همون که ارتان معرفی کرده بود.
ارتان هم دقیقا قیافه اش مثل من شده بود.
ارتان گفت-اااا..ریا تو اینجا چیکار میکنی؟
اریا پوزخندی زدوگفت-محمد هستم محمد صیف علی.
ارتان رفت یغه اش گرفتو گفت-تومارو مسخره کردی؟یعنی چی که محمدم؟هان؟باتوام؟چرا اریا رو دزدیدی ؟چرا این کارارو
کردی؟هان؟باتوام؟
دوست داشتمیه دونه زدم تو دهنش وگفتم-دوست داشتی؟غلط کردی؟چرا اون کارارو ؟
محمد با پوزخندگفت-واسه پول
ارتان دادزد-واسه پول اینکارو کردی؟چرا دورغ میگی؟هان؟
راز خانواده ی جهانی وایرانی باعث اینکار شد رازی که هیچکدوم از شما ازش خبر ندارید.اون راز چیه؟رازی هستش که نه من میتونم به شما بگم نه هیچکس دیگه بجز اقا بزرگ.اقا بزرگ که مرده دیونه.خواهید دید.نمیزاریم یه اب خوش از گلوت پایین بره .با ارتان رفتیم بیرون عصابم به حد کافی خراب بود.
با عصاب خورد رفتم بیرون که بابای اریا اومد وگفت-چی شد پسرم؟
هیچی هیچی عمو گفت یه راز یه رازی که برای خانواده ی ایرانی وجهانیه ام نگفت چه رازی هستش.عمو سرشو تکون داد وچیزی نگفت.باهم برگشتیم بیمارستان.
خدا خدا میکردم که بیتا واریا سالم بشن.
به بیمارستان رسیدیم.
رفتیم سمتشون وهمه چیزو تعریف کردم که چیزی نگفتن.
نشسته بودیم تو سالن که دکتر اومد وبهمون تذکر داد که بیشتر از یه نفر نمیتونه اونجا بمونه مامان اریا ویکتا اونجا موندن.
رفتم پیش نیلو از دکتر حالشو پرسیدم که گفت -خداروشکر خطر گذشته ولی نباید تو استرس باشن.
باشه ای گفتم ورفتم دنبال نیلو حالش زیاد خوب نبود.
بغلش کردم یه مقدار توبغلم گریه کرد ولی اروم شد وباهم رفتیم خونه تا فردا دوباره برگردیم بیمارستان.

یه ماه از اون روز کزایی گزشته بیتا هنوز تغییری تو حالتش نکرده وهمینطور اریا.
امروز رفتیم بیمارستان که ناگهان از دوتا اتاق هماهنگ دوتا پرستار اومدنو و سریع دکتروصدا کردن.از پرستارو پرسیدیم چی
شده که گفت-ایست قلبی کرده.
هردوشون اونم تو یک دقیقه دوباره گریه میکردیم .مامان اریا از حال رفت.
باباش دستشو گذاشت رو قلبش پرستار اومد بردتش اتاق حالم بد شده بود نیلو هم خونه بود رفته بود تو شش ماهگی
ومراحل حساس بارداریش.
دیگه نمیوردمش اینجا تا حالش بد شه.
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زندگیم تو استرس بود ونیلو تو این شرایط بارداره.
سرمو گرفتم بین دستام.
ای خدا من کی راحت میشم.
دیگه دارم دیونه میشم زندگیم همه اش تو شک واسترسه .
ذهنم از اون روزی که محمد گفته راز درگیره.
محمد هم به حکم ابد متحم شد وای اگه اریا دور از جونش بمیره اعدامش میکنن.
جرماشم دزدی ،ادم ربایی،جعل اسناد،دروغ و همینطور تیر اندازی به اریا.
سر گیجه ی شدید گرفتم تقریبا یک ماه هستش که درستو حسابی نخوابیدم.
چشمامو به زور باز نگه داشته بودم .
پرستارا با استرس میرفتنو میومدن.
چه عشقی دارن این دوتا قلباشون هم بهم وصله وباهم ایست قلبی کردن.
این برای کدوم گناه دارن تاوان میدن برای چی؟
بخاطر کی؟

بیتا که تو اوج جوونیش رئیس شرکت شد اما به ثروتش مغرور نشد وتقریبا نصف سهم خودشو میبخشید وبرای همین میگفتن
دست بیتا پر خیره.
اریا هم که تو این چند سال کامل شناخته بودمش ومیدونستم چه انسان خوبی هستش.
پس میمونه پدر ومادرشون ولی نه شاید اقا بزرگ متهم اصلیه این داستانه اول الماسا وحاال هم این راز یعنی چی؟محمد گفت
که باید اقا بزرگ بهتون بگه اما چطور؟
واقعا حالم خوب نبود.
دکترا هماهنگ از اتاقا بیرون اومدن که رفتیم سمتشون که سرشون تکون دادن وگفتن-فقط دعا وبه ما اجازه ی حرف زدن
ندادن ورفتن.
چشمام سیاه شد سرم داشت میترکید بیتای من داشت میرفت.یا خدایی گفتم که چشمام سیاهی رفت ودیگه چیزی نفهمیدم.
وقتی چشمامو باز کردم تو یه اتاق بودم.بغضم ترکید اشک میریختم وبه خدا التماس میکردم.بیتا فقط  ٠٠سالش بود زوده
واسه مرگش زود واسه اینکه انقدر عذاب بکشه زود واسه اینکه واسه اینکه بمیره وگریه ام بیشتر شدت گرفت.

بلند شدم سوزن سرومو از دستم کشیدم که خون فواره زد.
بدون توجه که از دستم خون میرفت رفتم بیرون.
یه دستمال کاغذی برداشتم وروی خون گزاشتم.
رفتم سمت خانواده ی اریا وخودم.با دیدن من همه اشون اروم شدن.
رفتم کنارشون نشستم.چقدر زندگیمون تکراری شده بود چقدر بدم میومد از این یکنواختی که شاید زبون من الل بشه به عزا
تبدیل میشه یا به عروسی که تک تک مارو خوشحال میکنه.
هوس عروسی کردم نه ختم.خدا تو یه عروسی خوب برای ما درست کن.
پرستار با خوشحالی از اتاق اریا اومد وگفت-مژده گونی بدید.
مامان اریا گفت-چی شده دخترم؟
خاله جون خدا پسرتون بهتون برگردوند از کما در اومده امروز فردا هست که بهوش بیاد.پرسیدم-خواهر من اون چی؟
من اطالعای ندارم االن دکتر اومد ازشون سوال کنید.باشهمامان اریا خیلی خوشحال بود طوری که هیچکس باورش نمیشد همون زن نیم ساعت پیشه.
پرستار ودکتر از اتاق بیتا اومدن رفتم سمتشونو گفتم-بیتا؟
دکتر زد رو شونه ام و گفت-حقیقتو بگم؟
باترس گفتم-اره دکتر بگو
خواهرتون وضعیتش افتضاح شده طوری که احتمال مرگ مغزی نودوپنج درصدهتیر خالص بیتا داره میره.
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دکتر گفت-فقط دعا کنید ایشاهلل که خوب میشه.
افتادم زمین.خواهرم بیتا پرنسسم کسی که تو بی کسی همدمم بود.میخواد بره؟
نه من اجازه نمیدم که بره.
پرستار بدو بدو از اتاق اریا اومد ودکتروصدا زد.
نیم ساعت داخل بودن اومدن بیرون ودکتر خوشحال گفت-پسرتون بهوش اومده.
بیتای من چی پس؟چرا کسی حرفی از اون نمیزد؟اون نمیخواد برگرده؟اریا برگشت ولی بیتا نه.
مامان اریا گفت-میتونم ببینمش؟
اول بیارنش بخش بعدش میتونید ببینیدشاینو گفتو رفت.اینو گفتو به من که مشتاق خوب شدن بیتا بودم چیزی نگفت ورفت.
اریا رو به بخش منتقل کردن ومامان وباباشو فامیالش رفتن عیادتش.
اریا

چشمامو که باز کردم خودمو تو اتاق عمل دیدم دکتر اومد معاینه ام کرد.بعد نیم ساعت چند نفر اومدنو تختمو به بخش منقل
کردن.
تو اتاقم بودم.
که در بازشد مامانو بابام با دلربا ودلسا وارتین اومدن داخل.
مامانم که با دیدن من زدزیر گریه واومد بغلم کرد.
گفتم-مامانم چی شده مگه قربونت برم؟چرا گریه میکنی؟
پسرم یه ماه توی کما بودی دوهفته هم بود که دزدیده بودنت.اول تعجب کردم ولی بعد اروم لبخندی زدمو وگفتم-مامان حاال که خوبم حاال که پیشت نگران نباش.
یاد بیتام افتادم فداش بشم من دلم براش یه ذره شده خواستم از بیتا بپرسم که با حرف مامان کپ کردم-تو وبیتا باهم تو یه
دقیقه ویه ثانیه قلبتون ایستاد.
گفتم-چی؟چی؟چی؟چی گفتی مامان؟بیتا؟
اره پسرم بیتا وقتی تورو دزدیده بودن افسرده شده بود فکر کرده بود که مردی یه سری خودکشی کرد ولی زود رسیدنونجات پیدا کرد.با هیچکس حرفی نمیزد وفقط گریه میکرد یه روانپزشک پیدا کردن که درمانش کنه با اسم تو اریا جهانی ولی
این روانشناسه یه روزی که کسی خونه نبوده رفته عمارت و به بیتا سیلی زده بیتا هم چندتا سیلی و مشت حوالش کرده
وبدوبدو سوار ماشین شده واون پسره هم دنبالش این برگشته ببینه هنوز دنبالشه که وقتی برگشت جلو رو دید کامیونی رو
دید که در حال برخورد باهاشه راهشو کج کرد که منحرف شده و از دره پرت شده پایین وخداروشکر که چند نفر اونجا بودنو
نجاتش دادن ولی اول احتمال مرگ مغزیش  ٩٢درصد بود ولی حاال احتمالش  ٩۵درصده.
قلبم تیر کشید.دستمو گزاشتم روقلبم یعنی دنیای من االن تو بیمارستان درحاال دستوپنجه نرم کردن با مرگ وزندگی.خدایا
یعنی چی؟چرا من االن بهوش اومدم؟چرا؟وقتی بیتا نیست من چرا زنده ام؟اشک هام بی مهار روی گونه ام نشست.
بلند شدم بدون توجه به اینکه کی هست کی نیست یا اینکه اصال بهم اجازه میدن یا نه رفتم سمت اتاق عمل.به جلوی درش که
رسیدم سینا ،یکتا،ارتان،سپهر رو دیدم.
سینا داشت با گوشی حرف میزد.
اره دایی یک ماه.نخواستم نگرانتون کنم.حاال که شده االن بیاید.دایی میخوای بیا مرگ بیتا رو ببینی.؟احتمال مرگ مغزیش  ٩۵درصده.-اره اره
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ایست قلبی هم داشته.نه نه به مامان بابا نگو.ولشون کن یه هفته دیگه خودشون برمیگردن ممکن پرواز به ایران نباش نگران بشن.باشه دایی فعال خداحافظگوشی رو قطع کرد.
سرشو که بلند کرد منو دیدو گفت-اریا؟
سینا بیتا؟بیتا کجاست؟اتاق عمل.میخوام ببینمشاز دکتر اجازه بگیر.رفتم سمت اتاق دکتر.در زدم و وارد شدم.
با دیدن من گفت-اقای جهانی شما چرا اینجاید؟االن باید استراحت کنید شما.
اقای دکتر خواهش میکنم من میخوام بیتا رو ببینم اگه نبینمش دیونه میشم.دکتر گفت-

نمیشه اقای جهانی
خواهش میکنم دکتر من دارم دیونه میشم .تا بیتا رو نبینم استراحت واینا معنی نداره.یه مقدار فکر کرد وگفت-فقط پنج دقیقه
لبخندی زدمو گفتم-باشه دکتر باشه همون پنج دقیقه هم کافیه.
با دکتر رفتیم سمت اتاق عمل یه لباس های مخصوصی رو دادن تا تنم کنم.رفتم سمت تخت بیتا.
فداش شم من سرش باد کرد بود وسیاه شده بود.
رفتم نزدیکش صورتش زرد شده بود .از دهنش لوله وصل شده بود.دست بی جونشو تو دستم گرفتمو گفتم-بیتای من قربون
اون چشمات بشم نمیخوای بیدار شی؟من بیدار شدم تو چرا بیدار نمیشی؟عسلم پاشو دیگه بسته دیگه وقت ازدواجمونه.پاشو
فدات شم پاشو.دستش لحظه ای تکون خورد بهش نگاه کردم که اشک از چشماش جاری شده بود.بدوبدو رفتم بیرونو دکتر
صدا زدم که گفت-چی شده؟
بیتا بیتا دکتر دستشو تکون داد تازه از چشماش اشک اومد برید ببینید.دکتر با پرستارها بدوبدو رفتن داخل.
سرم گیج میرفت .نشستم رو صندلی .
دکتر بعد نیم ساعت با لبخند بیرون اومد گفت-.واقعا به جادوی عشق ایمان اوردم.
منو سینا باهم پرسیدیم-چی شده؟
بیتا خانوم وضعیتشون فوق العاده بهتر شده و میتونم بگم عالی شدن تو چند ثانیه ورو به پرستار گفت-اریا خان هروقتخواست بره با مسئولیت من بهش اجازه میدید.
پرستارا باشه ای گفتن و همه رفتن.
منم رفتم سمت اتاقم.
مامانینا هنوز اونجا بودن ولی دلربا ودلسا وارتین رفته بودن.
بعد یک ساعت مامانینا هم با اصرار من رفتن.
گرفتم خوابیدم تا فردا روز خداست.
بیتا
چشمامو باز کردم.من کی ام؟اینجا کجاست؟
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هیچکسو هیچ چیزو نمیشناختم.
به زور روی تخت نشستم در اتاق باز شد.

پرستار اومد داخل که با دیدن من گفت-بیتا خانوم؟
اسم من بیتاست؟شما اسمتونو یادتون نیست؟نهپرستار بیرون رفت .فکر کنم شب بود چون همه جا تاریک بود.
بازم خوابم میومد سرمو گزاشتم روی بالشو خوابم برد.
صبح که از خواب بیدار شدم یک ایل ادم باال سرم بود.گفتم-یا خدا.شما کی هستید؟
یه پسره گفت-پرنسسم منم سینا یادت نیست؟داداشتم.
نه نمیشناستمونیه پسره چشم وابرو مشکی و خوشگل گفت-بیتا عزیز دلم منم اریا.
نمیشناسمتون.یه دختره حامله که یه شکم به چه بزرگی داشت گفت-خل وچل خودم منم نیلو
نمیشناسمیه دختر با چشمای سبز رنگ گفت-بیتی خواهر خوشگلم منو چی؟من یکتام ابجی دوقلوت.
یه پسر خیلی خوشگل وناز گفت-منو چی بیتا؟منم عزیزم ارتان
نمیشناسمیه پسره مونده بود قیافه اش اشنا بود خیلی هم اشنا که گفت-سپهر و چی؟
چرا چرا تو رو میشناسم پسر عمومی خیلی خل وچل هم هستیسپهر گفت-دستت درد نکنه بیتا خانوم.
خندیدم که یه دختره گفت-منم ژاله گلم منم نمیشناسی؟
-نه نمیشناسم.

سپهر گفت-ایول بابا فقط منو میشناسی
در اتاق باز شد یه پسره ویه دختر اومدن داخل.
پسره گفت-شیطونک من کو؟
کسی جواب نداد پسره اومد سمت من وگفت-بیتا منم احسان نشناختی؟
نهدختر گفت-عزیزم منم نفسم منم نمیشناسی؟
نهباز در اتاق باز شد ویه دختر با چشمای ابی وارد شدو گفت-سالم سالم بیتای من کو؟
از سپهر پرسیدم-من اسمم بیتاست؟
اره اسمت بیتاستدختره گفت-بیتا؟منم دریا نشناختی؟
نه نمیشناسمتون فقط سپهرو میشناسم.یک ساعت برام کنفرانس گزاشتن که من اینمو تو اونی کی کیه واینا تا بالخره دکتر اومد ومن از دستشون خالص شدم.
دکتر معاینه ام کرد وگفت-دخترم هیچی یادت نیست؟
چرا سپهر ویادم شرکت وعمارت هم یادمه ولی دیگه کسی یادم نیست.خب خداروشکر حافظتو برای مدت کوتاهی از دست دادی.اینو گفتو بیرون رفت.
یه هفته داره میگزره ولی هنوز که هنوز کسیو یادم نیومده.
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ولی اون پسرا اسمش چی بود؟اومممممممم اهان اروین نه نه اراد نه ی داشتا اهان فهمیدم رایان نه بابا اریا اره اره اریا بود
اسمش اون هی میاد پیشم میگه که منو تو عاشق هم بودیمو این حرفا حس میکنم راست میگه ولی هیچی یادم نمیاد که تایید
کنم.
دکتر بالخره مرخصه ام کرد.
رفتیم خونه که با دیدن عمارت یه چیزای وحشتناک یادم اومد مرگ خودکشی جدایی واین حرفا .
رفتم تو اتاقم به مغزم فشار میورد تا یه چیزایی یادم بیاد ولی هیچی نبود انگار خالیه خالی بود.
بیخیال این مسائل شدم وچسبیدم به خواب.
گرفتم خوابیدم.
وقتی بیدارشدم شب شده بود.
در کمدو باز کردم یه تونیک مشکی وشلوار قرمز ولباس زیر برداشتم ورفتم حموم.
یه دوش کامل گرفتم ولباسامو تنم کردم.
سرم تیر کشید دستموگزاشتم رو سرم یه نفر میشناختم اسمش پرهام بود.پرهام لباسامو تنم کردم .رفتم پایین که اون
دختره ژاله رو دیدم بهش گفتم-ببخشید خانوم؟
جونم بیتا؟پرهام کیه؟برای چی؟یه نفر هستش که قیافه واسمش خوب به یاد دارم ولی نمیدونم چه نصبتی با من داره.نصبت داشته عزیزم قبال شوهرت بوده.شوهرم؟مگه من ازدواج کردم؟بعدشم اون پسره اریا میگفت منو اون عاشق هم بودیم،دروغ گفته؟اره ازدواج کردی اریا هم راست گفت لیلی ومجنون بودین و بعدش اینکه از پرهام طالق گرفتی.خب پس چطور ازدواج کردم ولی عاشق اریا هم بودم؟خندید وگفت-گلم به زور با پرهام ازدواج کردی  ٣یا  ۴سال زنش بود  ٨١سالگی ازدواج کردی اومم بعد از  ٨١سالگی هم
دلداده ی اریا بود وقتی تو ازدواج کردی رفت امریکا سه سال بعدش برای کار با تو برگشت ایران اومم اهان تومور مغزی
گرفتی وقتی عمل کردی وبهتر شدی اریا اومد وبهت گفت هنوز دوست داره و از پرهام جدا شو ولی تو بخاطر اینکه میدونستی
پرهام پدرو مادرتو میکشه گفتی نمیتونم دوست دارم امانمیتوتم اونم لج کرد وظرف دوروز با دختر عمه اش دلسا ازدواج کرد.
از پرهام جدا شدی همون شب اولین باری بود که با پرهام یه جا خوابیدی.
باهم که رفتین پاریس برای کار شرکت اونجا بجای اینکه برای زنش غیرتی بشه رو تو غیرتی میشد یکی از فامیالی انگیلیسی ما
به اسم فادریک بهت پیشنهاد ازدواج داد که رد کردی تازه مدل هم شدی دیگه چی اهان وقتی برگشتی ایران گفتی میخوای
فراموشش کنی و اینا و رفتی یه اپارتمان تو قسمتهای پایین تر گرفتی وقتی رفتی چند روز بعدش دیدی اریا هم با زنش اونجا
زندگی میکنه خالصه اریا از دلسا که فقط برای شش ماه اونم صیغه کرده بودن که بهم دست نزنن تا اگه عاشق هم شندن
دائمیش کنن ولی اریا عاشق تو بود ازش جدا شد و اومد بهت گفت اما تو براش ناز کردی بعد چند وقته اومد دنبالت توهم
دیگه میخواستی قبول کنی اما اونشب بهتون تیراندازی شد تو که فقط سرت اسیب دیده بود بیهوش شده بودی ولی اریا نبود
دزدیده بودنش تو دوهفته افسرده شدی وبا هیچکس حرف نمیزدی ما هم گفتیم برات یه روانپزشک بگیریم که تو  ٨۴همین
روز به تو سیلی زد که تو هم تا جا داشت کتکش زدی وسوار ماشینت شدی که فرار کنی که خواستی با کامیون تصادف کنی ولی
منحرف شدی پرت شدی تو دره وکمکت کردن اون یاروه روانسناشه نگو همون کسیه که اریا رو دزدیه دوهفته ی کامل اریا رو
شکنجه داد میله ی داغ گزاشته رو کمرش وخالصه بدترین شکنجه ها وتو اون روز خواست اریا رو بکشه که پلیسا سر رسیدن
هدفش این بود که شلیک کن به سرش یعنی همون مغزش ولی دستش بخاطر شلیک پلیس کج شده وخورده به قلب اریا تو
بیمارستان که بودید تو یه ثانیه قلب جفتتون باهم وایساد ولی خداروشکر جفتتون برگشتیم احتمال مرگ مغزی تو  ٩۵درصد
بود ولی وقتی اریا اومد وباهات حرف زده حالت چنان عوض شد که همون شب بهوش اومدی وبقیه اشم که خودت خبر داری.
اره مرسی ژاله وبعد با تردید گفتم-اسمتو درست گفتم؟خندید وگفت-اره درسته
با اجازه ای گفتم ورفتم تو اتاقم.
چه زندگی پر فراز ونشیبی داشتم من.
رفتم جلوی پنجره و به حیاط نگاه کردم عجب خوشگل بود حس میکردم من مطلق به اینجا نیستم وخونه ی من یجای دیگه است.
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صبح که از خواب بیدار شدم حس عجیبی داشتم ونمیدونستم اون حس از کجاست.
لباسمو عوض کردمو رفتم پایین.
اون پسره اریا هم بود.سالم کردم که لبخندی زدو جوابمو داد .
نشستم روی مبل که ژاله رفت اریا گفت-خوبی پرنسس؟
اره خوبم ممنون.بیتا من کارای عروسی رو درست کنم.نهاز رک بدون من تعجب کرد وگفت-چرا؟
اریا خان من چیزی یادم نیست که ایا شما رو دوست داشتم یا نه برای همین تا مطمعن نشم وهمه چی یادم نیاد ازدواجنمیکنیم.
باشه گلم هرچی که توبخوای.لبخندی زدم وبدون حرف دیگه ای رفتم سمت اشپز خونه اخ سرمو به دیوار تکیه دادم وسرمو با دستان گرفتم.
یه اسم خیلی تو سرم تکرار میشد اقا بزرگ اوت دیگه کی؟
خدای من سرم انقدر درد میکرد که از شدت درد جیغ کشیدم.اریا بدوبدو اومد سمتمو با نگرانی پرسید-چی شده بیتا؟فدات
شم چی شده؟
سرم سرم درد میکنه اخبغلم کرد ونشندم روی مبل رفت پشتم وشروع کرد به ماساژ دادن سرم خیلی ارامش بخش بود خیلی قشنگ ماساژ میداد.
ده دقیقه ماساژ داد که دیدم خیلی رفتم تو حس گفتم-خیلی ممنون بهتر شدم
لبختدی زد وگفت-خواهش میکنم گلم عسلم عروسکم
لبخند بی اختیار روی لبم نشست.
اریا گفت-فردا میام دنبالت بیم سینما باشه؟
خندیدمو گفتم -باشه حتما خوشحالم میشم.اومد نزدیک وگونه امو بوسید ورفت.
وقتی رفت منم بی اراده به سمت اتاقم کشیده شدن توی ایینه به خودم نگاه کردم.انصافی حساب کنیم .دختر خوشگلی بودم
به هلیکلم نگاه کردم هیکلمم خوشگل بود ونمیشد ازش عیبی گرفت.اما به نر من اینا مهم نیست ایا قلب منم هم مثل صورت
وهیکلم زیباست؟
جوابشو هنوز خودمم نمیدونم تا ببینم دنیا وزندگی چی بهمون نشون میده.
رفتم سمت کمدم وبه مانتو هام نگاه میکردم یه مانتوی خوشگل نظرمو جلب کرد.کنار گزاشتمش.
خالصه تا شب به فکر این بودم که لباسو اینا حاضر کنم شب که شد رفتم پایین که یه زن ومرد مسن رو دیدم بغلم کردن
وقربون صدقه ام رفتن.
از پشت بچه ها بهم اشاره میکردن.بدون توجه به اون به زن ومرده گفتم-شما ؟
باتعجب نگاهم کردن که بچه ها خندیدن وسینا گفت-بابا بیتا شوخی میکنه مگه میشه ادم پدرو مادرشو نشناسه؟
نمیخواستن اینا بدونن من هیچی یادم نیست؟اماچرا؟
منم دیگه چیزی نگفتم  .اون زن که به گمونم مامانم باشه گفت-فداتشم من بیا تا سوغاتی هاتو بهت بدم.رفتم
نشستم کنارش که چمدون قرمزشو باز کرد وکلی لباس ولوازم ارایشی این حرفا بهم هدیه داد.
در اخر گفت-یه سوپرایز دارم برات واز اونیکی چمدونش یه لباسه فوق العاده خوشگل در اورد خیلی ازش تشکر کردم
بوسیدمشون وشب بخیر گفتمو رفتم خوابیدم .
صبح که از خواب بیدارشدم استرس داشتم اول یه دوش گرفت وبعد اومدم موهامو سشوار کشیدم یه ارایش خوشگل هم
کردم یه تیپ خوشگل هم زدم تا اریا بیاد.
رفتم گوشیمو برداشتم تو مخاطبین میگشتم ولی هیچکدوم رو نمیشناختم .اقای فتحی نمیدونم مریم وچند اسم دیگه بود که
اصال نمیشناختمشون.
زنگ خونه بصدا در اومد کفشمو پوشیدمو بدو بدو رفتم پایین دروباز کردم که بادیدن فرد روبه رویی کپ کردم.
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این این اسمش پرهام اره اسمش پرهام بود
خوب یادم میادش ولی فقط اونو.
اومد داخل با دیدن من سالم داد وگفت-بیتا خانوم خوشگل کردی کجا میری؟
دارم با اریا میرم سینمااهان خوشبگزره خانوم خوشگلهلبخندی زدمو بیرون رفتم.

اریا رو دیدم خیلی عصبی بود ولی برای چی ؟ نمیدونم رفتم سمتش بهش دست دادم وسالم کردم با دیدن من یه لبخند تلخی
زد وگفت-سالم خوشگل خانوم بریم سینما ؟
بریمسوار ماشینش شدیم وبه سمت سینما حرکت کردیم.
ازش پرسیدم -میخوایم چه فیلمی رو ببینیم
پنجاه کیلو البالو گفتم یه زره روحیت عوض بشه اخه فیلمی طنزه.اهانی گفتم
به سینما که رسیدیم اول از همه بلیط گرفتیم بعدش رفتیم پفیال گرفتیم.
داخل سینما شدیم صندلی هامون تقریبا وسط بود نشستیم سرجاهامون.
داشتیم فیلم میدیدیم که یه قسمت دختره گفت-واای خاک برسرم مامان وقت اپالسیون داشتم.
چشمام گرد شد
مامانشم گفت-پیش اون دختره نریا ابروهای منو اونسری نتونست درست دربیاره
روبه اریا گفتم-مطمعنی این فیلم مجوز داره؟
خندید وگفت-اره چطورمگه؟
این حرفا رو ایرانیا تو فیلماشون هم میزنن؟داری میبینی که میزننخندیدم وچیز دیگه ای نگفتم تا اخر فیلم کلی گفتیم وخندیدم مخصوصا اینکه این فیلم یکسره اهنگ پخش میکرد وباعث
میشد همه جو بدیم خیلی خوشگذشت فیلم که تموم شد.
اریا گفت-خوب خانومم االن کجا بریم؟
از لفظ خانومم گفتنش حالم دگرگون شد.
لبخند زدمو گفتم-نمیدونم کجا بریم؟
بریم جغور بغور بخوریماون دیگه چیه؟یه بار باهم خوردیم یادت نیست اخرین روزی که همو دیدیم قبل از اون ماجراهانه یادم نیستاالن میریم میخوریم شاید یادت اومدباشه ای گفتم وباهم رفتیم جلوی یه چرخ دسته ی نگه داشت روبه من گفت-بشین االن میام
چشملبخندی زدو رفت
بعد ده دقیقه با لقمه های بزرگی اومد سمت ماشین.
یکی از لقمه هارو سمتم گرفت.تشکر کروم ازش گرفتم.
واای چقدر سخت بود خوردنش از زیر میریخت هی.
عصبی زیرشو با دستم گرفتم وگاز محکمی زدم اریا خندید که چیزی نگفتم.
اخرای لقمه ام بود که سرم تیر عجیبی کشید لقمه از دستم افتاد.سرمو ماساژ میدادم ولی انگار نه انگار اریا برگشت و وقتی
حال منو دید نگران پرسید بیتا چی شده؟ چیزی نگفتم فقط ذهنم خیلی شلوغ بود انگار ترافیک بود توش.
سرمو با دستم فشار دادم که نگاهن چشمام سیاهی رفت وچیزی نفهمیدم .
چشمامو که باز کردم خودمو تو اتاقم دیدم .
اخی گفتم وبلند شدمو نشستم که صداهایی نظرمو جلب کرد .
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نه نه من نمیتونم همچین ریسکی کنم باخودتون هرکاری میخواید بکیند منو قاطی نکنید یه قدم دیگه برداشتم که پام خوردبه عسلی وافتاد که بخاطر صدای زیادش همه وارد اتاق شدن.
با تر س خندیدم نمیخواستم جلوشون سوتی بدم برا همین گفتم-چیزه من چم شده سرم درد میکنه.
اریا گفت-یه چیزایی مثل اینه یادت اومد به مغزت فشار اورده واینجوری شدی.
اهانی گفتم
سینا گفت-عروسکم حاضر شو بریم شهربازی دوس داری؟
اره چرا که نه ولی نیلو زنت اون حامله ات سختش نباشه ؟سینا گفت-اره راس میگی خب بریم دور دور نظرت؟
موافقمپس حاضرو که خیابون های تهران در انتظار ماست.چشم حتما و با خنده رفتم حاضر بشم که دیدم وایسادن منو نگاه میکنن .گفتم -چیه ؟نگاه داره؟ چیه نکنه انتظار دارید پیششما لباس عوض کنم اقا جان؟
تازه بخودشون اومدن وبا عذر خواهی بیرون رفتن .

یه تیپ اسپرت زدمو بیرون رفتم.با بچه ها سوار ماشین شدیم وهمینجوری اینورو اونور میرفتیم.
دستشوییم گرفت.البته گالب به روتون .به اریا گفتم که نگه داشت تویه پارکی.
رفتم سمت سرویس بهداشتی که دوتا پسر الت
اونجا وایساده بودن.پسره برگشت گفت-جووون عروس ننه ام میشی
حرصی شدمو گفتم-تو دِهات شما زنا دوبار ازدواج میکنن.یعنی شمابه ناموس دیگران چشم دارید؟
پسر برگشت گفت-ببخشید ابجی من فکر کردم مجردی وگرنه قصد جسارت ندارم
دستمو باال بردمو وبدون توجه به پسرا راهم در پیش گرفتم از پله خواستم پایین برم که پام پیچ خورد جیغ کشید واز پله ها
که فکر کنم کم کم  ٨۵تا بود پرت شدم.
سرم محکم خورد به درختی که اونجا بود.
دستامو گزاشتم رو سرم فقط در اخرین لحظه هایی که چشمام باز بود اون دوتا پسرو دیدم که ابجی ابجی میکردم.
چشمام بسته شد ودیگه متوجه چیزی نشدم.
اریا
نزدیک یه ربع بود که بیتا رفته بود.اگه شکمش که کار نکنه انقدر طول نمیکشه .
از ماشین پیاده شدم ورفتم سمت سرویس بهداشتی.
رفتم از جلو در صدا کردم-بیتا؟ بیتا؟ بیتا؟
جواب نداد.
یه خانوم مسن اومد که گفتم-ببخشید خاله جان؟
جان پسرم؟عکس بیتا رو که همیشه تو جیبم بود نشونش دادمو گفتم-اینو اون تو ندیدید؟
نه پسرم نیومد داخل.تشکر کردم و بدوبدو رفتم وپارکو نگاه کردم نبود.
با سرعت زیاد رفتم سمت ماشینا و نفس نفش زنان گفتم-نبود نبود.
سینا از ماشین پیداه شدو گفت-چی نبود؟
بیتا بیتا نبود.سینا زد تو سرش وگفت-خاک برسرم شد.
همه امون پیاده شدیم و تو پارکو میگشتیم.
همه جا رو گشتیم ولی اثری از بیتا نبود.
سینا گفت-بریم بریم کالنتری؟
همه موافقت کردیم ورفتیم کالنتری ها روگشتیم ولی اونجا هم نبود.
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بیتا
چشمامو باز کردم.اخ من کجام؟
من بیمارستانم.تمام اتفاقات یادم افتاد.تصادفو اینکه دیگه اریا نیست همه وهمه جلوی چشمام بود.
درباز شد و دوتا پسر اومدن داخل.
سرجام نشستم که یکی از پسرا گفت-ابجی حالت خوبه؟
با صدای بم همیشگیم گفتم-بله ممنون اما شما؟
پسره با بهت گفت-شما مارو یادتون نیست؟
نه نمیشناسمتون.اسمتون چیه یادتونه؟بله من بیتا ایرانی هستم.پسر گفت -خب خداروشکر که حافظتو از دست ندادی.ازمن خداحافظی کردنو رفتن.
خودم سروممو از دستم کشیدم و از پنجره بیرون پریدم.روسریمو جلوی صورتم کشیدم که کسی نشناستم.از در بیمارستان
خارج شدم یه تاکسی گرفتم.تو جیبم فقط  ۵٢تومان پول بود.
همونو به راننده دادم وپیاده شدم.
رفتم سمت در پشتی.
اوووف بسته بود.
استینامو باال زدم .واز در باال رفتم پریدم پایین که پا یه مقدار درد گرفت.
اروم رفتم سمت عمارت اتاقم طبقه دوم بود.
نرده بون همونجا بود.
نرده رو گزاشتم زیر بالکن اتاقم وپریدم تو بالکن.
دربالکنو باز کردم و وارد اتاق شدم.
رفتم گاوصندوقمو باز کردم.

هرچی پول بود ریختم تو یه ساک.
مدارک الزمو برداشتم.
لباسامو تو یه چمدون گزاشتم.
چمدونمو برداشتم وگزاشتم تو بالکن.
خواستم برم پایین که پشیمون شدم ورفتم از روی میزم یه کاغذ برداشتم وشروع کردم به نوشتن نامه.
به نام خداسالم .منم بیتا .
بیتایی که تمام زندگیشو تو تنهای وجدایی از عشقش گذروند.
میخوام به این تنهایی ادامه بدم.
میریم یه جایی که کسی نباش.
نگران نباشید خود زنده ام بخاطر اینکه الیق اریا باشم صبر میکنم وخودکشی نمیکنم.
سینا دادشم اسم دخترتو بزار دالرام من این اسمو خیلی دوست دارم اسم پسراتم بزار ارشام،ارتان،ارشان البته اگه دوست
داشتی.
ارتان تو یواش یواش با دریا رفتو وامد کن بنظرم اونم تورو دوست داره.خوشبخت بشی باهاش با عشق زندگی کن.
یکتا فداتشم من با سپهر زندگی خوبی رو سپری و شروع کن تو زندگی اول از همه چیز خودتونو اولویت قرار بدید.
سپهر خل وچل توهم مراقب خواهرم باشی ها دورادور حواسم بهتون هست اگه اذیتش کنی با من طرفی گفته باشم.
نیلو عشقم فدات بشم من مراقب خوشگل های عمه های عمه باش.نیلو عسلم مراقب خودت هم باش.
ژاله تو یه خواستگار داشتی یادته اون شوهر سابق من پرهامه میدونم تو هم یه احساس هایی بهش داری پس اگه ازت
خواستگاری کرد جواب مثبت بدیاااا.
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همه اتون مراقب خودتون باشید منم دورا دور حواسم بهتون هست دوستون دارم زندگی های من .خداحافظ.
بیتاایرانی.
برگه رو گزاشتم رو تختم واز نرده پایین رفتم سوار پورشه ام شدم وحرکت کردم.
اریا
همه ی کالنتری هارو گشتیم نبود.رفتیم سمت بیمارستان ها.
رفتیم تو بیمارستان و گفتیم-بیتا ایرانی اینجا بود.
پرستاره گفت-اره دوتا پسر اوردنش اینجا االنم تو اتاقشونن.
خوشحال رفتم سمت اتاق دکتر در زدمو وارد شدم.
سالم اقای دکترسالم اریا جان خوبی؟ممنون دکتر بیتا؟بیتا اینجاست؟اره اریا جان سرش ضربه دیده احتمال اینکه ضربه ی مجدد باعث برگشت حافظش شده باش زیاده.باخوشحالی گفتم-ایشاهلل ایشاهلل که اینطور میشه.میتونم ببینمش؟
اره منم میخوام بهش سر بزنم باهم رفتیم سمت اتاق بیتا.دراتاق باز کردیم .داخل شدیم.
بیتا تو اتاق نبود.
در سرویس بهداشتی هم زدیم نبود.
دکتر با تعجب نگاه میکرد.

پنجره اتاق با ز بود چشمامو ریز کردم و رفتم سمت پنجره .درو باز کردم به پنجره نگاه کردم یه گوشواره افتاده بود اونجا.
این گوشواره رو خوب میشناسم بیتا عاشقش بود.
باخوشحالی برگشتم سمت دکتر وگفتم-دکتر خداروشکر بیتا حافظه اشو بدست اورده.
دکتر با بهت گفت-اریا از کجا فهمیدی؟
گوشواره رو نشونش دادم وگفتم-از اینکه حافظه اشو بدست اورده وباز شده همون دختره لجباز یه دندهدکتر لبخندی زد وگفت-اریا جان تو بهتر بیتا جانو میشناسی
خندیدمو ازش تشکر کردم به سینااینا زنگ زدمو گفتم-بیتا به احتمال زیاد خونه است بیاید خونه.
رفتم سمت عمارت.
با سینااینا باهم رسیدیم.

سینا گفت-چی شده؟
با خوشحالی گفتم-بیتا حافظه اشو بدست اورده.
سینا بابهت گفت-از کجا فهمیدی؟
بیا حاال بهت میگم.وارد خونه شدیم این مامان وبابای بیتا هم که دوباره رفته بودن مسافرت ولی اینسری رفتن ایران گردی.
رفتیم سمت اتاق بیتا ولی المپ خاموش بود.
المپو روشن کردیم ولی نبود در بالکنش باز بود.
درشو بسته ام که چشمم به یه نامه روی تخت شدم.
برش داشتم که سینا گفت -اون چیه؟
نمیدونم بزار بخونم.شروع کردم به خوندن نامه چشمام از تعجب گرد شد.
سینا پرسید-تو مگه نگفتی حافظشو بدست اورده؟
اره حافظه اشو بدست اورده ولی هرچی تو اون زمانی که حافظه اشو از دست داده بود اتفاق افتاده بود از یادش رفته.نامه رو که خوندن.
نیلو شروع کرد به جیغ کشیدن.دستشو گذشت روی شکمش وداد زد -پهلوم پهلوم لباساش کال خیس شده بود.
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سینا هل شد وگفت-االن من چیکار کنم.
گفتم-خب دیونه بغلش کن ببرش بیمارستان.
نیلو رو بغلش کرد وتند تند رفت پایین.
نیلو رو انداخت پشت ماشین وبسمت بیمارستان حرکت کرد.
همه دنبالشون رفتیم.
فکرم روی این بود که بیتا کجا رفته؟یعنی االن فکر میکنه من مردم؟
به بیمارستان رسیدیم ونیلو رو بردن معاینه کردن وگفتن کیسه ابش پاره شده و وقت زایمانشه.
بیتا
به عمارت روستا رسیدم .از این عمارت فقط منو اقابزرگ خبر داشتیم.
عمارت زیبا وخوشگلی بود.
با اینکه چندسالی هست کسی اقا بزرگ بهش سر نزده ولی هنوز هم تمیزو مرتبه.
تاحاال اینجا نیومده بودم اولین باری بود که اینجا رو دیده بودم.
وارد عمارت شدم.
زن با دیدن من با لهجه ی کردی گفت-بله خانوم با کی کار داشتید؟
بیتا ایرانی هستمزن با شنیدن اسمم لبخندی روی لباش اومد وگفت-خوش اومدید خانوم صفا اوردید
ممنون ....کبری هستمممنون کبری جونرفتم سمت پذیرایی وبه کبری گفتم-کبری بی زحمت یکی از اتاقارو برام حاضر کن.
چشم خانوم جان .االن بهترین اتاقارو برتون حاضر میکنم چی میگین شما؟فیو خیوخندیدم وگفتم-ویو
اهان همون یه ویویی داره عالیخندیدم کبری رفت باال تا یه اتاقی رو با ویو عالی برام حاضر کنه.
کبری بالخره باعث شد بعد چند وقتی بخندم.
بعد ده دقیقه کبری اومد وگفت-خانوم اتاقتون حاضره.
تشکر کردم که کبری اومد واتاقمو نشونم داد.
واااای عجب اتاق خوشگلی بود.
یه سمت اتاق بجای دیوار کال پنجره بود خیلی خوشگل بود یه پرده ی سفید حریر مانند خوشگل داشت.
اتاق دکورش سفید وطوسی بود.
گفتم-کبری واقعا عجب ویویی داره ها.
کبری با افتخار گفت-دیدی گفتم خانوم جان.
خندیدیدم که کبری پایین رفت.
کمدمو چیدمو لباسامو عوض کردم.

یه مانتو کتی قهوه ای با شلوار کرم وشال کرم وپوتین قهو هایم که بکه تا زیر زانو بود پام کردرفتم پایین که دیدم کبری کلی
ادمو جلوی در جمع کرده وحرف میزنه.
اهالیه روستا خانوم بزرگ بیتا خانوم نوه ی اقا بزرگ ایرانی اومدن.من میخوام که...رفتم جلو که زن رو به من گفت-خانوم بزرگ خوش اومدید لبخند تلخی زدم وگفتم-خیلی ممنون.
اهلیه روستا یکی یکی اومدن بهم تبریک گفتن که یکی از پسرا با یه دختر بهم گفتن-خانوم بزرگ امشب عروسی ماست اگه
افتخار بدید وبیاد خیلی خوشحال میشیم.

گفتم-نه ممنون مزاحم نمیشم.
-خانوم این حرفو نزنید شما چشم روشنی ما هستید.
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نظر لطفتونهپس خانوم میاید دیگهباشه میام.تشکر کردن ورفتن.
وقتی همه ی اهالی شهر رفتن بسمت پایان جایی که اسبا هست رفتم.
داشتم میرفتم که یه اسب سفید خیلی خوشگل بود نظرمو جلب کرد.
اسب زین شده بود.
بیرونش اوردم ویه مقدار نازش کردم.
اسبو بیرون بردم.
سوارش شدمو ومشغول شدم.
تو کل روستا بااسب گشتم اسب خیلی خوبی بود ادم حس میکرد توی هوا ازاده.
اریا
بچه های نیلو و سینا بدنیا اورد .
سینای بیچاره از یه طرف خوشحال بود از طرف دیگه ناراحت که خواهرش گذشته و رفت.
گفتن که فردا مادر مرخص میشه ولی بچه ها چون زود بدنیا اومدن نه.
تازه کوچیک هم بودن هرکدوم دونیم کیلو بودن خب بالخره چهار قلو بودن.
عصابم داغون بود ای بیتای لج بازویه دنده نمیشد یه زره صبر کنی تا ما هم بیایم بعد بری.
بیتا
رفتم خونه که کبری گفت-خانوم جان امشب براتون یه لباس کُردیه خوشگل اماده کنم.
لبخندی زدموگفت-حتما کبری خودمم دوست دارم ببینم بهم میاد یانه
چشم خانوم االن یه لباس براتون بیارم که خودتو عاشقش بشید.اینو گفت ورفت.
خودمم رفتم دوش گرفتم تا حاضر شم.
چند دقیقه بعد کبری با یه لباس کردی سبز و سیاه اومد زیاد جدید وقشنگ نبود ولی بازم به دل میشست.
از تشکر کردمو رفتم لباسمو پوشیدم.
یه ارایش هم کردم.
به کبری گفتم-اینجا طال فروشیه چیزی نیست؟
نه خانوم جان اگه بخوای به حیدر میگم بره براتون وسایل بگیره.اره بهش بگو یه دستبند طال سفید جدید با یه سکه تمام بگیره بیاره.چشم خانوم االن بهش میگم براتون بیاره.مرسی کبریباهمون لباسا بیرون رفتمو به کبری گفتم-عروسی کجاست؟
خانوم بزار منم بیام بریم باهم.با کبری بسمت خونه رفتیم.
واای عجب رسم باحال پسر ودختر قاطی بود و اهنگ کردی میزاشتن وهمه باهم میرقصیدن.
وقتی وارد مجلس شدم همه بلند شدن.
همه بهم خوشامد گفتن که سرمو تکون دادم.
رفتم یه گوشه نشستم.یه گوشه که نه باالی مجلس نشستم.
خیلی قشنگ کردی میرقصیدن.
به اصرار اونها منم بلند شدم ورفتم کردی رقصیدم.
اهنگش خیلی با انرژی وتند بود اهنگ برام اشنا بود اره خیلی هم اشنا بود اهنگ هو غریبکم از کومسای بود.
نه خوب میرقصیدم بد نبود.یکان یاد اریا افتادم واشک تو چشمام جمع شد.
اهنگ که تموم شد رفتم نشستم یه گوشه.
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خیلی عروسیه باحالی بود.
شام محلی هم خوردیم ومن رفتم کادوهامو که حیدر شوهر کبری خریده بود بهشون دادم که تشکر کردن.
بسمت خونه رفتم.

یه پسر داشت به تندی از کنارم رد میشد که محکم خورد بهم .وایساد وازم معذرت خواهی کرد که با دیدن صورتم گفت-اسم
شما بیتاست.اره؟
اره چطور مگه؟خوشبختم بیتا من ارادام نوه خواهر خانوم بزرگ.منم همینطور من میشم همون نوه خواهر مادربزگ شما.بیتا بیتا که میکردن تو بودی.؟نه پس تو بودی.خب منم بودم دیگه سوال داره؟خندید وگفت-من عمارت کناریه شما هستم از این به بعد بهتون سر میزنم.
قدمون سر چشم بیایدباشه پس فعالفعالاووف گیر یه خل وچل دیگه هم افتادیم مثل اینکه.خندیدم ورفتم خونه لباسامو در اوردمو گرفتم خوابیدم.

ولی مگه خوابم میبرد اریا بازم هم اریا.
اریایی که تو قلب وروح وذهنم رخنه کرده.
ناخداگاه بدون اینکه خودم بخوام زدم زیر گریه.
سرمو فرو بردم تو بالشدتا صدام از اتاق بیرون نره تا نگن بیتا چقدر ضعیفه تا نگن که بی طاقته تا نگن تحمله سختی نداره.
سعی داشتم هقهقمو خفه کنم اما مگه میشد.
انقدر گریه کردم که چشمام خود به خود بسته شد وبه خواب عمیقی فرو رفتم.
صبح که از خواب بیدار شدم بخاطر گریه های دیشبم چشمام اندازه ی کوفته باد کرده بود.
رفتم یه دوش گرفتم که یه مقدار پوف چشمام کمتر شد.
یه شومیز سفید با شلوار وشال کرم وکفش سفید تنم کردم .
رفتم پایین تا کبری منو دید لبخندی زد وگفت -سالم خانوم جان صبح عالی متعالی.خوبید؟خوشید؟سالمتیت؟
لبخندی زمو گفتم-صبح تو هم بخیر کبری .ممنون عزیزم تو خوبی؟
ممنون خانوم جان بفرماید بشینید قهوه اتونو بیارم.نشستم سر میز که کبری قهوه امو ریخت .ازش تشکر کردم.
صدای در اومد کبری رفت درو باز کنه.
درکه باز شد صدای شاد یه نفر اومد که سالم میکرد وبیتا بیتا میکرد.
وقتی اون فرد وارد شد دیدم کسی نیست جز
اراد.
با اخم خاص خودم نگاهش کردم که تا کمر خم شد وگفت-درود بر ملکه ی کردستان ،تهران،همدان ملکه بیتا.
نمک نریز نمک نریز سالم دیگه انقدر نخود وکیشمیشش رو زیاد نکن.خندید دوگفت-سالم بیتا خانوم
سالمچیه اخم کردی؟بخاطر جناب عالیچیکار کردم مگر ای دوست؟مثل خروس قوقولی قوقول کردی ای دوستخندید وگفت-معذرت میخوام ای دوست.
خواهش ای دوستگفتم-بشین صبحونه بخور
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با کمال میلنشست سر سفره واسه خودش چایی ریخت.
واسه خودم لقمه میگرفتم که اراد گفت-سینا نمیاد؟
با تعجب گفتم-تو مگه سینا رو میشناسی؟
اره بابا همبازی بچگی هام بود.بهش زنگ میزنم که اونم بیاد اینجا وگوشیشو در اورد.که با ترس ونگرانی گفتم-نه نه
بابهت گفت-چرا؟
چیزه اراد اونا چیزه اخ اوووف اونا نمیدونن من اینجام.با خنده گفت-خب زنگ میزنم میفهمن
کالفه گفتم-نه اراد نمیخوام بدونن اینجام.

چرا؟چه دلیلی داره؟خب یه دلیلی داره دیگهدستوشو بهم زد وگفت-نمیگم
خوشحال شدم که ادامه داد-اما اما به یه شرط
چه شرطی؟اینکه باید بهم بگی چرا نمیخوای بدونن که تو اینجایی قبول؟ناچار قبول کردم و واز اول ماجرا تا اخرش رو براش تعریف کردم .
حدودا یه ساعت طول کشید تا همه چیرو تعریف کردم.
اراد به شونه ام زد وگفت-خوشم اومد دختره قوی هستی.
چیزی نگفتم.
اراد-بیتا اصال تو اسب سواری بلدی؟
اره بلدمفکر نکنمهه ب ل د م فهمیدی؟ثابت کنچجوری؟مسابقه بدیم چطوره؟عالیپس من برم حاضر شم اسبمم بیارمباشه منم االن حاضر میشم.رفتم تو اتاقم لباس مناسب سوارکاری پوشیدم و رفتم پایین به حیدر گفتم-اقا حیدر؟
جانم خانوم جانمیگم نور رو برام حاضر کنمنظورتون طلوعه؟طلوع کدومه ؟اسب سفید و چابکهاره ولی از این به بعد اسمش نورهچشم خانوم جانلبخندی زدمو بیرون منتظر موندم.
بعد ده دقه اقا حیدر نور رو اورد .نوازشش میکردم که دیدم اراد با یه اسب مشکیه مشکی
اومد.
اومد سمتم و اسبشو نگه داشت پیاده شد.
-بیتا چه اسبت نازه اسمش چیه؟
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نور اسمش نوره اسب تو هم قشنگه اسم اون چیه؟اسمان شببهش میادخب بیخیال اینا بریم مسابقه؟بزن بریمسوار اسبامون شدیم و اراد شروع کرد ٨ ٠ ٣-حرکت.
هردومون شروع کردیم .

فاز اسب سوار منو گرفت و مثله این کارتونا هستن طناب میزنن به اسبو میگن برو حیون منم ادای اونا رو در میوردم  .اراد که
خنده اش گرفته بود.
از اراد زدم جلو سرعتم از سرعت نور هم بیشتر بود.
به منطقه های کوهستانی رسیدیم که خیلی بازی رو سخت تر میکرد.
از سنگ های بلند میپریدیم سرعتمون خیلی خیلی باال بود .
کوه و دور زدیم و برگشتیم سمت عمارت .هنوز هم از اراد جلو بودم نمیخواستم جلوش کم بیارم.
نزدیک عمارت بودیم که نور یکلحظه دوتا پاهاش برد باال ترسیدم ولی خودمو نباختم و با پامم اروم زیر شکمشو نوازش
میکردم که اروم شد .
ادامه ی مسیر هم به تندی سپری شد ومن برنده شدم.
از اسب پیاده شدم اراد هم پیاده شد وسرشو تکون داد وگفت-افرین افرین .خوشم اومد اسب سواریت محشره
دستمو گزاشتم رو سینه ام وگفتم-نوکرم
خندید وگفت-از دست تو دختر.
باهم رفتیم داخل لباسامو عوض کردمو پایین رفتم.
رفتیم ناهار بخوریم .دست پخت کبری عالی بود گفتم-محشره کبری دست پخت خیلی خوبه.
مرسی خانوم جانغذامون که تموم شد اراد به میزی که روش شطرنج های اصل وگرونی بود اشاره کرد وگفت-پایه ایی
چهارپایه امخندیدیم ورفتیم شطرنج بازی کنیم.
قرار بر این شد که دو دست بازی کنیم تا برنده مشخص بشه تو دست اول اراد کیش وماتم کرد.
دست بعدی که اراد خیلی مغرور شده بود واصال حواسش به بازی نبود.
که با فیل ورخ وسربازه ووزیر دورشو گرفتم و کیش ومات شد.
اراد گفت-خب چیکار کنیم؟یه دست دیگه بزنیم؟
ارهیه دست دیگه هم بازی کردیم ولی مگه کسی قصد باختن داشت اخر خسته شدیم وبا توافق بازی رو ول کردیم .
رفتیم سمت اتاق تی وی که اراد گفت-فیلم ترسناک ببینیم؟
یاد این افتادم که من تو خونه تنهام و ممکنه اون اتفاق گذشته باز تکرار بشه .خودمو به بیخیالی زدمو گفتم-نه خوشم نمیاد
فیلم مزخرفیه اوممم طنز ببینیم یه زره بخندیم
اراد هم قبول کرد.
رفتیم و فیلم بارکد رو نگاه کردیم خیلی باحال بود.
خالصه اونروز با اراد کلی خوش گذشت پسر خیلی باحالی بود.
شاممونم که خوردیم اراد بالخره قصد کرد برگرده عمارتش خداحافظی کردو بسمت عمارتش رفت ومنم از فرط خستگی سرمو
که روی بالش گزاشتم خوابم برد.

اریا
بالخره بعدا سه روز بچه ها رو از بیمارستان اوردن بیرون.
همه جمع شده بودن دور هم که مامان بیتا گفت-پس بیتا کجاست؟
سینا-مامان چیزه بیتا براش یه کار پیش اومده مجبور شد بره ولی گفت اسم بچه ها چی باشه
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کسی حرف نزد بابای سینا تو گوش بچها اذان گفت اسماشونو ارتان ارشام ارشان گزاشتن اسم دختر رو هم دالرام گزاشتن.
همه تو ظاهر خوشحال بودن ولی تو باطن عکس این بود.
بچه ها که فعال همه شبیه هم بودن تا بعدا ببینیم چی میشه.
فکر بیتا داشت دیونه ام میکرد.من چی بگم به تو دختره کله شق.
یواش یواش همه رفتن خونه هاشون منم پاشیدم که برم ولی سینا نگه ام داشت.
همه که رفتن گفت-اریا االن ما چیکار کنیم؟
هیچی نمیدونم هیچی این خواهر تو اخر منو دیونه میکنه.اخه ادم انقدر لجباز ویه دنده؟تلخ خندید گفتم-سینا بنظر کجا میتونه رفته باشه؟
واهلل نمیدونم بیتا ادم تو داری بود قبل از مرگ اقا بزرگ هم همه ی حرفاشو میگفت یعنی از کارای اقا بزرگ وبیتا کسی خبردار نبود.یجورایی مثل کاراگاه ها بودن.
یعنی تو هیچکدوم از ویال و چه میدونم عمارت هایی که بیتا نداره رو نمیشناسی؟نه هیچکدومو ولی تو رو دوجا بیشتر تمرکز کن یکی کردستان ویکی تبریزچرا؟چون شهر های مورد عالقه ی اقا بزرگ بود وحتما توش عمارت داره .باشه مرسی سینا جون من فردا راه میفتم سمت تبریز بعدش از اونر هم اگه اونجا نبود میرم کردستان.باشه داداش تو داری جور منو میکشیزدم رو شونه اش وگفت-نزن این حرفو داداش همه ی اینا وظایف منو که نصبت به بیتا دارم
لبخند زد ازش خداحافظی کردمو و رفتم سمت خونه.
ساکمو جمع کردمو به مامان همه اتفاقاتو توضیح دادم که برام دعا کرد.
صبح از خواب بیدارشدم.
رفتم یه دوش گرفتم.
لباسمو تنم کردم ورفتم پایین .
با مامان وبابا صبحونه خوردم .
بابا گفت-پسرم گفتی کجا میری؟
لقمه ای که تو دهنم بود قورت دادم وگفتم-اول میرم تبریز بابا بعدش از اونجا اگه بیتا رو پیدا نکردم میرم کردستان رو هم
میگردم .
مامان-ایشاهلل پسرم پیداش میکنی وزود برمیگردید منم یه عروسی براتون بگیرم همه انگشت به دهن بمونن
خندیدم وبعد از صبحونه ساکمو گزاشتم تو ماشین.
با مامان وبابا روبوسی کردم و ازشون خداحافظی کردم وبسمت تبریز حرکت کردم.
بعد  ٦ساعت به تبریز رسیدم.
رفتم تو یه هتل یه اتاق گرفتم.
تو تبریز فامیل داشتیم فردا بهشون زنگ میزنم وازشون کمک میگرم.
دراز کشیدم رو تخت عکس بیتا رو از جیبم در اوردم وبهش نگاه انداختم ای بیتا بیتا من چی بگم بهت اخه دختر.
چقدر تو کل شق ویه دنده ای.
عکسشو بوسیدم وروی قلبم گزاشتمش.
اروم اروم اهنگ بیتا رو از کوروش مقیمی میخوندم.
بیتا دلم بدجوری گیره بیتا دلم بدجوری گیره
همینجوری اهنگ میخوندم وبه خاطراتم با بیتا فکر میکردم.
ساعت نه شب بود که تصمیم گرفتم برم پایین رستوران شام بخورم.
رفتم پایین وروی یکی از صندلی ها نشستم .
گارسون اومد سفارشمو گرفت که یه کوفته تبریزی سفارش دادم.
غذامو برام اوردن داشتم غذارو میخوردم.
که دیدم یه دختر جلف اومد نشست صندلی روبه رویم بهش توجه ای نکردم که لبخند دندون نمایی زد وگفت-خوشتیپه چرا
تنهایی؟
-تنهای من به شما ربطی داره؟
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ارهچی ربطی داره؟میتونم کمکت کنم تنها نباشی.چجوری؟-خب مثال با من باشی

خندیدمو گفتم-بروخواهر من چی فکر کردی با خودت که چی ما هم مثل پسرای ولگرد دیگه ایم نه نیستم من میدونی چرا
اینجام؟
جوابی ندادم که خود ادامه دادم-نه نمیدونم میگم بهت که تو هم بدونی اومدم دنبال عشقم از تهران اومدم که پیداش کنم
وبرگردونمش تهران بعد اونوقت با تو وقتمو پر کنم برو برو خدا روزیتو یه جایه دیگه بهت بده.
دختر پرو گفت-خب حاال که نیست چ...
دادزدم -خفه شو کاسه وکوزه اتو جمع کنو برو.
دختره که انگار از داد من ترسیده بود بدو بدو رفت سمت چند تا دختر دیگه.
اه اه دختره ی چندش.دیگه اشتها هم نداشتم و غذارو ول کردم وبسمت اتاقم رفتم.

بیتا
چند روزی هست که تو روستام.
یواش یواش دارم به محیط اینجا عادت میکنم.
یکی از دالیلشم اراده.
خیلی باهاش مچ شدم.یکسره خونه ی همدیگه ایم.
امروز قراره باهم بریم سمت شهر تا یه مقدار لباس بخریم.
حاضر شدم.
اراد ساعت  ۴عصر بود که اومد دنبالم.
سوار المبورگینیش شدیمو بسمت شهر حرکت کردیم.
وقتی رسیدیم به مرکز شهر رفتیم سمت یکی از معتبر ترین پاساژاش .
خیلی وقت بود لباس نگرفته بودم برای همین کار زیاد داشتم.
اراد گفت-نخود نخود هرکس خرید خود وبساعتش نگاه کرد وگفت-اما ساعت  ٧نخودا دور هم جمع میشن پایین
خندیدم وباشه ای گفتمو رفتم.
چند دست مانتو وشلوار وشال وکفش واینا خریدم.
بعد رفتم تی شرت وشلوارکو لباس های دیگه خریدم.
چندوقته احساس شاد بودن میکنم واینکه بزودی یه اتفاق خوب میخواد بیفته.
با شوروشوق تا ساعت  ٧یکسره خرید کردم.
ساعت  ٧بود که بدو بدو رفتم پایین.
که اراد با دیدنم گفت-ده ثانیه دیر کردی
خندیدمو گفتم-کم حرف بزن پرو سر ده ثانیه میخوای با من کل بندازی؟
لبشو گاز گرفتو گفت-از من همچین جرئتی؟
خوبه که میدونی جرئت مرئت نداریبا خنده سوار ماشینش شدیمو بسمت روستا رفتیم.
ساعت  ١بود که رسیدیم.
از اراد خداحافظی کردمو بسمت عمارت خودم حرکت کردم.
عجب خسته بودماااا.
رفتم لباسارو ریختم روی تخت کبری رو هم صدا کردمو گفتم-کبری جونم بشین اینجا من لباسامو بپوشم تو نظر بده .باشه؟
من از خدامه خانوم جان بپوش بپوش ببینم.خندیدم ویکی یکی لباسارو تنم کردم که کبری میگفت خانوم خیلی بهترمیاد
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لباسا که تموم شد کبری گفت-ماشاهلل ماشاهلل خانوم شما باید میرفتید حدل اوممم اسمش چی بود ندل یادم رفتا بزار فکر
کنم.
بعد از مدتها بلند زدم زیر خنده وگفتم-کبری جونم عشقم مدل ندل خوردنیه.
کبری چشمکی زدوشیطونک گفت-خب شما هم خوردنید دیگه.
ای شیطون.اونشب کلی بهم خوشگذشت وکلی هم خندیدم.
لباسامو چیدم تو کمد.
یکان دلم خواست برقصم اهنگ شادی رو گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن.
خواستم الک بزنم باورتون میشه الک اونم منی که تاحاال الک نمیزدم و فقط برای اینکه نیلو کم جیغ جیغ کنه -تو اصال باید پسر
میشدی خدا تو وسط راه پشیمون شده تورو دختر کرده واز این حرفا خالص شم .ولی واقعا اینبار خودم دلم خواست و اینبار به
حرف دلم گوش کردم.
یه الک کالباسی خوش رنگ به ناخن هام زدم.
دستام کشیده بود وخوشگل و هر جور ناخنی بهش میومد چه بلند چه کوتاه فرقی نمیکرد.
با ریتم اهنگ سرمو تکون میدادم وبه ناخن هام الک میزدم.
رفتم یکی از تاپ هامو با شورتک لی برداشتم وپوشیدم خودمو ارایش کردمو موهامو سشوار کشیدم.
یه اهنگ خارجی گذاشتم وباال وپایین میپریدم ومیرقصیدم.
بعد دوساعت خسته شدمو خودم پرت کردم روی تخت.
یه فکر به ذهنم رسید که برم اینستای اریا رو چک کنم.
رفتم چنلش که همون دقیقه پست گزاشته شد .
وااای یعنی گوشی اریا درست کیه که داره پست میزاره؟
نکنه اریا زنده است؟بیتا گیج شدی؟بخاطر یه پست اریا رو هم زنده کردی؟
بیخیال گوشی واینستا شدمو گوشی رو روی عسلی گزاشتم.
ارایشمو با شیر پاکن پاک کردم وموهامو بافتم و سرمو گزاشتم رو بالش و به خوابی عمیق وپر از رویا فرورفتم.
صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم نقشه ایی که تو ذهنم هست روی کار بیارم.
برای همین از شهر زدم بیرون ورفتم سمت مناطق بیرون شهر .رفتم قروه تا کارمو انجام بدم.
بسمت تلفن عمومی رفت شماره مورد نظر گرفتم که بعد از چند دقیقه جواب داد.

الو بله؟هلن منم بیتا.وااااای بی...حرفشو قطع کردمو گفتم-هلن تابلو بازی در نیار میخوام نمایش بازی کنی مثل من بهاره ام.
باشه بهاره جون خوبی؟سینا اینا پیشتن اره؟اره بهاره جونبرو یه جایی که کسی نباشهچشم عزیزمصدای دیگه با من کاری نداریدش اومد.
گفت-خانوم االن کسی پیشم نیست .
خوبه هلن از این به بعد تو چشم وگوش من تو اون خونه ایی حواست باشه دهن لق نکنی که دیونه بشم باشه؟چشم خانومافرین دختره خوبه این چند وقته چه اتفاقاتی افتاده؟خانوم همون شبی که شما رفتین نیلو خانوم دردش گرفت وزایمان کرد.االن هم بچه ها رو اوردن خونه.
اشک تو چشمام جمع شد وگفتم-اسماشونو چی گزاشتید
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ارشام ارشان ارتان ودالرامفداتشون بشم مــــــن هلن از این به بعد بهت هرروز زنگ میزنم حواست باشهچشم خانومفعال خدانگهدارخداحافظتلفنو نزاشتم سرجاش وشماره ی بعدی رو گرفتم.
جواب داد-بله شرکت لوازم ارایشی بهداشتی....
حرفشو قطع کردمو گفتم-مریم منم
جیغ زد -خانووووم
خفه شو مریم ضایع بازی در نیار که من بهت زنگ زدم.-باشه مریم خانوم شما خوبی؟

ببین مریم از این به بعد تو چشم وگوش من تو شرکتی هر مشکلی که بود به من میگی و منم بهت پیشنهاد میدم تو هم بهاونا میگی که قبول میکنن صد درصد
چشم مریم خانومبعدشم من هر روز بهت زنگ میزنم و همه ی امورو بهم میگی فهمیدی؟بله بله کامل متوجه شدم.مریم بفهمم به کسی گفتی کالهمون بد ب...حرفمو قطع کردو گفت-نه نه نگران نباشید
پس فعال بایبایتلفنو سرجاش گزاشتم وسوار ماشینم شدم.
اینجوری عالی شد هم از کارای خونه با خبر میشم و وهم از کار شرکت.
بسمت عمارت حرکت کردم.
وقتی رسیدم به عمارت صدای اهنگ و دوقلو این حرفا همه جا رو پر کرده بود.
لبخندی زدمو از میان جمعیت بسمت عمارت رفتم.
که کبری با نگرانی اومد سمتم گفتم-سالم کبری جونم اینجا چه خبره؟
سالم .خانوم جان بدبخت شدیم.باتعجب گفتم-چرا؟
اقا محمد خان بزرگ خان روستای پایین اومده خواستگاریخواستگاریه کی؟خب چیزه خانون جان خواستگاری شماخب چیه مگه ؟ردش میکنم میره.نمیشه خانوم جانچرا انوقت؟خانوم ریش سفید کل این روستا هاستباتعجب وبهت گفتم-ریش سفید؟
ارهمگه چند سالشه؟٦۵چییییی؟خجالت نمیکشه اومده خواستگاریه من؟وااای من سن نوه اشو دارم اخه.خانوم محمدخان  ۴تا زن داره شما یعنی میشی ۵کبری من غلط بکنم زن این مرتیکه ی هوس باز بشم صبر کن حالیش میکنم.رفتم جلو وداد زدم -قطع کن این صدارو .
صدا ها قطع شد.
گفتم-اینجا چه خبر؟این تشکیالت برای کیه؟
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یه مرد مسن اما شیک پوش اومد جلو وگفت-برای توه.
باشه خیلی ممنون خوشحال شدم حاال هم بندوبستاتتونو جمع کنید وبرید!.اما ما برای خواستگاری تو اومدیم..اهان برای نوه ات؟یا پسر کوچیکت؟هیچکدومپس کی ؟همسایه ایی کسی نبود؟-نخیر برای خودم.

زدم زیر خنده انقدر صدای خنده ام بلتد بود تو اون سکوت که کل روستا میشنیدن گفتم-ببین عمو من مثل اون زنات نیستم
که تا دوقرون تو جیبت بود بیام زنت بشم من بزرگترین وارثه اقا بزرگم شاید پسر نباشم شاید نوه ی ارشد یا بچه ی ارشدش
نباشم ولی  ٧۵درصد ارث اقا بزرگ برای من من و با انگشت به خودم اشاره کردم.بعدشم از اون سنت خجالت بکش یه پات
چیه؟جفت پاهات لبه گوره و اونوقت اومدی خواستگاریه منی که تازه تو اوج جوونیم برو برو عمو خدا روزیتو یه جا دیگه بهت
بده .
داشتم به سمت در ورودی میرفتم که گفت-باید زن من بشی میفهمی؟
برگشتم عقب وبه سرتا پاش نگاه کردم و پوزخنده صدا داری زدمو گفتم-واسه بیتا بایدی وجود نداره.
راهمو کشیدمو رفتم که گفت-میکشمت.
دیگه بیشتر از توانم خودمو نگه داشتم کیفمو انداختم زمین وبرگشتم عقب یغه اشو گرفتم وچسبوندمش به دیوار داد زدم-
زیاد تر از کپونت حرف نزن تو خر کی باشی؟خر کدوم طویله ایی باشه؟ که منو تهدید کنی هان؟
جوابی نداد که ادامه دادم-فقط یک بار دیگه کافیه یکبار دیگه ببینمت میبینی که من میکشمت یا تو.
وپرتش کردم ورفتم سمت خونه یکدفعه همه شروع کردن به دست زدن.
نگاهشون کردم که کبری با خوشحالی گفت-خانوم جان فداتون بشم من شما نه تنها خودتونو خالص کردین بلکه ازدواج زوری
رو هم از روستا برداشتین من قربونتون بشم من.
لبخندی زدمو گفتم-هرکسی که میخواستم به زور شوهرش بدن بیان پیش من خودم درستش میکنم.

رفتم داخل خونه
اووووف یا خدا زندگی روستا هنوز شبیه زمان قاجاره دخترا رو به زور شوهر دادنو این حرفا هنوزم هست؟
ابرویی باال انداختمو وبسمت اتاقم رفتم.
لباسامو در اوردم ویه لباس راحتی تنم کردم.
رفتم پایین تا ناهارمو بخورم.نشستم سر میز وشروع به خوردن کردم
اریا
زنگ زدم به فامیالمون وازشون کمک خواستم که با کمال میل قبول کردن.
کلی ازشون تشکر کردم.
سه روزه داریم میگردیم به هتل ها و بیمارستان ها وهرجا که فکرشو بکنید سرزدیم.ولی تو تبریز نیست.تصمیم گرفتیم
روستا هارو هم بگردیم.
پس رفتیم سمت روستا ها.
وارد روستا شدیم پیدا شدم و وارد یه سوپریه کوچیک شدم.
سالم کردم که مرده با لهجه ی ترکی گفت-سالم داداش بله؟چی نیاز دارید؟
ببخشید داداش یه ادمی به اسم اقا بزرگ میشناسید؟چشماش گرد شد وگفت-از فامیالتش هستید؟
یجوراییخوش اومدید اقا بزرگ کیه که اقا بزرگو نشناسه .اقا بزرگ تو هر کدوم از روستا های تبریز یه عمارت داره.چشمام گرد شد یعنی انقدر پولدار بود؟
ببخشید نوه ی اقا بزرگ بیتا ایرانی اینجا نیومده؟-نه داداش اگه میومد نوه اش که تپ تبریز جشن میگرفتن

142

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق
-چرا.؟

اقا بزرگ چند تا نوه داره اما فقط بیتا ایرانی هستش که اقا بزرگ عاشقشه عالقه ی شدیدی به بیتا خانوم دارن.اهانها یادوم رفت بگم بیتا خانوم وارث همه ی این عمارت ها تو تبریز هستن.از مرده تشکر کردمو بیرون رفتم.
سوار ماشین شدمو سمت روستا های دیگه رفتم.
حدودا ده روز تو روستاهای تبریز گشتم و تو هرکدوم همون حرفای قبلی رو میشنیدم.
پس رفتیم سمت شهر های اطراف تبریز رو بگردم.
بیتا
شب بود و وقت شام .
پایین رفتم.
اراد هم اومده بود.
سالموعلیک کردیم .
نشستیم سرمیز ومشغول غذا خوردن شدیم .
کبری یه دلمه ی عالی پخته بود غذای موردعالقه ام.
اراد گفت-بیتا خانوم شنیدم غوغا به پا کردی.
لقمه امو قورت دادم وگفتم-کدوم غوغا؟
همون که یکی از رسمای روستا رو برداشتیکدوم؟پوفی کشیدوگفت-بزور شوهر دادن دخترا دیگه
اهان اون.بله اونچیزه خاصی نبود این رسم خیلی چرتو به درد نخوره یعنی چی که دخترو به زور شوهر بدن؟مگه دختر ادم نیست؟ مگه دخترااحساس ندارن.؟مگه دخترا برده ان؟مگه دخترا کاال هستن؟ که بعضی ها سرش شرط بندی میکنن واین حرفا.مگه....
حرفمو قطع کرد وگفت-میدونم میدونم همه رو میدونم بیتا همه اش حق با تو من که پسرم چیکار کردم برای پدرومادرم که تو
نکردی؟
اتفاقا برعکس تو خیلی کارا کردی که من نکردم شرکت به اون بزرگی رو اداره کردی و خانواده اتو زیر بال وپر خودت گرفتی
عمارت به اون بزرگی رو نگه داشتی این همه ارثیه بهت رسیده ولی هیچ وقت مغرور نشدی به ثروتت وبجای اینکه برشکسته
بشی واینا با این سن کمت کلی سود رسانیدهم داشتی.ببین بیتا تویی که دختری خیلی زرنگ تر از من هستی
خندیدم وگفتم-بسته بسته کم هندونه زیر بغلم بزار
خندیدوچیزی نگفت.
شامو خوردیم و رفتیم نشستیم تو پذیرایی تلوزیونو روشن کردیم که یکدفعه صدای تیر اومد وشکستن شیشه وهماهنگ با
اون صدای جیغ.تند تند پشت سرهم تیر میزدن.
منو اراد پریدیم زیر مبل.
چهاردستو پا بسمت پل ها رفتم که اراد گفت-بیتا تکون نخور خطر داره.
توجه نکردم و به کارم ادامه دارد.
در اتاقو با کلی تالش باز کردم و وارد شدم.

یه تفنگ بزرگ روی کمد بود برش داشتم وبسمت پایین رفتم که پاهمو کج گزاشتم که از پله ها پرت شدم پایین جیغ بلندی
کشیدم.
که صدای داد اراد اومد که اسممو صدا میزد.
اخ کمرم دستمو گزاشتم رو کمرم .
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صدای کبری میومد که میگفت-خانوم جان تکون نخور.

توجه ای به هیچ کدوم از حرفا نکردم وبسمت در حیاط رفتم که تلفن جلوی درو برداشتمو به پلیس زنگ زدم که جواب داد-
بله؟
ماجرارو تعریف کردم که گفت-االن خودمونو میرسونیم نگران نباشید.
تلفنو سرجاشزاشتم صدای تیر اندازی برای چند دقیقه قطع شد که سریع رفتم بیرونو داد زدم-چه خبرتونه.؟
محمد خان گفت-تیر اندازی کنید
که تندی گفتم-اگه محمد خان ،خانتونه من از اون بیشترم چی فکر کردید االن پلیس میاد هیچکس به محمد مثال خانتون کاری
ندارن ولی شمارو دستگیر میکنن.
تیر انداز کنید برای من فرقی نداره تیر اندازی فقط همینه وتفنگو به سمت هوا گرفتمو تیر هوایی زدمو گفتم-میبینید همینه
همین حاال شروع کنید.
کسی چیزی نمیگفت که ادامه دادم-چرا وایسادین؟ادامه بدید.
صدای ماشین پلیس اومد که موجب فرار همه ی مردم شد که داد زدم حیدر محمد وبگیرید که هردوشون گرفتنش که
هرچقدر تقال هم کرد ولشون نکردن.
پلیس از ماشین پیاده شد.
رفتم باهاشون سالمو علیک کردم وگفتم-جناب سروان
ستوان هستمهمون جناب ستوان من راضیت نمیدم اصال .اول اینکه هیچ خجالت نکشید اومده بود خواستگاری من بعدش پرو پرو تحدیدمکرد واالنم که قصد مرگ منو کردن.
خانوم...ایرانی هستمخانوم ایرانی شما اهل اینجا نیستید.؟نه از تهران اومدم تقریبا دوهفته ای میشه.اهان فهمیدم پس برای شکایت فردا تشریف بیارین.حتما میام.خالصه پلیسا محمد مثال خان رو بازداشت کردن وبردن.
رفتم داخل که دیدم اراد با طلبکاری منتظر من وایساده.
تا منو دید گفت-بیتا خیلی خری خیلیییااا
خندیدمو گفتم-چرا؟
اگه بهت تیر میزدن من چه خاکی به سرم میزدم؟هان؟خاک رس خیلی عالیهخنده اش گرفت ولی خودشو نباخت وگفت-بیتا شوخی نکن جدیم باهات
منم جدیم تو نوع خاکو پرسیدی منم جوابتو دادخندید وگفت-دیونه پبعد بغلم کردوگفت-اخ خل وچل من تورو به اندازه ی دنیا دنیا خواهرا دوست دارم.
خندیدمو گفتم-منم دوست دارم داداش گلم.
با اراد رفتیم داخل خونه که اراد گفت-یه تعمیرانی نیاز داریا
-خسارتشو از محمد مثال خان میگیرم.

اریا
تبریز تموم شد اما تپ هیچکدوم از شهرا بیتا نبود.
از فامیالم خداحافظی کردم وبسمت کردستان حرکت کردم.
بعد چهارساعت به کردستان رسیدم.
یه هتل گرفتم و رفتم تو اتاقم موندم.
اوووف بیتا یعنی اگه پیدات کنم فقط بغلت میکنم که نتونی از بغلم جم بخوری فقط باید پیش خودم باشی کنار خودم.فقط خدا
خدا میکردم که بیتا اینجا باشه وگرنه کارم کلی سخت میشد باید یه ایرانگردی کامل میرفتم.
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زنگ زدم برام شام بیارن.
بعد نیم ساعت شاممو اوردن تشکر کردم وازشون گرفتمش.
شروع کردم به خوردن غذا که تلفنم زنگ خورد.

رفتم سمت عسلی و گوشیمو از روش برداشتم و به تلفنم نگاه کردم سینا بود تو طول این سفر چند باری بهم زنگ زده بود
جواب دادم-الو سالم سینا خوبی؟
سالم مرسی اریا جان تو خوبی؟ممنون داداش چه خبرا؟هیچی طبق معمول بی خبر.کجایی؟تازه یک ساعتی هست رسیدم سنندج.اهان بیتا تبریز نبود؟نه اگه بود که االن سنندج نبودمخندید وچیزی نگفت
پس اریا اگه خبری شد به من هم اطالع بدهحتما سینافعال خداحافظخداحافظتلفنو قطع کردم ورفتم ادامه ی داستانو بخوریم.
بیتا
امروز با اراد قرار داشتیم بریم اسب سواری.
لباسمو تنم کردم و رفتم پایین.
سوار نور شدم و باهم اسب سواری کردیم که اراد گفت-بیتا من یه غلطی کردم که میخوام بهت بگم
چی؟من دیروز به سینا زنگ زدم.اسبو نگه داشتم وجیغ زدم-چییییی؟
عصبی نشو عصبی نشو هیچی نگفتمپس برای چی زنگ زدی؟هیچی خواستم وضعیت خونه رو بدونمخدا بگم چیکارت نکنه اراد من میخوام کسی نفهمه تو ضایع بازی در میاری؟خب اخه کنجکاو شدم.اراد یه بار دیگه از این غلطا کن من میدونم و توباشهافرین بخدا تکرار بشه هاااا می....حرفمو قطع کرد وگفت-چشم چشم از این غلطا دیگه نمیکنم.

اریا
تو سنندج وقروه ودهگالنو....کلی شهر دیگه ی کردستان گشتم اوف نبود خوشگل نبود.
پس رو بردم به روستا ها.
خدا خدا میکردم که دیگه تو کردستان باشه.
روستای اولی رفتم و جلوی یه مکانیکه نگه داشتم.
پیداه شدم ووارد مکانیکیه شدم.
سالم بلندی کردم .که مرده سرشو از تو ماشین در اورد.
یه پیرمرد بود که با اخم بهم نگاه کرد و گفت-سالم بله؟
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-ببخشید عمو جان شما یه ادم به اسم اقا بزرگ میشناسید.

دستشو روی ریشای سفیدش کشید وگفت-اقابزرگ،اقا بزرگ بشکنی زد وگفت-اره اره اقا بزرگ معرفی که میگفتن از پولدار
ترین ادم های ایرانه میشناسمش ولی فقط یه سری دیده بودمش تو دورانی که  ٠۴سالش بود دیدمش یه پسر قدبلند
وچهارشونه وخوشگل بود اونم اومده بود پیش یکی از پولدارای روستا.
یعنی اینجا عمارت نداره؟داره اما این روستا نداره شنیدم تو تبریز زیاد عمارت داره چون زنش تبریزی بود وعاشق زنشخندید وگفت-تو روستا بهشون میگفتن لیلی ومجنون ولی با این تفاوت که جفتشون خیلی خوشگل بودن.
خیلی ممنون از از اطالعاتتون خیلی کمکم خواهد کرد.خواهش میکنم پسرم ولی تو چیکار به اقابزرگ داری؟پوفی کشیدمو گفتم-یجورایی منم مجنون نوه ی اقا بزرگم این خانومه لجباز ویه دنده چون حافظه اشو از دست داد فکر میکنه
من مردم خودشو داره قایم میکنه.
خندید وگفت-امان از دست این جوونا.
بازم خیلی ممنونخواهش میکنم پسرم ایشاهلل دختره رو هم پیدا میکنیایشاهللاز مغازه زدم بیرون وبسمت روستای بعدی حرکت کردم.
اونشب چند روستا رو هم گشتم.
خسته شدم خواستم برگردم که تو راهم یه روستای دیگه ای هم بود گفتم بزار اینجا هم یه سر بزنم .
پیچیدم تو خیابابون فرعی که به یه بقالی رسیدم.
پیاده شدم و رفتم سمت بقالی.
چندتا پسر جوون بودن.
سالم کردم که کردی گفتن-سالم برا(برادر)
ببخشید یه سوالی داشتم.وقتی فهمید که فارسم فارسی جوابمو داد-بگو داداش
شما یه نفر به اسم اقا بزرگ میشناسید؟پسره خندید وگفت-اینم سوال بود اخه کیه که اقا بزرگو نشناسه؟خدا بیمرزه اتش خیلی مرد خوبی بود.
خب نوه اش بیتا ایرانی اینجاست؟سرشو خاروند وگفت-اوممم فکر کنم از یکی از دوستام شنیده بودم بزار یه زنگ بهش بزنم.
یه حس خوبی اومد تو قلبم با خوشحالی گفتم-چاکرتم داداش زنگ بزن
لبخند زد وگفت-عشق وعاشقیه دیگه؟
خندیدمو گفتم-اره
گوشیرو برداشت و زنگ زد وکردی به پسره یه چیزایی میگفت که متوجه نشدم.
اونیکی پسره گفت -داداش از تهران اومدید؟
نه بابا اول رفتم تبریزو کال گشتم بعد اومدم اینجاخندید وگفت-عشق با ادم چیکار ها که نمیکنه.
گوشیم زنگ خورد سینا بود جواب دادم-الو سالم سینا جان
سالم داداش خوبی؟فداتشم تو خوبی؟مرسی اریا بیتا رو پیدا کردی؟فکر کنم یه نشون هایی ازش پیدا کردم.سینا خوشحال گفت-منم تو راهم میخوام سر بزنم به اونجا.
اهان کجایی االنهمدانمپس زیاد نمونده-نه دیگه یه ساعت دیگه میرسم زیاو زیاد  ٠ساعت
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-باشه داداش میبینمت.

بیتا
نشسته بودم داشتم تخمه میشکوندم وفیلم نگاه میکردم.
که صدای در میومد .وای چه وحشیه ای هست چه طرز در زدنه .
کبری هم با غرغر کنان گفت-چته اقاجان؟مگه سر اوردی؟
درباز شد که صدای متعجب کبری اومد که میگفت-اقا اراد؟شمایید؟
برگشتم عقب که دیدم اراد با عجله داره میاد.
گفتم-چته اراد؟طوری شده؟
نفس نفس میزد که یه لیوان بهش اب دادم که یه نفسه سر کشید.
گفت-بیتا بیتا؟
چی شده؟سینا..باترس گفتم-سینا چی؟چی شده سینا؟
جیغ زدم-باتوام
همدانه داره میاد کردستان به من گفت ادرس بده میخوام بیام ببینمتزدم تو سرمو گفتم-االن چه غلطی بکنم؟
خب چند شب برو.کجا؟خونه ی ما تو سنندجه به مامانم میگم بعدش که سینا رفت برمیگردیباشه ولی تو اگه مامان بابات سنندجن چرا تو روستا زندگی میکنی؟بیتا االن وقتشه؟من از تو میپرسم چرا انقدر پول داری نمیری یه خونه تو سنندج بگیری؟خب بابا من برم لباسامو بردارم.باشه بدو برو.رفتم اشپزخونه به کبری گفتمکه به هیچکس نگه من اینجا بودم .که بدون چون وچرا قبول کرد.
رفتم باال چمدونم برداشتم و لباسامو ریختم توش.
گوشیمو و وسایل مورد نیازمو برداشتم .به مانتو شلوار درست وحسابی هم تنم کردم.حداقل ابروم جلوی ننه وبابای اراد نره.
چمدونو برداشتم که یادم افتاد کیفمو برنداشتم.
کار یه زره سخت بود چون گفتم همه ی چراغارو خاموش کنن کسی نفهمه که اینجا کسی زندگی میکرد.
کیفمو اوردم که دیدم در بالکن بازه خواستم برم ببندمش که یه صدایی اومد رفتم عقب وگارد گرفتم تا طرفو بزنم.
اخه خیر سرت این وقت شب ادم میاد دزدی؟
پسره از بالکن وارد شد پشتش به من بود خواستم بزنمش که یکان از تعجب دهنم باز موند.
توان حرف زدن نداشتم و فقط مثل ماهی دهنمو بازو بسته میکردم و هیچ صدایی هم در نمیومد.
چشمام از گردی داشت اروم اروم خمار میشد.
همه جا تریک بود یه حس ترس تو دلم نشسته بود.
یعنی کامل دیونه شدم؟
عقلمو از دست داد؟
خدایا؟شاید خیالتی شدم.هان؟
امکان نداره استغفراهلل امام وپیغمبرم نیستیم که معجزه ای برامون نازل بشه.پس یعنی من دیونه شدم چشمام دیگه کامل
بسته شدوتو بغلش افتادم.
اریا
با خوشحالی به سمت عمارت میرفتم.
پیداش کردم بیتا رو گلمو زندگیمو پیدا کردم.
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خدایا شکرت خدایا چاکرتم.
یه اهنگ گزاشتم و با ریتم اهنگ روی فرمون ضربه میزدم.
به عمارت رسیدم .عجب خوشگل بود .خواستم درو بزنم که صدای پسری توجه امو جلب کرد.
کبری خانوم درو باز نمیکنیدااا برای هیچکس حتی خود من بیتا میخواد از دد پشتی بره.چشم اراد خانسرمو خاروندم پس از کجا برم.
یه نرده بون اونجا افتاده بود برش داشتم و گزاشتم سمت بالکن از نرده باال رفتم.
در بالکونو اروم باز کردم .
داخل شدم.

برگشتم عقب که با صورت متعجب بیتا روبه رو شدم.دهنشو مثل این ماهی ها که اب ندارنو ندارن میمیرن میکرد.چقدر بامزه
شده بود.
چشمامش اروم اروم از گردی خارج شد ورفت مرحله ی بسته شدن که از حال رفت اونم تو بغل من.

بغلش کردم و برمش سمت یکی از اتاق المپشو روشن کردم.
به صورت فرشته گونه اش نگاه میکردم که چقدر دلم واسش تنگ شده بود.
چشماشو که بسته بود واز اون اخم وجدیتش خبری نبود واقعا شبیه فرشته ها میشد به دور از هیچ بدی وپلیدی.
بیتا فرشته ایی بود برای خودش.
موهاشو کنار گوشش زدم.
اروم پیشونیشون بوسیدم.
بلند شدمو و رفتم او طرف تخت نشستم و سر بیتا رو گزاشتم رو پام اروم با موهاش باز میکردم.
سرمو به دیوار تکیه داده بودم که متوجه شدم بیتا یه تکونی خورد.
چشماشو باز کرد انگار تو این دنیا نبود و حواسش نیست چون نفهمید من اونجام اینو از حرفاش فهمیدم
وااای خدا زهرم ترکید فکر کردم دیونه شدم عقلمو از دست دادم ولی نه خداروشکر و یه زره عقل موند سرجاش.ولی خدا کاش واقعا این اتفاق حقیقت داشت.
گفتم-حقیقت داره با شنیدن صدای من سیخ سرجاش نشست وجیغ کشید که گفتم-بیتا!چته تو؟ناراحتی من برگشتم؟
با شنیدن حرفم ساکت شد و
دستشو هی جلوی میورد که زدم زیر خنده وگفتم-نترس خوشگلم روح نیستم.
دستمو جلو بردمو گفتم-بیا امتحان کن.
اشک تو چشماش جمع شد وگفت-
اریا واقعا خودتی؟زنده ای؟
لبخند زدمو گفتم-اره خودمم پس نتیجه میگیریم که زنده ام .
دستمو باز کردم که پرید تو بغلم.
اروم اروم گریه میکرد وحرف میزد-اریا بخدا بدون تو میمرم دیگه هیچجا نباید بری من دیونه میشم تو نباشی.
اگه تو نباشی دیگه منم نخواهم بود.
سرشوبوس کردمو گفتم-تنهات نمیزارم بیتا تنهات نمیزارم چون قلب منم وصله به تو.
از خودم جداش کردم و به صورت ابریش نگاه کردم.
ناخداگاه بدون اراده سرم جلو رفت ولبهاشو بوسیدم.
بیتا تعحب کرده بود ولی چیزی نگفت.
موهاشو گرفتم دستم و میپیچوندم که گفتم-چرا من انقدر دوست دارم؟
چرا هر لحظه دیونه تر از قبل میشم؟
چرا بی تو طاقت نمیارم؟
چون منم دوست دارمچون منم دیونه وشیدای توم
چون منم دوریه تورو نمیتونم تحمل کنم.
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لبخندی بهش زدم ودوباره بغلش کردم.
چند دقیقه ای تو بغلم بود که بیتا گفت-عمرم؟
جونم عشقم؟بریم پایین االن سینا میاد.بریم گلم.بیتا

رفتیم پایین المپ ها رو روشن کردم که کبری اومد با دیدن اریا چشماش گرد شد وبا تته پته گفت-خ.خ.خانوم ج.جان مممن
خیاالتی شدم یییا واقعا یه نفر کککنار شماست؟
کبری جونم این عشق من زندگیمو تمومه وجودمه پس نمیتونه خیالی باشه.کبری لبخند زد وگفت-ای خانوم جان زرنگ یه عروسی افتادیم پس.
منو اریا بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده .با اون لهجه ی کردی و اون زبون شیرینی که داشت خیلی بامزه حرف میزنه.
کبری رفت واسمون قهوه بیار که زنگ در بصدا در اومد.
کبری رفت دروباز کنه که صدای اراد اومد که میگفت-بیتا رفت؟
نه اقا جان بابا برو تو ببیناراد اومد تو و خواست حرفی بزنه که با دیدن اریا دهنش بسته شد وگفت-نگو که سیناست؟
نیستپس کیه؟اریامهاوه به به شوهر خواهر خوبی خوشی سالمتی؟ممنون شما خوبید؟منم عالیم ولی جسارت نباشه مگه شما به ملکوت نپیوسته بودید؟زدیم زیر خنده که اریا گفت-نه فعال که سعادتشو نداشتم.
اریا خفه شوچشم خانومم وای خدا کاری کن اریا همیشه اینطوری صدا کنه.خالصه اراد واریا در عرض سه سوت چیه؟یه سوت باهم مچ شدن.
دوبار زنگ در بصدا در اومد.
کبری درو باز کرد.
صدای سینا میومد که گفت-سالم ببخشید اراد اینجاست؟
بله اقا جان بفرما داخل.خیلی ممنونسینا داخل شد که با دیدن من همونجا سرجاش وایساد و زمزمه وار گفت-بی..بی..تا
جونم داداشم جونم عمرم وبا چشم های به اشک نشسته سمتش رفتم وخودمو پرت کردم تو اغوشش.اغوش گرم داداشم.
یه چند قطر اشک ریختم که سینا گفت-بیتا؟فدات بشم من چرا اینکارو کردی؟نگفتی سینا دق میکنه از دوریت هان؟
ببخشید داداش وضعیتم بد بود.میدونم گلم میدونم عسلم.از بغلش بیرون اومدم و بهش نگاه کردمو لبخند زدم.
رفتیم نشستیم کلی گفتیمو خندید.

همه رفتیم بخوابیم تا صبح سر حال باشیم ویواش یواش حاضرشیم بریم تهران.
از خواب که بیدار شدم اول رفتم دوش بگیرم تو حموم برای خودم میخوندن وقر میدادم وخیلی هم خوشحال بود.
اومدم بیرون ولباسامو تنم کردم.
رفتم پایین و به کبری گفتم -کبری امشب کل روستا رو دعوت کنید بعد میزو صندلی بیارید وشام هم که کباب و جوجه باشه
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خانوم باهم؟اره دیگه پس چی؟هیچی خانوم هیچیپس همه ی کاررو به تو میسپارمخانوم جان نگران نباشید همه چیزو خودمو راستو ریست میکنم.قربونت بشم من ولبخندی زدمو رفتم.رفتم باال اتاق اریا دروباز کردمو رفتم داخل هنوز خواب بود.
اخی بچه ام چقدر تو خواب شیرینو دوست داشتنیه.
یه فکر شیطانی به سرم زد.
روی شکمش نشستم و با نوک موهامو گوششو قلقلک میدادم که یه تکونی خورد .

خنده ام گرفته بود شدید.دوباره کارو ادامه دادم که تکون خورد .اینسری زیر دماغشو قلقلک دادم که دستشو باال اورد
ودستمو گرفت.
چشماشو باز کرد وگفت-شیطونک چیکار میکنی؟
هیچی واهلل عملیالت بیدار کردن اقامونخندید وبا یه حرکت جای منو خودشو عوض کرد و زد روی نوک مماخمو گفت-منم عملیات نامزد بازی رو بر عهده بگیرم.
جیغ زدم -خیلی خری پاشو پاشو ببینم.
خندیدواز روم بلند شد.
بدوبدو در رفتم که دستمو کشید وگفت-کجا با این عجله؟
،ولم کن تو امروز خیلی خطرناک شدی
خندیدو گفت-چیکار کنم یه خانوم خوشگل بیدار کرده اخه
برو اونور اقای خطرناکتازه یادم افتاد که سینا واراد هم اینجان یه دونه محکم زدم توسرمو گفتم-خاک برسرم ابروی داشته ونداشته ام رفت خدا
سینا سینا االن چی میگه؟
رفتم نشستم تو اتاقم.
خدای یعنی سینا شنید؟
یعنی خاک بر سر شدم؟
یعنی بدبخت شدم ؟
خدایا خودت نجاتم بده.
در اتاق باز شد
خدایا سیناست اومد منو بکشه.
سرمو بلند کرد که دیدم اریاست.
گفت-کی شده سر به زیر شدی؟
خاک برسر شدیم سینا واراد خونه بودیم وما جیغ وجیغ کردیم.لبخندی زدوگفت-هیچکدون نیستن
با تعجب گفتم-چطور؟
رفتم اتاقاشون نبودن زنگ زدم که گفتن رفتن صفا سیتیاخیش خیالم راحت شد شکرت خدااریا بغلم کرد وگفت-االن تنهایم یه بوست کنم.
با پرخاشگری کنارش زدمو گفتم-از این غلطا نکنی ها تا محرم نشدیم خیر اجازه بر شما وارد نیست
خندید وگفت -چشم گلم هرچی تو بگی چند وقت دیگه که محرم بشیم اعتراض های تو جایز نیست.
بزور جلوی خنده امو گرفتم.

اونشب همه چی برای مهمونی حاضر بود.
یه کت ودامن خوشگل پوشیدم ورفتم پایین کل روستا اومده بودن.
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سالمو علبک کردیم وبه همه خوش امد گفتیم.
نشسته بودیم وداشتیم شام میخوردیم.
شاممو که خوردم بلند شدمو با صدای بلندی گفتم-عزیزان
همه ساکت شدنو به سمتم برگشتن ادامه دارد-من طبق یه اتفاقاتی میخوام برگردم تهران
صدای پچ پچ ها زیاد شد که میگفتن واای یعنی چی؟ ما تازه روستامون خوب شده بود
ولی ولی هر مشکلی داشتین بهم خبر بدید خودمو میرسونم تا حد امکان.دیگه کسی چیزی نگفت .
اونشب پس همه چی به خوبی وخوشی گذشت و کم کم همه رفتن خونه هاشون از من هم خداحافظی کردن.
رفتیم داخل سینا هم با اریا رفته بود گردش و هنوز هم بر نگشته بودن.

تو اتاقم بودم و داشتم چمدونمو جمع میکردم که یه گرمایی رو روی گردنم احساس میکردم .برگشتم عقب که دیدم اریاست
لبخند بهش زدم که زمزمه وار گفت-بیتا دیونه اتم میفهمی دختر عاشقتم .چرا من نمیتونم ازت دور بشم چرا نمیشه بیتا؟ چرا؟
چیزی نگفتم که بوسه ایی به گردنم زد که انگار بهم برق وصل کردن.
یه حس عجیبی بود.
خودمو کنار کشیدم که بخودش اومد و کنار رفت.
بهش لبخندی زدمو که خندیدو گفت-نامزد بازی بعد محرمیت بمونه
لپام گل انداخت وسرمو پایین انداختم.
که اریا قهقه ای زد وگفت-خانومم بلده خجالت بکشه؟
چونمو با دستش باال کشید و گفت-فدای اون لپای گل انداخته ات بشم.
کال روزه ی سوکت گرفته بودم که اریا گفت-کمکت کنم وسایلتو جمع کنی
اره اره بیا من حوصله ندارهخندیدو گفت-خانومم بالخره زبونشو باز کرد.
خندیدیم ودستشو کشیدم سمت کمدو گفت-افرین شومل اینده ام جمع کن ببینم زن زندگی هستی یا نه؟
اریا غش کرد از خنده وگفت-خیلی پرویی
خندیدمو چیزی نگفتم.
اریا وسایلمو جمع کرد البته بگم خودمم کمکش کردم که خسته نشه.
وسایالمو که جمع کردیم با هم رفتیم پایین ویه فیلم عاشقانه نگاه کردیم.
پسره به دختره ابراز عالقه کرده بود.
همدیگرو بوسیدن که لبمو به دندون گرفتم.داشت کار به جاهای باریک میکشید که کنترلو به تندی از اریا گرفتمو گفتم-بزن
بره بزن بره یکی دیگه
اریا خندیدوگفت،چرا؟
قشنگ نیست اخه.اره تو راس میگیمعلومه که راس میگمخندیدو چیزی نگفت.
تا اخر شب با اریا فیلم نگاه کردیم که بهش گفتم-اسب سواری بلدی؟
اره بلدمبریم سوار کاری؟بزن بریم خانوممرفتیم لباسامونو عوض کردیم و به سمت پایان رفتم.
من نورو برداشتم ویکی دیگه از اسبا که سیاه بود به اسمش شب بود رو بهش دادم.
باهم سوار اسب شدیم ومسایقه دادیم.
هردو تو یه رده بودیم وهرچقدر هم تالش میکردیم کسی جلو نمیزد.
اخر با هم به عمارت رسیدیم.
رفتیم داخل و کلی هم باهم گفتیمو خندیدیم و ساعت چهار شب بود که قصد خواب رفتیم اتاقامون.
صبح ساعت یازده از خواب بیدارشدیم .
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رفتم پاییت اریا گفت-صبح بخیر خانومم
صبح بخیر اقامونفدای اقامون گفتن بشم من.خندیدم که گفت-بدو حاضر شو که نامزدی در انتظار ماست
باشه باشه من رفتم حاضر شم.بدو بدو رفتم باال یه تیپ اسپرت زدم ورفتم پایین چمدونمو پایین اوردم.
دیگه داشتم برمیگشتم تهران.
کبری جونم که زار زار گریه میکرد بغلش کردمو بوسش کردمو گفت-کبری جونم یه روز میارمت تهران باشه؟
باشه خانوم باشهاز همه خداحافظی کردم.
از در خارج شدیم که سینا رو جلوی در دیدم.
باهاش سالم وعلیک کردم و به مقصد تهران حرکت کردیم.

سوار ماشین که شدم به سه نرسیده بود خوابم برد.
وقتی چشمامو باز کردم دیدم سرم رو شونه ی اریاست ودستمو تو دست اریا رو دنده است.
لبخندی زدم وسرمو از شونه اش برداشتم که گفت-وقت خواب خانومم بیدار شدی بالخره؟
اره عشقمگفتم-کجایم؟
تهراناوووف چقدر خوابیدم منبعد ده دقیقه به عمارت رسیدیم.
پیاده شدم و با اریا داخل شدیم.
درو نیلو باز کرد با دیدن من جیغ کشیدو بغلم کرد.
فشارش دادم که هر چی فش رکیک که به ذهنتون برسه بهم داد.
گفتم-خجالت بکش مامان شدی دخترت بی ادب میشه هااااا
خندید وگفت-چشم تو فقط پیش ما بمون
چشم اریا که باشه منم هستم ودستشو فشار دادمو بهش لبخندی زدم.وارد خونه شدیم که چهارتا بچه ی کوچلو رو روی مبل دیدم که توی نی نی الی الی بودن.
جیغ کشیدم وبسمتشون دویدم وبهشون نگاه کردم وااای خدا چقدر اینا خوشگلن ای خدا منم از این بچه ها میخوام.
ای جونم دالرامو بغل کردمو کلی نازش کردم بوسش کردمو گفتم-حیف حیف نیلو من یه پسر ندارم وگرنه گوه میخوردی
دخنرتوربه کسه دیگی بدی.
زدیم زیر خنده.
صدای مامان میومد که با دیدن من گفت-واای عشقم از سفر برگشتی
لبخند زدمو گفتم-اره نفسم برگشتم اره جیگرم
بغلش کردمو بوسم کرد.
من که بع هیچکس توجه نمیکردم وفقط با بچه ها مشغول بودم.
صدای یکتا وسپهر وارتان میومد.
صدای جیغ جیغاشون باعث گریه ی دالرام شد که جیغ زدم خفه شید
دالرامو اروم کردم و گزاشتمش سر جاش و بعد رفتم یکتا وارتانو سپهرو بغل کردمو باهن حرف زدیم یکتا هم که مثل نیلو فقط
فش میداد بی ادب.
شب شده بود همه دپر هم جمع شده بودیم که اریا گفت من میرم به مامانینا سربزنم
باهش عشقم برو.اونشب کلی باهم گفتیمو خندیدمو ومن بالخره تو این چند سال راضی یودم از زندگی و از ته دل میخندیدم.
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اریا
بسمت خونه حرکت کردم مامانینا خبر ندارن برگشتم برم سوپرایزشون کنم.
به خونه رسیدم واروم دروباز کردم.
صدای مامان وبابا میومد که داشتن باهم حرف میزدن.
اروم وارد شدمو بلند سالم دادم
که هردو هینی کشیدن وبسمتم برگشتن.
مامان با دیدنم جیغ کشید-پسرم بسمتش رفتمو بغلش کردم دستشو بوسیدمو گفتم-خوبی گلم؟
فدات بشم پسرم دلم برات تنگ شده بود قربون اون چشمات بشم من.منم دلم تنگ شده بود.بابارو بغل کرد ونشستم کنارشون که مامان گفت-عروسم؟عروسمو پیداکردی؟
لیخندی زدمو گفتم-اره مامانم پیداش کردم دختره ی یه دنده رو.
خندیدیم وچیزی نگفتیم.
مامان گفت-بریم شام بخوریم؟
بریمباهم رفتیم سرسفره و شاممونو خوردیم.
به مامان کمک کردم که وسایلو جمع کنه.
شب زود تر از همیشه خوابیدیم.
صبح که بیدار شدیم یه انرژی بی پایانی تو دلم بود.
رفتم بیرون.
سالم کردم وبهشون صبح بخیر گفتم که مامان به گرمی جوابمو داد.
صبحونه امونو خوردیم.
نشستع بودیمو فیلم نگاه میکردیم که زنگ صدا در اومد.
بابا رفت دروباز کرد.
بعد ده دقیقه بابا با بهت واردشد.
و با تته پته رو به مامان گفت-اااا..قا ببب..ززرگ
به مامان نگاه کردم رنگش پرید یعنی چی شده؟
همیت سوالو ازشون پرسیدم که جوابمو ندادن.
پشت سر بابا یه پیرمرد وارد شد.
بهش نگاه کردم سنش باال بود اما خیلی شیک پوش ومرتب بود.
باصدای بمی که داشت سالم کرد.
جواب سالمشو دادیم.
این مرد کیه؟
اروم اروم نزدیک مامان شد وگفت-پریسای بابا
مامان بهش نگاه کرد واروم اروم اشک میریخت وایسا وایسا یعنی این مرده بابای مامانم بود؟پدربزرگم؟
داشتم با بهت بهشون نگاه میکردم که مامان با صدای بلند زد زیر گریه و پرید تو بغل اون مرده.
بابا بهم اشاره کرد که بریم بیرون.
با بابا رفتیم تو حیاط که به بابا گفتم-بابا این مرده کی بود؟
پدر مامانتپس تا االن چرا نیوندهداستانش طوالنیهباشه بعدا برام تعریف کن-باشه پسرم میگم بهت
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بیتا
صبح که از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتن بعد صبحونه برم خونه ی اریاینا.
رفتم پایین انرژیم امروز خیلی زیاد بود به همه صبح بخیر گفتم که جوابو متقابل شنیدم.
نشستم وصبحونه امو خوردم تشکر کردمو باال رفتم.
یه دو ساعتی گرفتم.
اومدم بیرون و موهامو سشوار کشیدم.
یه ارایش مالیم هم روی صورتم نشوندم .
کمدو باز کردم و دنبال بهترین مانتوم بودم.
یه مانتوی مشکی باشلوار لی یخی و شال مشکی و وکفش مشکی پام کردم.
خیلی خوشگل شدم.
رفتم پایین و از همه خداحافظی کردمو رفتم سمت پارکینگ.
یه دویست وشیش بود که سوار اون شدم.
یه اهنگ گزاشتم و با ریتم اون روی فرمون میزدمو قر میدادم.
کل راهو خوشحالو با انرژی بودم.
به خونه ی اریاینا رسیدم.
پیاده شدمو خودمومرتب کردمو و در خونه رو زدم.
اریا دروباز کرد.
با دیدن من لبخند قشنگی زد وگفت-وااای عشقم اومده
فدات بشم دلم برات تنگ شده.بیا تو گلمداخل خونه شدم .
بابای اریا حیاط بود.
سالم کردم که با خوش رویی جوابمو داد.
اریا گفت-برین داخل
سرمو تکون دادم و با اریا و بابا رفتیم داخل.
خواستم سالم بدم که با دیدن صحنه ی رو به رو تمام توان از بدنم رفت.
نه نه این اشتباه امکان نداره نمیشه یعنی چی؟
حتما دارم خواب میبینم.
سرم گیج رفت خواستم بیفتم که به دیوار تکیه دادم.
اریا داشت یه چیزایی بهم میگفت اما نمیشنیدم هیچ نمیشنیدم.
سرمو با اونیکی دستم گرفت که چشمام تیر شد واز حال رفتم.

اریا
از تعحب شاخ در اوردم.چی شده به بیتا؟
همه داشتن با تعجب به پیکر بی جونه بیتا نگاه میکردن.
بغلش کردم و بردمش روی مبل.
مامان بدوبدو رفت از اشپزخونه اب وقرص اورد.
سرم بیتا رو بلند کردم وبزور هم که شده قرصو گزاشتم تو دهنش که با زور اب قورتش داد.
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بعد ده دقیقه اروم اروم چشماشو باز کرد .
صداش زدم بیتا فداتشم چشماتو باز کن.
چشماشو باز کرد وبهم نگاه کرد.بهش لبخندی زدم اما جوابشو متقابل نگرفتم.
به بیتا چی شده؟چرا اینجوری شد؟
سرشو بلند کرد وبه بابا بزرگ جدیدم نگاه کرد.
نه از اون صدا در میومد نه از بیتا.
فقط بیتا نگاهش میکرد.عمیق نگاهش میکرد.
همه ی چشما سمت بیتا و بابای مامان بود.
کالفه از این سکوت گفت-چیزی شده؟چرا اینجوری شدید شماها؟
بیتا
باورم نمیشد یعنی امکان نداشت نه این اون نیست.اون مرده االن زیر خروارها خاک خوابیده باورم نمیشد.
به حرفهای اریا توجه ای نکردم.
اروم جلو رفت وگفتم-دروغ نه تو به من بگو این امکان نداره تو اونی که تو فکرمنه نیستی؟

یکدفعه کنترل خودمو از دست دادم کوبیدم به سینه اش جیغ زدم-د بگو لعنتی بگو ومنو راحت کن.بگو که اشتباه بگو من
یکی دیگه ام.
جوابی نداد.
از خونه زدم بیرون.
صدای همه اشون میومد که اسممو صدا میکردن حتی اون .پس خودشه؟نه نمیتونم باور کنم تاربا چشم های خودم نبینم باور
نمیکنم.
سوار ماشینم شدم وبسمت بهشت زهرا حرکت کردم.
ماشین اریا وچند تا ماشین دیگه هم دنبالم میکردن.
هیچکدوم مهم نبود هم حقیقت بود.
سرعتم خیلی باال بود ٨۵٢.تا داشتم میرفتم.جریمه شدن که دیگه رو شاخشه شاید تصادف هم بکنم.
بعد نیم ساعت رسیدم به بهشت زهرا.
پیداه شدمو بسمت قبرش رفتم.
خودموبادو به قبرنش رسوندم.زانوهام سست شد.
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افتادم روی قبرش خدایاااا چرا؟چرا؟حقیقته؟یا بازم دروغه؟
خسته ام از این دنیا.خسته ام خدایا.
دیوته شده بودم یع سنگ بزرگو برداشتم و پرت کردم رو سنگ قبرش.
دست بلندم کرد از روی قبر برگشتم که دیدم اریاست زدم زیر گریه و روبه اریا گفتم-اریا تو بگو تو بگو که اون
پدربزرگ من نیست به قبرش اشاره کردمو گفتم-ببین اون اونجاست زیر خاک ها خوابیده مگه نه اریا؟
اریا کپ کرد دستاش شل شد وگفت-بیتا چی میگی؟
جوابی بهش ندادم سرمو که بلند کردم و چشمم به اقا بزرگ خورد رفتم سمتش وگفتم-تویی اقا بزرگ؟اره تویی؟
چشماش پر از اشک شد وگفت-اره بابای منم خوشگلم منم بابایی
گریه ام شدت گرفت وگفتم-ازت بدم میاد ازت متنفرم
نزن این حرفو دخترم.چرا نزنم هان؟چرا؟تو که میدوسنتی از دروغ متنفرم تو که میدوسنتی از اینکه کسی دورم بزنه بدم میاد پس چرا اینکاروکردی هان؟چرا؟
دخترم قضیه اش طوالنیه خیلی طوالنی بهت میگم دخترمچیرو میخوای بگی؟چیو؟بیتا خوشگلم همه رو بهت میگم باشه؟از بچگی عاشق اقا بزرگ بودم و نمیتونستم رو حرفش حرف بزنم برای همین سرمو به نشونه ی مثبت تکون داد

اریا با بهت به ما نگاه میکرد.دستشو کشیدم وگفتم-اریا بیا بریم.
سرشو تکون دادودنبال ما اومد.
ازاریا پرسیدم-اقا بزرگ خونه ی شما چیکار میکرد؟
چیزه بیتا خودش بهت بگه بهترهباشهاقا بزرگ گفت-دنبال ماشین های ما بیاید.
سرمونو تکون دادیم وسوار ماشین هامون شدیم و دنبال ماشین های اقا بزرگ رفتیم.
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بعد چند ساعت به یکی از شهر های مازندران رسیدیم.
خیلی خسته شده بودم.جلوی یه عمارت خیلی خوشگل وایسادیم.
چقدر خوشگل بود.عاشقش شدم.
پیاده شدیم که دهنم باز موند کلی نگهبان و دوربین های امنیتی و از این حرفا داشت .اقای بزرگ وارد شد ولی نزاشتن ما وارد
شدیم وجلومونو گرفتن نزاشتن ما بریم داخل.
اقا بزرگ عصبی سر نگهباناش داد زد -بفهمید جلوی کیو گرفتید اونا نوه امن یکاری نکنید که از بدنیا اومدنتون پشیمونتونم
کنم.
از جلومون کنار رفتن واز ما هم عذرخواهی کردن
تازه متوجه ی حرف اقا بزرگ شدم نوه امن یعنی چی؟من فقط نوه اشم پس چرا اریا رو هم گفت؟وااای بیتا چقدر گیری تو خب
شاید بخاطر اینکه یجورایی نامزدم هست اینو گفته
خودمو با این حرفا توجیح کردم وهمراه اریا واقا بزرگ وارد عمارت شدیم.
رفتیم نشستیم که اقا بزرگ گفت-دختروپسر گلم اول ناهار بخوریم بعد با هم حرف میزنیم.
قبول کردیم و رفتیم سمت اتاق غذاخوری.
پنج تا خدمتکار خیلی رسمی اومدن وخشک غذارو تو بشقاب ریختن.
خیلی فازی خونه خشک و بی روح بود.
اروم غذاهامونو خوردیم.
بعد یک ساعت خدمتکارا اومدن وگفتن-ببخشید اقا بزرگ اجازه ی جمع کرد رو به ما میدهید؟
وووویی چقدر خشک وکتابی حرف میزنه.
اقا بزرگ گفت-میتونی جمع کنی.
دختره شروع کرد به جمع کردن وسایل روی میز و ما هم بلند شدیمو بسمت اتاق پذیرایی رفتیم.

اقا بزرگ بعد از خوردن داروهاش شروع کرد.
تو کل زندگیم بعد از لیال بیتا همدمو مونسم بود.هیچکدوم از نوه امو اندازه ی بیتا دوست نداشتم.نفس عمیقی کشید وادامه داد-دخترم
پریساهم که بخاطر اینکه با همسایه ی ما که از اول زندگیمون باهاشون مشکل داشتیم با پسرش ازدواج کن با پسره رفتن
یجایی و منم برای حفظ غرورم برای پیدا کردنشو هیچ کاری نکردم.
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امروز رفتم خونه ی دخترم پریسا که فهمیدم یه نوه ی دیگه هم دارم اونم اریاست.چشمام تا جای ممکن باز شد یعنی یعنی منو دختر دایی اریام؟
چه عجیب بود این زندگی برای ما لیال مرد موندم منو بیتا بیتایی که هر روز بیشتر شبیه من میشد از نظر اخالق هرچی بلدبودم به تو هم یاد دادم تیراندازی و خالصه هر چی که میدونستم.
اقابزرگ-اما برای یه راز مجبور شدم شمارو ترک کنم برای همیشه چون معلوم نبود کی این کار تموم میشد.
چون ما نسل در نسل قد بلندیم منم قد بلندم وهیکلی تیراندازی وکشتی هم که میدونم برای همین برای یه ماموریت بهم
پیشنهاد دادن یه قاچقه مواد مخدر والماس که خیلی زیاد بود .احتمال اینکه کسی بفهمه و شما رو تهدید کنه منو ترسوند واین
تصمیمو گرفتم.
پوفی کشیدوگفت-مخصوصا بیتا که جایی نبود که ندونن که عاشق بیتام ترسیدم از اینکه بیتا رو از دست بدم از اینکه دیگه
نبینمش ولی دیدمش نوه ی خوشگلمو دیدم.
بی اراده به سمتش رفتمو بغلش کردم.
خودبه خود گریه ام گرفت ولی جلوی اشک هامو گرفتم که اقا بزرگ سرمو بوسید وگفت-حاال اومدم میبینم دوتا نوه هام
میخوان با هم ازدواج کنن.
گوشیم زنگ خورد عذرخواهی کردمو جوابشو دادم-سالم احسی
سالم بیتیشجونش چی شده؟هفته ی اخر عروسیمه جیغی از خوشحالی کشیدمو گفتمجدی میگی؟اره ارهواااای من یواش یواش باید حاضر بشم بروگمشو کار دارم.باشه خره بای بایاریا واقابزرگ باهم پرسیدن-چی شده؟
خندیدم وجواب دادم-اخر هفته عروسیه احسانه
اریا-مبارک باشه
اقابزرگ گفت-قسمت شما ایشاهلل
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اریای پرو خیلی بلندو باحال گفت-ایشااااهلل
اقابزرگ -چه مشتاقی پسر!
اقا بزرگ اگه بدونید منو بیتا چه مراحلی رو رد کردیم شما جای ما مشتاق میشدید.خالصه کلی با اقا بزرگ حرف زدیم که یه فکری به سرم زد وگفتم-یه فکر عالی؟
چی؟؟رفتم بهشون گفتم که همه اشون راضی شدنو قبول کردن.
خنده اشون گرفته بود چه شود این عروسی خیلی خنده دارو اکشن میشه.
اریا-امان از دست تو دختر وروجک
چشمک زدمو گفتم-کاریه که از دستم بند میاد.
که همه اشون زدن زیر خنده

اریا
دوروز از ماجرای میگذره امشب قراره بریم خواستگاریه عشقم تمام زندگیم و وجودم بیتا.
به مامانینا گفتم-من رفتم ارایشگاه موهامو کوتاه کنم.
صدای مامان میومد که گفت-برو قربونت بشم اریا.
سوار ماین شدمو بسمت ارایشگاه رفتم.
وقتی رسیدم.با پسره سالمو علیک کردم ورفتم نشستم روی صندلی تا نوبتم بشه.
بعد نیم ساعت نوبت من شد.
یه پیشبند بست و بعد گفت-داداش چه مدلی میخوای؟
یه مدل قشنگ که جلف نباش امشب میخوام برم خواستگاریاهان دستم اومد داداش خودتو به دستای من بسپر.خندیدم وچیزی نگفتم.
بیتا
ژاله اومده بود که صورتمو برداره.
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ژاله اومد گفت-خب بشین
نشستم روی تخت که بند چنان محکم رو صورتم کشیدکه جیغم هوا رفت.
چته وحشی صورتمو کندیتو چته دیونهزود بند بنداز اعصابتو ندارم و اداشو دراوردم.خالصه بعد نیم ساعت صورتم کامل تمیز شد.
رفتم دوش گرفتم و اومدم بیرونو موهامو سشوار کشیدم وفرق باز کردم.

ی ارایش مالیمم رو صورتم نشوندم و رفت یه سارافون قرمز رنگ با جوراب شلواری خوشگلم پوشیدم شال قرمز سرم کردم
وصندل های قرمزمم پام کردم .
عالییی شدم ساعت پنج بود یا خدا من االن از استرس سکته میکنم.
صدای گوشیم اومد رفتم و برش داشتم که دیدم یه اس ام اس از اریاست.
نوشت بود عشقم زندگیم بالخره میخوایم برای هم بشیم.
جواب دادم -اره گلم دیگه میخوایم برای هم بشیم.
همون زمان صدای زنگ خونه هم بصدا در اومد.
وااای خدا استرس تو دلم رخنه کرد که وصف ناپذیره.
یکتا اومد صدام کرد که برم پایین به سرو وضعم نگاه کردم وبعد از مطمعن شدن از اینکه ایرادی نیست پایین رفتم.
با همه سالمو علیک کردم که مامان گفت-دخترم برو چای بیار.
چشمی گفتم و بسمت اشپزخونه رفتم.داشتم چایی میریختم که انقدر حواسم پرت بود که چای ریخت رو دستم سریع بردمش زیر اب سرد که تاور نزنه.
چایی روبردم وبه همه تعارف کردم.
نوبت اریا بود که بهش نگاه کردم که چقدر ناز شده بود.
لبخندی زدو چیزی نگفت.
بعد از کل بحث مختلف و متفرقه بابای اریا گفت-خب دلیل اصلی اومدن ما مشخصه بخاطر این دوتا جوون که همدیگر ودیدن
و پسندیدن اگه اجازه بدید...
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بابا حرفشو قطع کرد وگفت-نه اجازه نمیدم چونکه

چنان ترسیدم که هیچی نگم به اریا نگاه کردم که اونم داشت با ترس نگاهم میکرد.
بابا ادامه داد-چونکه اجازه ی ما هم دست شماست منو اریا نفسمون دادیم بیرون که همه با این حرکت ما زدن زیر خنده.
زهر چیزه خنده داریه انگار  ٠۴سالم داره میشه حساب کنید منو اریا نزدیک  ١سال که میخوایم بهم برسیم اما نمیشه.بعد اینا
دارن میخندن.
بابای اریا تک سرفه ای کرد وادامه داد-اقای ایرانی اینکار نکنید دخترم بیتا با اریا داشتن سکته میکردن.
همه باز زدن زیر خنده.
واهلل دستت درد نکنه اومدی ابروشو درست کنی زدی چشمشم خراب کردی.
بابا هم خندیدوگفت-تست عالقه بود که ازش با پیروزی رد شدن.
خب حاال اقای ایرانی با اجازه ی شما این دوتا جوون برن باهم حرفاشون بزنن خندید وگفت-البته میدونم که حرفی باقینمونده اما بازم.
وااای اینا قصد جون منو کردن.
اخ چیکار دارید شماها االن سکته میکنم بقول بابای اریا.
نکنید این کارو عهههه.
بابا-گفتم که اجازه ی ماهم دست شماست.
وروبه من گفت-دخترم راهنمایش کن اریا جانو
باشه.با اریا بسمت اتاقم رفتیم.
که من جلو درو باز کردم.
خاک برسرم اونا چیه روی تخت یادم رفته بزارمشون تو کمد.
دربستم وبه در تکیه دادم وربه اریا گفتم-اریا جونم بریم یه اتاق دیگه؟
چرا عسلم؟چیزه هیچی اینجا شلخته است-عیبی نداره گلم بریم تو.
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نه نه نیایاچرا؟عهههه خب ناموسیه مسئلهاروم زد زیر خنده وگفت-خب تو هم ناموس منی بریم تو.
دستمو به زور کشید و خواست بره داخل که بدو بدو رفتم سمت وسایال و پشتم قایمشون کردم.
چیه قایم کردی؟خدا وکیلی هیچی.پس دستتو بیار جلوعه اذیت نکن دیگه.باشه خودت خواستی.اومد بزور وسایالمو ازم گرفت.
توبه روت بیاد ایشاهلل اریا بگو تو با لباس زیرهای من ونوار بهداشتی چیکار داری؟
اریا روی دهنش دست کشید تا نخنده.
چپ چپ نگاهش کردم که گفت-چیه؟
یه زره خجالت بکش اخه تو با لباس زیرهای من واونیکیه چیکار داری؟هان؟جواب بده.خندیدوگفت-اونیکیه اسمش چیه؟خفه خفه بی ادب نشو بی حیا به سوالم جواب بده.اومد جلو ونزدیکم شد وگفت-که چیکار دارم اره؟
طلبکار گفتم-اره اره
انقدر عقب عقب رفتم واون جلو اومد به دیوار خوردم اونم اومد نزدیکو نزدیکتر تا اینکه صورتامون اندازه ی یه وجب از هم
فاصله داشت.
به چشمام نگاه کردوگفت-بیتا هر چیزی که تو این دنیا به تو ربط داره از این به بعد به منم مربوط میشه.
-اریااا خب اینا چیزای زنونه است.
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اخ خوشگل تو بگو که کدوم یکی از پسرا نمیدونه اینا چی ان؟خب همه میدوننموهامو زد پشت گوشمو گفت-پس چی میگی قربون اون چشمات بشم من.
خب اخه یه کوچولو خجالت میکشم.من دیگه قراره شوهرت بشم نباید ازم من خجالت بکشی نفسم.اوممم باوشه.فدات بشم منادامه داد-اوممم االن یه چیزی دلم میخواد.
چی؟سرشو به صورتم نزدیک کرد تا خواست ببوستم دستمو گزاشتم رو لبمو گفتم-عشقم عشقم ما هنوز به هم محرم نیستیم گلم
گلم گلم
پوووفی کشیدو گفت-باشه
گفتم-بریم دیگه
بریمداشتیم میرفتیم که یکدفعه اریا کوبوندم به دیوار و سریع تر لبامو بوسید.
چشمام از فرط تعجب ده برابر بزرگ تر شده بود.
لبخندیدوگفت-تقصیر خودته میخواستی منو تو عطش نزاری
خیلی گاوی اریا بیا گمشو برو.خندیدو چیزی نگفت باهم رفتیم پایین.
مامان اریا گفت-دهنمونو شیرین کنیم؟
به مامان وبابا که داشتن با لبخند نگاهم میکردن نگاه کردم سرشونو به نشونه ی مثبت تکون دادن که گفتم-من مشکلی ندارم
هر طور که بابا صالح بدونه.
بابا گفت-یعنی من االن بگم با اریا ازدواج نکن قبول میکنی؟
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از خجالت سرخ شدم اینو از گرمای که نگهان روی صورتم نشست حس کردم.

همه زدن زیر خنده که بابا گفت-شوخی کردم گلم مبارکتون باشه همه ی بچه ها از نیلو تا سپهر شروع کردن به دست زدنو کل
کشیدن.
پریسا جون عمه ی گلم خیلی با احساس به بابا نگاه میکرد چون هنوز بابا نمیدونه پریسا خواهرشه واریا خواهر زاده اشه زیاد
باهاشون گرم نیست.
مامان خیلی بد به پریسا نگاه میکرد.
اروم خندیدم وزمزمه وار گفتم-میترسه شوهرشو بدوزدن.
نشستیم که بابای اریا گفت-مراسم عقده بزاریم دوماه بعد عروسی هم سه ماه بعد باشه نامزدی هم دوهفته دیگه ولی امشب
برای اریا وبیتا یه صیغه ی محرمیت  ٠ماه میخونم تا وقتی که عقد دائمی کنن .
همه با حرفش موافق بودن.
مامان برام یه چادر گل گلیه خوشگل اورد که سرم کردم.
بعد از تکرار چند جمله منو اریا به مدت دوماه محرم هم بودیم.

قرار بر این شد که فردا با اریا بریم ازمایش بدیم و برای عروسی دایی جونم لباس بخریم.
شب که برای خواب به اتاق خوابم رفتم صدای گوشیم اومد.
رفتم سمت گوشیم که دیدم یه اس ام اس از اریاست.
اسمشو سیو کرده بودم دنیام.
نوشته بود-بیداری خانومم؟
اره دنیامدیدی دیدی بالخره به هم محرم شدیم ؟دیدی عشقم؟ دیدی دیگه مال خودم شدی ؟دیدی زندگیم شدی خانومم .؟لبخندعمیق روی لبام اومد وگفتم-همشو دیدم اقامون.
فدای اون اقامون گفتنت بشم مننن اخه من چقدر تورو دوست دارم پرنسس.هرچقدر که باشه به عشق من نمیرسه.برای من بیشتر-نخیرم من
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منمنمنمناریا-زندگیم اصال هردومونو خوبه؟
عالیههولی خودمونیاماچیه؟دیگه اجازه ی بوس کردنتو دارماااخاک برسر بی حیات تو تو این شرایطم به فکر بوس وایناییچیکار کنم خب؟یه زره مثبت باشاستکیر خنده فرستاد ونوشت-چشم عمرم
خالصه نزدیک یک ساعت با اریا حرف زدم تا خسته شدیم واز هم خداحافظی کردیم.
بالبخند حاکی از راضیت از زندگی به خواب عمیق فرو رفتم.
صبح که از خواب بیدار شدم سریع یه دوش گرفتم .موهامو خشک کردم وسشوار کشیدم.
نشستم یه ارایش هلویی رنگ هم کردم.
حاال بریم سر مانتو .یه مانتو خوشگل قرمز با شلوار مشکی با شال مشکی سرم کردم.یه کفش قرمز پام کردم.
خیلی خوشگل شده بودم.
همون موقع گوشیم زنگ خورد.
دنیام بود جواب دادم-جونم عشقم.
فدات شم بپر پایین که بریم خریدبه ساعت نگاه کردم تازه  ٧صبح بود از  ٦صبح مشغول بودم.
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بدو بدو رفتم پایین به همه سالم دادم خواستم یه لقمه بردارم که مامان گفت-مامان فدات نخوریا
وااا چرا؟باید نشتا ازمایش بدیاوووف باشهخداحافظی کردمو رفتم بیرون.
با دیدن اریا دستمو تکون دادم که جوابشو متقابل گرفتم.
رفتم سوار ماشینش شدمو گفتم-سالم سالم اقامون
سالم زندگیم.چه خبرا؟ماشینو روشن کرد-سالمتی خانومم
لبخند زدمو چیزی نگفتم.
یه ازمایشگاه که رسیدیم خیلی شلوغ بود.
نشستم روی صندلی ها.
بعد نیم ساعت نوبت ما شد.
به اریا گفتم-ازمایش اداره دیگه
خندیدوگفت-نخیر خانومم ازمایش خونه
وااای خدا من از سوزن میترسم خیلی هم میترسم ولی چیزی نگفتمو به سمت اتاقه رفتم.
یه زن مسن که معمول بود خیلی مهربون تو اتاق بود سالم کردم.
جوابمو خیلی خوب داد نشستم روی تخت.بیتا تو میتونی نترس تو میتونی اره نترس.
ولی نه نمیتونم.تا خواست سوزنو بهم نزدیک کنه چنان پرید و روی تخت وایسادمو گفتم-نمیشه نمیشه
دخترم چی شده؟نمیتونم خانوم دکتر-چرا ؟
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درد داره نمیشهخندید وگفت-دختر به این بزرگی از سوزن میترسی؟
اره اره میترسمخندیدوگفت-من االن چیکار کنم؟
نمیدونم ونشستم روی تختخواست به زور بهم سوزنه رو بزنه که چنان جیغ زدم که همه ریختن داخل اتاق
جیغ میزدم-نمیزارم نمیزارم
صدای اریا میومد که میگفت-چی شده بیتا؟؟
-اریا من میترسم اصال هم راه نداره

خندید واومد دستم گرفت بهم گفت-خانومم به من نگاه کن هیچ جا رو نگاه نکن خانوم دکتر ازت خون میکشه تو هم فقط به من
نگاه کن باشه؟
سرمو تکون دادم.
تو چشمای خوشگل مشکیش غرق شده بودم.
گفتم-دکتر بزن دیگه.
دکتر خندیدو گفت-زدم بیتا جان
با بهت بهش نگاه کردم که سرنگو بهم نشون داد که پر از خون بود.
یعنی انقدر محو اریا بودم که هیچی نفهمیدم.
تشکر کردیمو رفتیم.
اریا خندیدوگفت-کُلی بازی در اوردیاا
خندیدم وچیزی نگفتم.

اریا گفت -خب خانومم بریم لباس بخریم؟
اره بریم.-عروسی مختلطه؟
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واسه اینکه ببینم چجور لباسی میخری اگه مختلط باشه اجازه نمیدم لباسه باز بخری؟چرا؟چون فقط باید برای من لباسای باز بپوشی افتاد؟اره جا افتاد.غش غش خندید.
راستی عروسیشون جداست خانواده ی نفس دوس نداشتن مختلط باشه.پس ازاد باش ای بیتاخندیدمو گفتم-باشه ای اریا
پرسیدم-راستی اریا تو جز کدوم دسته از گروه ها هستی؟
باتعجب گفت-چه گروهی؟
خب گروه ماد ها پارس ها یا پارت هاییخندیدوگفت-من ترکیبی از همشونم ولی بیشتر پارس ها
اهان اونوقت چرا؟چونکه کوروش کبیر حاکمو فرمانرواشون بود.اهان بله.با کلی گفتوگو خنده به پاساژ رسیدیم.
از ماشین پیاده شدیم بسمت پاساژ رفتیم.
وارد پاساژ شدیم.
هرلباسی رو انتخاب میکردم خوشش نمیومد اما در نهایت یه لباس خیلی ناز مشکی چشممونو گرفت.
عاشق لباسه شدیم.
رفتم اتاق پرو و تنم کردمش که اوه عالی بود اصال یه هلویی شده بودم.
در اتاق بصدا در اومد درباز کرد اریا با دیدم چشماش گرد شدوگفت-بیتا چقدر محشر شدی.
-لبخند دندون نمایی بهش زدموگفتم-خوبه؟
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خوبه؟عالیه بیتا عالی خیلی خوبهپس همینه بگیریماره بگیریم.لباسو در اوردمو ومانتومو تنم کردم رفتیم بیرونو لباسو حساب کردیم.
بعدش رفتیم برای اریا لباس بگیریم .
یه کت شلوار مشکی با پیراهن نوک مدادی ویه کروات مشکی گرفت عالی شده بود یعنی عالیااا.
بعد خریدن کفشو اینا بسمت خونه حرکت کردیم عجب لباسایی شد.
به جلوی خونه که رسیدیم اریا گفت-بیتا منو نگاه!
نگاهش کردم که سریع لبامو بوس کرد.
که جیغ زدم -اریا خیلی خری اگه یکی ببینه چی؟
ببینه خانوممی محرممی دوس دارم بوست کنم.از بس خری.خندید وچیزی نگفت.ازش خداحافظی کردم ورفتم خونه.
بلند سالم کردم .که جوابمو دادن.
رفتم سمت اتاقم.
کلی از لباسم خوشم اومد.
حتی الکمو ولوازم ارایشیمو انتخاب کردم.
انقدر خوشحال بودم که تا چهار روز دیگه اقابزرگ به خانواده امون برمیگرده.
اهنگ های مختلفی رو گزاشتم و کلی رقصیدم وادا در اوردم.

صبح با اریا رفتم برای ازمایش تا ببینیم موردی تو جوابامون نیست البته ایشاهلل.
اریا رفت باال تا جواب ازمایشو بگیره.
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وایساده بودم تا اریا جواب ازمایشو بیاره.
اریا وقتی اومد پایین خیلی ناراحت بود با ترس گفتم-چی شده؟
بیتا بیتاچی شده؟ بگو جون به لبم کردی.بیتا جوابجواب چی مورد داره نمیتونیم ازدواج کنیم.اره جواب مورد دارهاشکهام سرازیر شد خواستم برم که اریا دستمو گرفت دیدیم داره میخنده.
گفتم-چرا میخندی؟
-بیتا جواب ازمایش هیچ موردی داره ما میتونیم باهام ازدواج کنیم.

با اوج جنون رسیدم زدم به سینه اشو با صدای بلند گفتم-اینکه من گریه کنمو دوست داری؟اینکه عذاب بکشم ؟اینکه ترس
تو دلم رخنه کنه خوبه؟
اریا با تعجب نگاهم کرد که گفتم-اصال شوخیه خوبی نبود
عصبی داشتم میرفتم واصال هم به اریا توجه نمیکردم.
راهمو داشتم میرفتم عصبی بودم.میدونستم باهام شوخی میکنه
اما دست خودم نبود دوست نداشتم باهام از این شوخیه بکنه هشت سال درد ورنج کافی بود دیگه بیشتر از این کشش
ندارم.
انقدر عصبی بودم که دوباره خصوصیت بدم روی کار اومد و بلند بلند با خودم حرف میزدم.
از بس دیونه ایی تو چرا عاشق یه خنگ خدا شدی هان؟از بس کم عقلی دیونه باید اصال ولش کنی اون اصال هم تورو دوستنداره کسی که برای خنده ی خودش اشک تورو در نمیاد عاشقت نیست.
بوق بوق یه نفر رو اعصابم بود برگشتم به طرف ماشینه که بهش فش بدم اما با دیدن اریا دهنم بست شد وچیزی نگفتمو به
راه خودم ادامه دادم.
اریا گفت-خانومم غلط کردم دیگه از این غلطا نمیکنم قول قول قول
قول دادیا.خندیدوگفت-ارع گلم قول دادم قول مردونه هم دادم.
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لبخندی زدمو سوار ماشین شدم.
گونه امو بوس کرد وگفت-االن برات شکالت تلخ میخرم.
جیغ زدم-واقعا؟
-اره خانومم االن میگرم.

جلوی یه شیرینی فروشی وایساد و پیاده شد.
بعد ده دقیقه اومدوسوار ماشین شد.
گفتم-پس شکالتا ؟
ازجیبش دو بسته شکالت در اورد یکی شکالت تلخ و یکی شکالت سفید از خوشحالی جیغ بلندی کشیدم که گفت-خانومم
شکالت دوست داره؟
دوست داره؟بروبابا دیونه اشم.خندید که شروع کردم با ولع شکالتارو خوردن.
به اریا هم چند تیکه دادم.
خالصه بعد کلی خوشگزرونی با شکالتای خوشمزه به خونه برگشتیم.
بالخره اخر هفته فرا رسید به اقا بزرگ زنگ زدم که حاضر باشه.
به سمت ارایشگاه رفتم.
نفس تو ارایشگاه دیگه ای بود.
به ارایشگر گفتم یه ارایش الیتو خوشگل برام بکنه که باشه ای گفت.
یکتا ونیلو وژاله هم تو اتاقک های مختلف داشتن حاضر میشدن.
بعد از چندساعت ارایشگر گفت-وااای بیتا جون خیلی خوشگل شدی گلم.
ممنون عزیزم.گفت-لباستو بپوش بعد خودتو تو ایینه نگاه کن.
ای به چشملباسمو پوشیدم وخودمو تو ایینه نگاه کردم فوق العاده خوشگل شده بودم.
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رفتم بیرون که هماهنگ با من نیلو وژاله ویکتا هم بیرون اومدن یکی از یکی خوشگل تر شده بودن.
همه لبخند زدیمو به لباساشون نگاه کردم لباس همه اشون خوشگل بود اما هیچکدوم از لباس به خوشگلیه لباس من نبود.
گفتم-امروز یه سورایز دارم.
همه اشون کنجکاو پرسیدن-چی؟
میبینیدبه غرغراشون توجه ای نکردم و با خنده مانتومو پوشیدم.
بالخره شوهرامون اومدن دنبالمون به اضافه ی پرهام که اومد دنبال ژاله فعال باهم حرف میزنن وکار به ابراز عالقه واینا
نکشیده.
سوار ماشین اریا شدم واصال بهش توجه نکردم.
روسریمو تاروی دماغم کشیدم که با غیض گفت-تا دهنت بکش نامحرمما
باشه وروسری رو پایین تر کشیدم.اریا نفسشو حرص دار بیرون داد.
ریز ریز خندیدم.
به اتلیه رسیدیم .
پیاده شدیم و رفتیم عکس بگیریم.
وارد شدیم.با زنه سالمو علیک کردیم.
گفت برید حاضر شید تا من بیام.
رفتیم حاضر شیم روسری ومانتومو در اوردم که اریا روم زوم شد.
لبخند پسرکشی زدم وخیلی بامزه نگاهش کردم که اریا گفت-اونجوری نگاهم نکن میخورمتااا.
خندیدمو چیزی نگفتم فاصله امونو با دو قدم بلند پرکرد.

فاصله ی صورتمون فقط یه وجب بود.
فاصله ی صورتش هر لحظه کمتر کمتر میشد که گرمی لباشو روی لبام احساس کردم.
تو حس بودیم که صدا عکاس بود که گفت-اگه اماد.....
با دیدن ما تو اون وضع حرف تو دهنش ماسیده شد.
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سریع از اریا جدا شدم که عکاس گفت-چیزه ببخشید ببخشید به کارتون ادامه بدید من برمیگردن.
منو اریا بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده.
اریا دوباره شیطون شد و لبامو بوسید.
بعد از مدت زمانی نصبتا طوالنی از اریا جدا شدم هردو نفس نفس میزدیم.

اریا سرشو نزدیک گودیه گردنم که با هر بار برخورد هرم های گرم نفساش به گردنم کل تنم مور مور میشد.
الله ی گوشمو گاز گرفت که اخ ارومی گفتم.
اروم ازم جدا شد بعد از چند دقیقه عکاس اومد.
روبه منو اریا گفت-اقا شما دور لبتونو تمیز کنید و خانوم شما هم رژتونو تجدید کنین.خجالت کشیدم به حرفش عمل کردیم.
کلی عکس گرفتیم.
از عکاس تشکر کردیمو بیرون رفتیم.
بسمت تاالر رفتیم تو کل راه حرف نزدیم.
به تاالر که رسیدیم از اریا خدانگهداری کردم وبرنامه رو براش تکرار کردم که سرشو تکون داد و گفت-باشه باشه یادم
هست.
بسمت تاالر رفتم.
تاالر کلی شلوغ بود هنوز عروس نیومده بود.
ولی پیست رقص پر بود از دخترا.
رفتیم سمت رختکن ولباسامونو عوض کردیم که نیلو مشکوک نگاهم کرد وگفت-بیتا؟
جونم؟چرا لبات باد کرده؟خاک برسرم ابروم رفت با تته پته گفتم-ن.ه با..با وروی لبام دست کشیدم.
که ژاله گفت-راس میگه خیلی هم باد کرده.
برو بابا کجاش باد کرده.؟همه جاشیکتا گفت-طرفش وحشی بود ببین چه کرده با لب خواهر ما.
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وسه تایی زدن زیر خنده.
جیغی از حرص کشیدم وبیرون رفتم.
بالخره عروس و دوماد هم اومدن.
همه شروع کردیم به جیغ کشیدنو کل کشیدن.

نفس کلی خوشگل شده بود همینطور احسان.
شروع کردیم رقصیدن دور عروس ودوماد.
انقدر شلوغ کرده بودیم که همه به وجد اومده بودن واونا هم همراهی میکردن.
خالصه دومادکه احسی باشه رفت.
کلی رقصیدیم.
رفتیم پیش نفس وباهاش حرف زدیم.
قیافه ی نفس خیلی دوست داشتنی بود بااون ارایشو لباس خوشگل ترو دوست داشتنی تر هم شده بود.
وقت اهنگ کُردی که شد چنان با شور وشوق رقصیدیم که هرکی که بلد هم نبود اومد وهمراهیمون کرد.
کلی عروسیرو رقصیدیم باهم و تا اخر مجلس اینا منو دست انداختن که لب پوف پوفی.
اریا بهم اس داد که حاضر شو وهمه رو بیار پایین .
روبه زنا گفتم-خانومااا من یه سوپرایز برای کل خانواده دارم که نمیتونه بیاد اینجا پس اگه هرکسی دوس داره میتونه بیاد
پایین.
این خانوما هم که کنجکاو همه اشون مانتو هارو پوشیدن واومدن .
رفتیم پایین همه ی زنا و مردا جمع شده بودن.
سه تا ماشین بزرگ مشکی با یه ماشین سفید وسطشون بود.
روی ماشین های نوشته بود پیوندتان مبارک به ترتیب از طرف اریا از طرف بیتا و از طرف اقا بزرگ.
همه اومدن گفتن-بیتا کار خوبی کردی که اسم اقابزرگم نوشتی.
منم لبخندی زدمو چیزی نگفتم.
ماشین ها وایسادن.
ماشین سفید وسط بود وماشین های مشکی دورشوگرفتن.
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از ماشین های مشکی چند تا مرد با اصلحه بیرون اومدن و دورشو گرفتن.

خیلی مرده های قدبلند وهیکلی بودن و با اون کتوشلوار مشکی وعینک افتابی مشکی گند ترو با ابهت تر شده بودن.
هرکدوم یه اصلح بزرگ دستشون بود که باعث ترس همگان شد.
ازمن پرسیدن-بیتا این چه وضعشه؟
میفهمید.درماشین سفید هم باز شد و از ماشین دوتا بادیگارد بیرون اومد ودر ماشین باز کرد همه چشمشون زوم شد.
همه میدونستن فرد مهم تو ماشین سفید چون با همه ماشینا فرق داشت.
اول عصای اقا بزرگ بیرون اومد و پاهاش در اومد.
ویکدفعه اقا بزرگ از ماشین پیاده شد.
فضا ساکت شد.تو تهران کی بود که اقا بزرگو نشناسه.
مامان زمزمه وارگفت-اقا بزرگ واز حال رفت.
ولی برعکس ژاله وکژال جیغ کشیدنو از حال رفتن.
عمه که دیگه هیچی نگم.
دیگه همه دونه دونه در حال قش کردن بودن.
پسرا هم فقط با تعجب داشتن نگاه میکردن.
خودم تصمیم گرفتم سکوتو بشکنم بسمت اقا بزرگ رفتم.
اقا بزرگ دستشو روی شونه گزاشت وبلند گفتم-اقا بزرگ برگشته.
که با این حرفم همهمه ها اغاز شد.
وااای اقا بزرگ چه جوری برگشته؟
مگه نمرده بود؟
چجوری اینحاست؟
میگفتن که مریض شده ومرده پس االن این کیه؟
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گفتم-اینم سوپرایز من .برگشت اقا بزرگ.
بابا نزدیک اومد دست بابا رو بوسید وگفت-اقا بزرگ خوش اومدید ببخشید ما تو شک هستیم.
خیلی مهربون روی شونه اش زد وگفت-مشکلی نداره پسرم.
سوالی نمیپرسم چون جز بیتا کسی حق نداره.خندید وگفت-هنوزم یادتونه خوبه.
گفتم-فعال به عروسی برسیم تا بعد.
همه رفتن داخل تاالر.
یکتا پرسید-بیتا؟
جونم؟این اقا بزرگ همون اقا بزرگه؟اره همونه.وااای بیتا خیلی خوشحالم که میتونم پدربزرگ معروفمو ببینم وبهم چشمکی زد.رفتیم شاممونو بخوریم.
خالصه شب تموم شد و وقت بخش مورد عالقه ی من یعنی عروسکشون.
همه سوار ماشینا شدیم.
سوار ماشین شدم.
اریا-وروجک من نقشت عالی بود همه تو شک ان.
اریام؟جونم؟میگم به مامان وبابات هم بگو بیان سوپرایز اصلی اخر شبه.خندید وگفت-چشم خانومم.

شیشه ی ماشینو پایین دادم وکلی جیغ داد کردم این سپهر صداش در نمیومد هنوز تو شک بود که اقا بزرگ از کجا اومده؟
نفس واحسانو رسوندیم.
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مامان کلی باهاشون حرف زد همینطور مامان وبابای نفس.
کلی خوش گزروندیم و برگشتیم خونه.
همه تو عمارت جمع شده بودیم.
اقا بزرگ سر جمع همه نشسته بود به منو اریا اشاره کرد کنارش نشستیم.
عمو وبابا وعمه ومامان اریا اومدن دست اقا بزرگو بوسیدن که باعث تعجب جمع شد.
اقا بزرگ گفت-همونطور که حسام گفت فقط بیتا حق سوال کردن از منو داره چون از اول بیتا بود که همراهم بود .من به
دالیل خاص خودم این شش سال مجبورم بودم از شما فاصله بگیرم.اما یه راز هست که باید همینجا فاش بشه.
همه منتظر چشم به دهن اقا بزرگ دوختن که گفت-پریسا مادر اریا ...
همه منتظر نگاه میکردن که ادامه داد-دختر منه.
بابا گفت-اقابزرگ پریسای خودمون؟
اره پریسای خودمونهمه با بهت داشتن به هم نگاه میکردن.
اریا پسر عمه ی بیتا ست و ازمایش های الزم برای اینکه بدونن مشکلی نیست هم انجام شده.
به اقا بزرگ گفتم-اقا بزرگ؟
جونم دخترم؟من خواهر وبرادرم رو هم پیدا کردم.اقا بزرگ با تعجب گفت-واقعا؟
اره اقا بزرگ و رفتم از اتاق ارتان و یکتا رو صدا زدم.یکتا دست اقابزرگ رو بوسید که اقا بزرگ در آغوشش کشید.
ارتان هم همینطور دستشو بوسید که بغلش کرد.
گفت-بیتا دخترم سهم خواهر وبرادرتو از سهم شرکتا دادی؟
بله اقا بزرگ سهم هرکدومشونو دادم ولی برای ارتان یه مقدار بیشتر و بعد اینکه من یه شرکت دیگه هم زدم.-افرین دخترم میدونستم میتونم بهت اعتماد کنم.
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بابا وعمو وعمه عمه پریسا رو بغل کردن.
خیلی صحنه با احساس بود.
اقا بزرگ به نتیجه های خوشگلش دالرام وارشام و ارتان و ارشان نگاه میکرد وباهاشون بازی میکرد.
همه اشون دست اقا بزرگ رو بوسیدن.
سپهرپرسید-اقا بزرگ یه سوال؟
بگو سپهر جانشما چرا انقدر بیتا رو دوست دارید؟نفسشو پرصدا بیرون داد وگفت-به چند دلیل اول اینکه دختر قوی هستش خود به تنهایی چندتا مردو حریفه زرنگ و با
اقتداره اخالقش مثل من میدونه چی مناسب کجاست و....
سپهرگفت-پس اقا بزرگ بسته دیگه قانعه شدم.
همه زدن زیر خنده.
اقا بزرگ-سپهرهنوز هم خل وچلی ها دلقک
که با این حرف اقا بزرگ همه زدیم زیر خنده.
که سپهر گفت-دستت درد نکنه اقا بزرگ اندر از بیتا تعریف کردی خیلی ممنون از منم خیلی تعریف کردی.
هقهقمون باال رفت.
شب عالی گزروندم همراه اقا بزرگ و کل خانواده.
چقدر زیبا بود این حس.
اقا بزرگ گفت-اریا وبیتا زود ازدواج کنید من میخوام تا وقتی که زنده ام بچه های شما رو ببینم.
طلبکار گفتم-اقا بزرگ؟!؟
با خنده جواب داد -جونم؟
دیگه حرف از مرگ زدی نزدیااا من خوشم نمیاد.دخترم مرگ شتریه که در خونه هرکسی میشنه خب یکیش من.-بخدا اقا بزرگ باهات حرف نمیزم از این حرفا بزنیاااا
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خندیدوگفت-چشم دخترم چشم.
یواش یواش همه رفتن خونه هاشون.
اریا گفت-بیتا بیا اتاق کارت دارم.
رفتم سمت اتاق درو بست وگفت-من میخوام برم.
خب برو به سالمتبوس خداحافظیم چی میشه؟روی نوک پام وایسادم وگونخ اشو بوسیدم که طلبکار گفت-بیتااا.این حساب نبود.
پس چی میخوای؟سرشو جلو وجلو تر اورد ولبامو بوسید.
انقدر عمیق میبوسیدتم که نفس کم اوردم.
و با دستام به سینه اش فشار اوردم که یک سانتی مترم تکون نخورد.
وقتی خودشم نفس کم اورد ازم جدا شد وبا چشمای خمار گفت-بیتا کی مال خودم میشم دختر؟
چیزی نگفتم که باز شیطون شدوگفت-به این میگن بوس خداحافظی.
زدم تخت سینه اش وگفتم-برو بابا بی حیا
غش غش خندید وچیزی نگفت وبایه خداحافظی رفت.
وقتی هه رفتنو میوندین خودمون.
اقا بزرگ گفت-بیتا امشب پیش خودم میمونی.
با یاداوری خاطرات گذشته ام با اقا بزرگ لبخند روی لبام اومد وگفتم-باشه بابایی
لبخندزدوگفت-قربون بابایی گفتنت که دلم براشون تنگ شده بود.
لبخند زدم وبا اقا بزرگ به اتاق مجلل وخوشگل من رفتیم.

اقا بزرگ خوابید و منم کنارش خوابیدم که بغلم کردوگفت-نوه ی خوشگل انقدر بزرگی شدی که میخوای ازدواج کنی؟اتقدر
بزرگ شدی که دیگه وقت بچه دار شدنته؟
تو همون دختر خوشگلم که  ۵سالش بیشتر نبود وشیطونی میکرد لباس عروس میپوشیدی ومیگفتی-اقا بزرگ چرا منو
نمیگیری؟
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شروع کردم به خندیدن.

بیتا وقتی بچه بودی وبا سپهر دعوا میکردی همیشه میزدیش وفرار میکردپیش من ومیگفت-اقا کوچولو اقا کوچولو سپهر منو
اذیت میکنه ایشاهلل زنش چشماش چپ بشه.
دوباره شروع کردم به خندیدن.

شب با اقا بزرگ خوابیدیم.
صبح که از خواب بیدار شدیم.
اریا بهم زنگ زد که باید یواش یواش بریم واسه خرید وسایل نامزدی.
باشه ای گفتم وقرار شد ساعت  ۴بریم برای خرید.
حاضر شدم خودم حسابی خوشگل کردم.
سوار ماشینش شدم که اریا گفت-سالم خانومم
سالم اقامون.خوبی گلم.؟ماشینو روشن کرد که جواب دادم-قربونت زندگیم.
تو راه بودیم که تو یه پس کوچه وایساد.
به اطراف نگاه کردم خیلی خلوت بود.
گفتم-چ...
با نشستن لبای اریا رو لبام حرف تو دهنم قطع شد.
خیلی عمیق میبوسید.بعد چند دقیقه نصبتا طوالنی ولم کرد.
وگفت-دوست دارم بیتا خیلی هم دوست دارم.
منم دوست دارم.سرمو بوسید وماشینو روشن کرد و حرکت کردیم.
اهنگ خیلی شادی گزاشته بود که باهاش میرقصیدم و اونم نگاهم میکردو میخندید.
بالخره به پاساژ رسیدیم.پیاده شدم واول رفتیم انگشتر بگیریم.
رفتم داخل طال فروشی سالم کردیم.
مرد جوابمونو داد.
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گفت-چه کمکی از دستم ساخته است؟
اریا-انگشتر برای نامزدی میخواستیم.
مرده-بله بله االن بهترین کارهامونو براتون میارم.
انگشتر های خوشگل ونگینی رو برام اورد که گفتم-اریا من همچین چیزای گرونی نمیخوام.
لبخندی زدو گفت-فدات بشم من دوست دارم بهترین چیزا رو برات بگیرم.
لبخندی زدمو چیزی نگفتم.یا انگشتر تک نگینی طال سفید خیلی نظرمو جلب کردی.به اریا نشونش دادم که گفت-خیلی به دست
میاد خوشت میاد؟
اره خیلی نازهاقا همینو میخوایم اسم اریا رو روش حک کنید.چشم واما برای خودتون چطور؟یه حلقه ی اسپرت میخوامکه یه حلقه ی ساده ومردونه رو به اریا داد و اسم من روش حک کرد.
بعدش برام یه ست گردنبند ودستنبد وگوشواره ی طالی سفید خیلی ظریف و خوشگل رو برام خرید راضی از خریدامون رفتیم
برای خرید لباس اول قرار شد برای من بخریم.
رفتیم سمت بوتیک های لباس شب که اریا گفت-بیتا عشقم؟
جونم؟بنظر من لباس سفید نخر چون تو عروسی تک باشی.خودمم همچین نظری داشتم.رفتیم که یه لباس سبزپررنگ نظرمو جلب کرد.
خیلی ساده وناز بود به اریا نشونش دادم که اونم تاییدش کرد.
رفتیم داخل مغازه
فروشنده یه دختر سرتاسر عمل بودبا ارایشی غلیظ.
با دیدن اریا یه لبخند دندون نما زد و گفت-سالم خیلی خوش اومدید به مغازه ی ما
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ممنونبفرماید کاری مد نظرتونه.باحرص گفتم-اره اون لباس پشت ویترینیه سبزه.
اهان االن براتون میارمش.
بعد از ده دقیقه دختره با لباس تو دستش اومد و لباسو بسمت اریا گرفتو گفت-بفرماید.
سریع لباسو از دستش کشیدم وچیزی نگفتم.
به اریا گفتم-اریا بیا تو اتاق پرو وایسا.
با چشمای گرد شده گفت-من؟
 پ ن پ عمه ات.با خنده ی شیطون گفت-باشه.
باهم رفتیم داخل اتاق که شانس اوردیم بزرگ بود.
روبه اریا گفتم-چشماتو ببند روتم اونوری کن.
خندید وبه کارم عمل کرد لباسمو در اوردم وفقط لباس زیر تنم بود که اریا یکدفعه برگشت.
با خشم گفتم-اریااااا
که دوباره برگشت.
لباسو سریع تنم کردم ولی هر کاری کردم زیپش باال نرفت.چون از پشت بود.
به ناچار گفتم-اریا زیپمو از پشت ببند.
برگشت وزیپمو باال کشید.وبوس ارومی روی سرشونه ی لختم زد.
برگشتم وبا لبخند گفتم-چطوره؟
عالیههههمرسیخیلی بهت میاد.-بخریمش؟
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بنظر من اره یه لباس ساده وشیکه.پس بخریمشاره.لباسو دراوردیم ورفتیم حسابش کنیم که دختره فقط به اریا نگاه میکرد.
حرصی شدمو گفتم-دختره چشمات که چپ نیست خدایی ناکرده من دارم باهات حساب میکنم چرا اونورو نگاه میکنی؟
دختره که ضایعه شده بودگفت-هیچی هیچی
وصورتشو سمت من گرفتو باهم حرف زد.
لباسو خریدیم وبیرون رفتیم.

رفتیم سمت بوتیک لباس مردونه فروشی تا برای اریا هم کت وشلوار بگیریم.
یه کت وشلوار سبز نظرمو جلب کرد به اریا نشون دادم که اونم خوشش اومد.
کت وشلوار پوشید که خیلی بهش اومد وفیت تنش بود وهیکل ورزیده ی ورزشکاریشو بیشتر به نمایش میزاشت.
از لباسه خوشمون اومد وتصمیم بر این شد که همونو بخریم.
تمام خریدامونو کردیم و به خونه برگشتیم.
همه مشغول تدارکات نامزدیه ما بودن و چون بابام فهمیده بود اریا خواهر زاده شه دوست داشت نامزدی مجلل تر برگزار بشه.
یک هفته هم مثل برق وباد گذشت و امروز نامزدیه ماست.
با نیلو ونفس وژاله ویکتا رفتیم ارایشگاه.
منو بردن اتاقک مخصوص عروس تا کسی منو نبینه.
شروع به سشوار کشیدن موهام کرد که سرم کنده شد.
موهامو درست کرد وبعد رفت سراغ ارایشم گفت که یه لنز سبز تیره برات میزارم که با لباست ست بشه و خوشگل ترت کنه
که قبول کردم.
ارایشم هم نزدیک دوساعت طول کشیدولی بالخره از دست ارایشگر نجات پیدا کردم.
لباسمم تنم کردم که ارایشگر ذوق زده گفت-وااای عزیزم یه تیکه جواهر شدی.
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با استرس گفتم -میشه خودمو ببینم؟
البته.و پارچه ای رو که روی ایینه بود پایین کشید.
به خودم تو ایینه نگاه کردم.
وای این من نبودم پس کی بود ؟
عالی شده بودم باورم نمیشد من باشم.
با خوشحالی از اریشگر تشکر کردم که با لبخند جوابمو داد.
رفتم بیرون که دخترا با دیدنم جیغ بلندی کشیدن.
یکتا-واااای بیتا خودتی؟
نیلو-نه پس عمه اشه.
زدیم زیر خنده.
ژاله-عالی شدی بیتا.
نفس-عالی چیه محشر شده
مرسی بچه ها ممنون شما هم کمتر از من نشدید.یه دختره اومد وگفت-دوماد اومده.
استرس گرفتم.
نیلو با شیطنت گفت-مهسا جون(ارایشگره)اون رژلبی که به بیتا زدی رو بده احتیاج میشه.
همه زدن زیر خنده که غضبناک نگاهشون کردم که ساکت شدن.
شنلمو سرم کردم که مهسا رژلبمو بهم داد.
جلوی در اریا وایساده بود.
منو اریا سوار اسانسور شدیم که اریا گفت-بیتا ببینمت.
بهش نگاه کردم که گفت-وای بیتا چقدر ملوس شدی.
لبخندی زدم که اریا دوباره وحشی شد ولبامو محکم بوسید.
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در اسانسور باز شد که با استرس از اریا جدا شدم.
نیلو به جفتمون نگاه کرد وزدزیر خنده و گفت-دیدی گفتم رژلب نیازت میشه.
از خجالت سرمو انداختم پایین.
خاک برسرت اریا که ابرومو بردی.
به اریا بد نگاه کردم کهرلبخندی ژکوندی تحویلم داد.
خواستیم بریم که نیلو گفت-نرینا نرینا.
با بهت گفتیم-چرا؟؟
نه توروخدا برید بابا بیتا رژت دور لبت پخش شده اریا توهم دور لبت کال رژی شده.نیلو یه دستمال بهمون داد.
که سریع همه چیو راستو ریست کردیم تا ابرومون بیشتر نرفته.
رفتیم بیرون که با دیدن فرد روبه روم جیغ بلندی زدم.

اراد هم اومد بود.
گفتم-وااای اراد تو هم اینجایی؟
بله خانوم بی معرفت یه وقت یادی از ما نکنی هاااخندیدمو مظلوم گفتم-اراد ببخشید
خندیدوگفت-باشه بخشیدم لوس نشو.
بعدا حاال باهات حرف میزنم االن وقت نمیشه.باشه خوشگل خانومسوار ماشینمون شدیم و بسمت اتلیه حرکت کردیم.
پیاده شدیم که از لج اریا به عکاس گفتم-خانوم عکاس اول از همه عکس مارو بیار بگیر.
اریا خندید وچیزی نگفت.
عکاس اومد وازمون کلی عکس گرفت که اخریشو گفت-لباتونو روی هم بزارید.
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اریا شیطون خندید وبهم چشمکی زد.
حرصی نگاهش کردم.
لبشو رو لبام گزاشت وباصدای چیک دوربین ازهم جداشدیم.
بعد از عکس گرفتن دوباره شنلمو پوشیدم وبسمت باغ حرکت کردیم.
بابا یه باغ خیلی خوشگل داشت که نامزدی رو قرار شد اونجا بگیریم.
وارد باغ که شدیم ابشار ها وفش فش هایی روشن شد که خیلی فضا رو زیبا میکرد.
دست تو دست اریا وارد شدیم که جونا شروع کردن به جیغ کشیدن وکل کشیدن.
با خوشحالی وارد شدیم و به سمت جایگاهی که برام گزاشته بودن رفتیم ونشستیم.
شنلمو از روی سرم برداشتم.

اهنگ شادی شروع به نوازیدن شد که کل جونا ریختن وسط بیچاره چهار قلوهای شیرین هم که هرکدوم دست یه نفر بود.
نیلو خره هم که با سینا وسط بود.اروم درگوش اریا گفت-چیه تو فکری؟
لبخندی زدو گفت-تو فکر اینم که کی با هام ازدواج میکنیم.
لبخندی زدمو گفتم-یک ماهو خورده ایی دیگه .
نمیشه زودتر باشه مثال سه هفته دیگه.با چشمای گرد شده گفتم-هولیاااا
خندیدوگفت-اره جون من یک ماه دیگه جشن عروسیمونو بگیریم.
لبخندی زدمو گفتم-هرچی که تو بخوای چه یه ماه دیگه چه دوماه دیگه خب یه ماه دیگه فرقی نداره.
خندیدوگفت-قربون خانوم مهربونم برم من.
دیجی یه اهنگ تانگو گزاشت که منو اریا هم بلند شدیم رفتیم وسط که پیست رقص خالی شد.
با اریا خیلی حرفه ایی وبا احساس میرقصیدیم.
اریا درگوشم گفت-هر لحظه بیشتر عاشقت میشم.
منم-دیونه اتم.
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روانیتموخندیدم وگفتم-فک کنم باید بریم تیمارستان که اونم خندید.
رقصمون که تموم شد همه شروع کردن به دست زدن وکل کشیدن.
تا وقت شام همه تو پیست رقص بودن.
وقت شام که شد همه رفتیم سمت میزا که غذامونو بخوریم.
نشستیم که غذاهامون بخوریم.
مشغول غذا خوردن بودیم.
غذامون تموم شد.
یواش یواش وقت هدیه دادن و حلقه دست کردن شد.
اریا حلقه رو دستم کرد که دخترا شروع کردن به کل کشیدن .
منم حلقه رو دست اریا کردم که پسرا کل کشیدن.
چه هماهنگی.
بعد همه شروع کردن به دست زدن.
دختروپسرا شروع کردن-دوماد عروسو ببوس یاال دوماد عروسو ببوسس یاال.
اریا سرشو جلو اورد وپیشونیمو خیلی با احساس بوسید.

پسرودخترا با قیافه ی اویزون گفتن-اینجوری که نه.
خندیدیم وچیزی نگفتیم.
حاال نوبت شد به هدیه ها.
اول از همه بزرگ مجلس اقا بزرگ.
اومدمنو اریا رو بوسید و بهمون چند تا کاغذ داد باز کردیم که گفت-یکی از ویال های شمالو به اسمتون کردم وهمینطوری
هرکدوم یه ماشین.
دستشو بوسیدمو تشکر کردیم وگفتم-اقا بزرگ الزم به این همه کادو نبود.
لبخند زدوگفت-تازه کمم بود کم حرف بزن.
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بعد اون بابا ومامان ما که به من یه ست کامل طال سفید خوشگل رو هدیه دادن و به اریا یه ساعت مارک گرون هدیه دادن.
دستشونو بوسیدیم وتشکر کردیم.
نوبت مامان وبابای اریا بود که اونا هم به من یه ست کامل طالی ظریف خوشگل هدیه دادن ولی با این تفاوت که طال زرد بود وبه
اریا یه سکه ی تمام دادن.
بعد اون سینا و نیلو اومدن وبه من یه دستنبد ظریف هدیه دادن وبه اریا یه ادکلن دادن.
ارتان یه گوشواره ست دستنبد که سینا ونیلو بهم دادنو داد وبه اریا یه ساعت داد.
یکتا وسپهر هم گردن بند ست اونا رو دادن وبه اریا یه بسته دادن.
نفس واحسان هم بهمون یه سکه ی تمام دادن.
ژاله هم کژال وعمه یه بسته بزرگ به من ویه بسته ی بزرگ به اریا دادن.
خالصه همه تک تک اومدن وکادو هامونو دادن.
شب تموم شد ومهمونا یواش یواش رفتن.
همه ی خانواده دور هم جمع شده بودیم که اریا گفت-ببخشید منو بیتا یه تصمیمی گرفتیم.
همه به سمت منو اریا برگشتن که اریا ادامه داد-تصمیم گرفتیم که عروسیمونو سه هفته دیگه برگزار کنیم.
همه با بهت نگاهمون میکردن که اقا بزرگ گفت-بنظر منم فکر خوبیه تا سه هفته دیگه مراسمو میگیریم.
این حرفو که اقا بزرگ زد یعنی تمام و کسی جرئت حرف زدن رو حرف اقا بزرگ رو نداشت.
عمه پریسا گفت-وااای پس باید از فردا شروع به کار کنیم.
مامان-اره پریسا جون جهیزیه ی بیتا هنوز اماده نیست.
همینطور خونهمامانو عمه پریسا مشغول حرف درباره ی کارای عروسی میگفتن

به ارتان نگاه کردم که تو فکر بود رفتم کنارش نشستم وگفتم-ارتانم داداشی؟
بهم نگاه کرد تلخ لبخند زد وگفت-جانم؟
-چی شده بهت؟
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هیچیباشه دیگه منم غریبه شدم.خواستم بلند شم که دستمو گرفت وگفت-دریا
چی شده؟دریا براش خواستگار اومده ولی منو اون همدیگرو دوست داریم.-خب برو خواستگاریش

مشکل همینه روم نمیشه به کسی بگم بابای دریا پسره رو قبول کرد وگفت اگه تا اخر هفته برات خواستگار نیاد باید با همینازدواج کنی.
خب دیونه اخر هفته میریم خواستگاریشبا خوشحالی گفت-واقعا؟
اره میخوای االن بگم اصال بهشون؟نه نه نگیاااامیگمااابلندشدم بگم که اریا دهنمو گرفت دستشو گاز گرفتم که اخ محکمی گفت.
تند تند گفتم-ارتان میخواد خوا...
که دوباره جلوی دهنمو گرفت.
اینسری هرچقدر گازش گرفتم جواب نداد که با پا زدم جایی که نباید میزدم که بلند اخ گفت و خم شد .
میخواد بره خواستگاره مامان وبابا واقا بزرگ با منو یکتا باید بریم خواستگاریش.اها شوهرامون یعنی اریا وسپهرم هستن.مامان باذوق گفت-ارتان راس میگه؟
ارتان غضبناک نگاهم کرد وسرشو انداخت پایین و جواب داد-بله درسته.
همه شروع کردن به دست زدن و هورا کشیدن.
نیلو گفت-بیتا خانوم چنان جدا کرد که کی میاد به زبون بی زبونی گفت شما غلط میکنید بیاد
همه زدیم زیر خنده .
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گفتم-شلوغش نکنیم بهتره.
نیلو-بله بله درست عرض کردین
درضمن با چهار تا بچه هات کجا میخوای راه بیفتی بیای؟خواستگاریزدیم زیر خنده سینا گفت-کال جرو بحث شما خنده داره پس ادامه ندیدی.
باوشهمامان گفت-وااای باید وسایل عروسی جفتشونو تکمیل کنیم عروس بیتا وارتانم که هست.
به به چه شود چقدر عروسی داریم ما.

کل شبو درباره ی عروسی واینا حرف زدیم که متوجه یه چیزه خاص شدم که اقا بزرگ فقط داره با لبخند دندون نما نگاهمون
میکن واین لبخندا از اقا بزرگ بعید بود.
زندگیم خالصه شده بود تواین خوشی ها.
مامان گفت-اریاوبیتا برن بخوان خسته ان
منو اریا با تعجب بهم نگاه کردیمو گفتیم-باهم؟
مامان خندید وگفت-نخیر بیتا خانوم واریا خان دیگه انقدر روشن فکر نیستم.تا اینکه ازدواج کنید حق یجا موندنو ندارید همین
که نامزدبازیتونو میکنید خیلیه
منو اریا از خجالت سرمونو انداختیم پایین که مامان گفت-بیا معلومه زیادم نامزد بازی هم میکنن که انقدر خجالت کشیدن.
همه زدن زیر خنده واای مامان جون من دیمه هیچی نگو ابروی داشته ونداشته امو بر باد دادی.
اقا بزرگ هم میخندید واای اقا بزرگ چقدر اخالقش عوض شده.
مامان برگشت گفت-نمیخواد برید اصال به شما اعتباری نیست تنها تنها برید.
اوووف مامان جون عمه ات بسته.

پارت٠٠۴#
با اریا بلند شدیم بریم که مامان بلتد گفت-بیتا تو اتاق خودت اریا هم اتاق مهمون میخوابه.افتاد.؟
منواریا یاهم گفتیم-جا افتاد
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رفتیم باال که خواستم برم اتاقم که اریا دستمو گرفت ولباشو روی لبام گزاشت.

عمیق تو فاز بوسیدن بودیم که صدای مامان اومد که میگفت-به به به حاال خوبه گفتم نامزدی ولی نه دیگه به این عمیقی.
منو اریا با چشم های ترسیده به مامان نگاه میکردیم که گفت-باید خودم باال سرتون باشم که واهلل من نمیخوام دخترم شب
عروسی حامله باشه.
منو اریا چنان بد نگاهش کردیم که گفت-چیه دروغ میگم؟از شما ها بعید نیست حاال هم بدوید برید تو اتاقاتون.
بدوبدو رفتیم که بیشتر از این قرمز نیشیم.
گرفتم خوابیدم که صدای گوشیم بلند شد.
برش داشتم که دیدم از اریا پیام دارم.
وااای نفسم بخدا از خجالت گر گرفتم.منم بخدا اریاوااای مامان چه مچ گیریه هاحقته دیگه تا تو باشی از این غلطا نکنیاستیکر خنده فرستاد ونوشته بود-ای وروجک نه اینکه اینسری تپ همراهی نمیکردی

-عه عه پسرره ی پرو اصال از این به بعد هرجا بریم مامانمم میارم.

نه بیتا غلط کردم این کارو بامن نکناستیکرشیطان ونوشته بودم-حقته روله
تا ساعت دو با اریا حرف زدم واخر خوابمون گرفت وشب بخیر گفتیم وخوابیدیم.
صبح که از خواب بیدارشدیم.
خواستم درو باز کنم که دیدم درباز نمیشه صدا زدم-کسی نیست اونجا دروباز کنه؟
صدای اریا هم اومد که میگفت-دروباز کنید.
وا دراونم باز نمیشه بعد پنج دقیقه دراتاقم باز شد.
وای مامان درو قفل کرده بود؟
هاج و واج مامانو نگاه میکردم که گفت-چیه به شما اعتباری نیس.
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چیزی نگفتیم و که مامان رفت ماهم رفتیم پایین.

سه هفته سپری شد و امشب عروسی منو اریا واای خدا یعنی واقعا منو اریا داریم به هم میرسیم؟
راستی یادم رفت بگم ارتان ودریا نامزد شدن باباشم بخاطر وضعیت خوب ارتان و اخالق خوبش و عشقشون راضی شد.
رفتم دوش گرفتم وکل بدنمو تمیز کردم.
اومدم بیرونو و وسایلو حاضر کردمو و مانتومو تنم کردم که مامان صدام کرد که اریا اومده.
بدو بدو رفتم پایین وسایالمو هم بردم.
از همه خداحافظی کردم و رفتم بیرون.
اریا صندق عقبو باز کرد که وسایلمو گزاشتم پشتش.
سوار ماشین شدم وبا اریا دل وقلوه ردوبدل کردیم.
اریا-وااای بیتا یعنی داری برای خودم میشی؟
اره فدات شم امشب برای خودت میشم.لباسم خیلی عروسکی وخوشگل بود.
ارتان گفت-ماشین عروسیتونم سوپرایز از طرف من که هنوز ازش بی خبریم.
گونه ی اریا رو بوسیدم و رفتم ارایشگاه.
ارایشگره با دیدنم گفت -وااای بیتا جون چرا انقدر در اومدی؟
ببخشید ببخشیدبدو بشین.نشستم سر جام که صدف ارایشگر منو برد تو یه اتاقکی و شروع به ارایش من کرد.
انقدر خوابم میومد که وقتی که داشت ارایشم میکرد خوابم برد.
صدف صدام میکرد.
چشمامو اروم باز کرد وبه صدف نگاه کردم که با ذوق گفت-وااای فرشته ی کوچولوی من.چقدر ناز شدی.
-مرسی میتونم خودمو ببینم.
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جیغ زد -نه نه اصال هنوز کلی کار داری.
شروع کرد به درست کردن موهام.
خالصه ساعت  ۴بود که کارم تمون شد که گفت-واااای بیتا ماه شدی حاال برو لباستو بپوش ببینمت.
رفتم لباسمو پوشیدم.
رفتم بیرون که هرچی مشتری تو ارایشگاه بود با دیدنم حیغ کشید وگفت-واای چقدر عروس عروسکی
به لبخندی اکتفا کردم بالخره میخواستم خودمو ببینم که خوب شدم یا بد.
تو اینه به خودم نگاه کردم.

وای چقدر خوشگل شده بودم.موهامو رنگ قهوه ای خوش رنگ داشت وبا اون شینیون خوشگل تر هم شده بود همراه اون
ارایش و لباس نازمم که عالی شده بودم.

نشسته بودم که یکی از دخترا خبر داد که بعله شادوماد اومده.
هزار اماده وایساده بودم که فیلمردار بیاد.
فیلم بردار واریا اومدن.
اریا پشت به من وایساده بود وقتی برگشت با دیدن من مسخ شد و چند دقیقه ای فقط نگاهم کرد به حرف فیلم بردار توجه ای
نمیکرد و اروم اروم نزدیکم شد اروم پیشونیمو بوسید وگل های رز سرخ رو که نماد عشق هستشو بهم داد.
زمزمه وار گفت-بیتا دیونه کننده شدی
لبخندی با عشوه بهش تحویل دادم.
که فیلم بردار گفت-عالی بود عالی بود صحنه اش فوق العاده بود.

خندیدم ورژلبو از ارایشگر گرفتیم رفتیم پایین که با دیدن صحنه ی روبه رو جیغ بلندی کشیدم.ماشین عروسو دوماد جدا بود
یعنی برای من ماشین مشکی دومادی وبرای اریا سفید عروسی.

ارتانو که دیدم بدوبدو رفتم سمتشو بغلش کردم وکلی ازش تشکر کردم.
هرکدوم سوار ماشینامون شدیم وحرکت کردیم خیلی باحال بود وفیلم بردارم که دنبال یه همچین صحنه هایی بود.
سروصدایی به پا بود که هیچی نگم
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افراد معمولی هم با دیدن یه هچین سروصدایی جنبو جوششون زیاد شده بود.
بالخره به اتلیه رسیدیم.
خواستیم پیاده بشیم که فیلم بردار نزاشتو گفت باید با ماشینم عکس بگیریم ازتون.
بعد کلی عکس با ماشین دیگه خانوم اجازه داد که بریم خداروشکر و وارد اتلیه شدیم.
رفتیم حاضر شیم تا کلی عکس بندازیم.
تا عکاس بیاد منو اریا فقط بهم نگاه میکردیم و جز خودمون حواسم به هیچکس نبود.
عکاس صدامون کرد تا بریم ازمون عکس بگیره .
کلی ژست های خوشگل گرفتیم.
اخرین ژست گفت-همدیگرو ببوسید اریا هم که از خداخواسته لباشو رو لبام گزاشت.
خیلی محکم بوسم میکرد عکاس با خنده گفت-بسته بسته کافیه که چشم غره ای توپ حواله ی اریا کردم.

کارمون که اونجا تموم شد بسمت تاالر حرکت کردیم.
با ورود ما اتیش بازی شروع شد همه با شروشوق دست میزدن و کل میکشیدن.
منواریا هم خوشحال از بین جمعیت رد میشدیم.
با اریا وارد تاالر شدیم که همه داخل شدن شروع کردن به هو هو کشیدنو این حرفا.

وارد تاالر شدیم.
همه سوت میکشیدن ودست میزدن.
چه حس قشنگ ودوست داشتنی بود.
دست تو دست اریا رفتیم نشستیم روی مبل اختصاصی عروس ودوماد نشستیم.
اریا چند دقیقه نشست وبعد بلند شدن رفت.
دخترا همه وسط بودن و کلی قر میدادن وهو میکشیدن.
تو کل شب این دخترا وسط بود.
اریا باز اومد وقرار شد باهم تانگو برقصیم.
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اهنگو گزاشتم منو اریا مشغول رقص بودیم وخیلی خوشگل میرقصیدیم.
اریا اهنگو زمزمه وار تو گوشم میخوندومنو غرق خوشی میکرد.
خالصه وقت شام رسید ولی این فیلم بردار دست از سر کچلمون برنداشتت وهی میگفت تو بزار تو دهنش نه نه تو بزار حال
به چپ حاال راست که سر اخر اریا عصبی شدو گفت-اهههه ول کن بابا نزاشت دوتا لقمه با خانومم کوفت کنیم البته بال نصبت
خانومم
فیلم برداره چیزی نگفت وخارج شد.
مشغول خوردن شام بودیم تو فکر بودم یه مقدار میترسیدم.
بالخره اون شب دل انگیز تموم شد و وقت عروس کشون بود.
سوار ماشین عروس ها شدیم وکلی حیغ کشیدیم من که خودم انگار نه انگار که عروسی منه نبود ومنم مثل بقیه جیغ وداد
میکردم که اریا هی برام بوق میزد ومیخندید ومنم توجه ای به کاراش نداشتم.

بالخره جلوی عمارت مامانینا رسیدیم وایسادیم رفتم مامانینا رو بوسیدم که گریه امونم نداد.
کلی اشک میریختم از اینکه دارم ازشون جدا میشم اخه به وصیت اقا بزرگ دوس داره همه ی نوه هاش تو زادهاش سنندج
باشن و ماهم که تابع اقا بزرگ همه ی نوه ها میخوان بیان سنندج.
از همشون خداحافظی کردیم و بسمت یه زندگیه بهتر حرکت کردیم.
خیلی خسته بودن انقدر که تو ماشین خوابم برد.
ساعت  ٠شب بود که چشمامو باز کردم پرسیدم-اریا االن ما کجاییم؟
نزدیک های ویالییم فدات شم.باوشه.بعد نیم ساعت به ویال رسیدیم ویال ننای شیک وخوشگلی داشت وخیلی هم بزرگ بود ناگفته نماد که اقا بزرگ به نوه ها خودش
خونه داد تا بیان اینجا.
وارد عمارت شدیم.فوق العاده خوشگل بود من که عاشقش شده بودم.
رفتم کل عمارتو گشتم٦تا اتاق داره که سرویس هاشون جدا گونه است با اشپزخونه ی شیک وبزرگ و پذیرایی هم سه تا
داشت ویه اتاق تی وی محشر بود.
اریا گفت-بریم اتاقمون.
سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم.
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با اریا رفتیم تو یکی از اتاقا که از همه ناز تر بود وسایل ولباس هامونم بود.
گفتم-من یه دوش بگیرم؟
لبخندی زد وگفت-اره بعد تو هم من میرم.
لبخندی زدمو بسمت حموم اتاق حرکت کردم.
زیپ لباسمو پایین کشیدم و لباسو بیرون انداختم و خودمم یه ساعت موهامو باز کردم وبعد کلی کلنجار از حموم در اومدم.

بعد من اریا هم رفت دوش بگیر تو اون فرصت هم من یه لباس خواب توری مشکی تنم کردم و یه رژلب قرمز هم به لبام زدم
و ادکلن خوشبویی رو که اونجا بود به موچ دستمو گردنم زدم.
اریا بعد نیم ساعت از حموم اومد نشسته بودم رو تخت که به اومدو کنارم نشست به لبام بوس زدو......

صبح با دل درد عجیبی از خواب بیدار شدم خیلی دلم درد میکرد.
اروم از جام بلند شدم که اریا بیدار نشه رفتم از کشوی عسلی یه مسکن برداشتمو خوردم.یه دوش مختصر گرفتمو بیرون
اومدم.
رفتم پایین تا یه صبحونه ی محشر درست کنم پس دست به کار شدم و شیرعسل درست کردم نون تست کردم و خالصه یه
سفره ی شاهانه واسه عشق زندگیم شوهرم و همه کسم اریا درست کردم.
خیلی عالی بود.
رفتم اریا روربیدار کنم که دیدم سرجاش نیست صدای شرشر اب از حموم میومد.
خودم براش لباس انتخاب کردم وروی چوب لباسی اویزن کردم.
مالفحه های کثیف هم برداشتمو پرت کردم تو ماشین لباس شویی تا بشورتش.
اریا از اتاق بیرون اومد با دیدنش لبخند کنج لبام نشست.
بلند شدمو بوسیدمش و گفتم-صبحت بخیر شوملم.
خندیدوگفت-صبح خانومم بخیر اومم عجب خانوم کدبانوایی دارم منننن

گفتم-پس چی فکر کردی اقااااا
خندید وچیزی نگفت.

196

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان شرکت عشق
سه ماه از ازدواج منو اریا میگزره همه اومدن اینجا شرکتم منتقل کردیم به اینجا.
اریا امروز میخواست بره شرکت چون من حوصله نداشتم.
کت وشلوار خوش دوختی تنش کرد ادکلنشو زد.

نزدیکم شد بوسیدتم و خداخافظی کرد که نمیدونم چم شد وگوشه ی کت اریا رو نزدیک بینیم کردم و بوش میکردم.

اریا با تعجب گفت-بیتا؟چی شده؟حالت خوبه؟
خفه شو فقط بشین میخوام بوت کنمخندیدو نشست فقط دوس داشتم بوش کنم اصال حالم دست خودم نبود.
اریا به ساعتش نگاه کردوگفت-بیتا خانومم؟من دیرم شدها میخوای این کتو بدم به تو؟
قیافه امو مظلوم کردمو گفتم-اره توروخدا.
خندیدو کتشو در اورد بهم داد.
ازش گرفتمش ویکسره بوش میکردم.
اریا بوسیدتم وبلند شد ورفت شرکت.
کت داشتم بو میکردم که با خودم گفتم بیتا دیونه شدی؟این چه کاریه؟چرا انقدر کتشو بو میکنی؟
اخه بوی خوبی میده.
خفه شو اینم شد دلیل احمق
خب چه بودنم من
هی با خودم کلنجار میرفتم که چرا اینجوری شدم.
زنگ عمارت بصدا در اومد.رفتم دروباز کردم ابجیم یکتا بود با شکمه جلو اومده اش پنج ماه حامله است وبچه اش پسره میگه
دوس دارم اسمشو اراد بزارم.
بوسیدمش وباهاش سالموعلیک کردم باهم رفتیم داخل ونشستیم داشتیم حرف میزدیم که از یکتا پرسیدم-یکی؟
جونش بیتی؟میگما من نمیدونم چم شده یکسره اریا رو بو میکنم دوس دارم هی عطر تنش بو کنم نمیدونم چرایکتا متفکر نشست وبعد چند دقیقه ای گل از گلش شکفت وگفت-بیتی؟
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چیه؟نکنه باردار باشی اخه بعضیا تو دوره ی بارداری اینحوری میشنلبخندی روی لبام اودم یعنی میشه منو اریا بچه داشته باشیم.چه خب میشه دوقلو باشن یکی دختر یکی پسر که دیگه بست
باشه
باذوق گفتم-یعنی میشه؟
اره خنگ خدا چرا نشه باید بشه پاشو لباس بپوش بریم ازمایش بدیم بدو.باشه باشه االن
رفتم باال سریع لباسمو پوشیدمو با یکتا رفتیم دکتر وازمایش دادیم که گفت عصر جوابش میاد.
با یکتا رفتیم تا عصر گشتیم که یکتا گفت-دیگه بریم فک کنم جواب ازمایش اومده باشه.
با استرس-باشه بریم.
لبخندی زد وباهم بسمت ازمایشگاه حرکت کردیم خدا خدا میکردن که حواب ازمایش مثبت باشه و حامله باشم.
رسیدیم به ازمایشگاه.
رفتیم سمت پذیرش وپرسیدیم -جواب ازمایش ما اومده یا نه که گفت اومده.
داشت دنبال حواب ازمایش میگشت که بالخره پیداش کردوگفت-اهان بفرماید.
جواب ازمایشو ازش گرفتمو وبهش نگاه انداختم اشک تو چشمام جمع شده بود خدایا چرا

چرا تو انقدر خوبی خدا یعنی من واقعا باردارم انقدر خوشحالم بودم که جیغ خفیفی کشیدم ویکتا رو بغل کردمو گفتم-حامله ام
یکتا حامله ام با خوشحالی گفت-فدات بشم من عسلم ژاله هم حامله است نزاشت دوروز بگزره سه ماه ازدواج کردن االنم سه
ماهشه
اوووف چه فعال
زد زیر خنده با شوخی وخنده بسمت خونه حرکت کردیم که یکتا گفت-من تنهاتون میزارم که بهتون خوش بگزره وچشمکی زدو
رفت.
رفتم داخل عمارت تصمیم گرفتم اول لباسمو عوض کنمو یه شام خوشمزه ودرست کنم هوس ته چین کردم و سریع موادشو
حاضر کردمو درستش کردم.
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بعد اون خونه رو مرتب کردم رفتم یه دوش حسابی گرفتم ویه تاپ قرمز تا روی ناف با دامن کوتاه مشکیمو پام کردم ویه رژلب
قرمز به لبم زدم.
موهامو هم محکم از باالسرم بستمش.
خیلی خوشگل شده بودم و به خودم رسیده بود.
رفتم میزو خیلی رمانتیک با گلبرگ های گل رز و شمع تزیین کردم.
میزو چیدم که صدای پاهای کسی اومد که تمام زندگیمه.
سرمو بلند کردم وبه زندگیم نگاه کردم.
به سرتاپام نگاه کرد ولبخندی قشنگ تحویلم داد اومد سمتم وبغلم کرد وبوسیدتم وگفت-به به خانومم چقدر خوشگل کرده به
چه مناسبت هست؟
میفهمی عشقم میفهمی.خندیدوچیزی نگفت.
گفتم-برو دستتو بشوروبیا سر سفره.
لبخندی زدوگفت-چشم بانو.
شاممونو داشتیم میخوردیم که جواب ازمایشو روی میز گزاشتم که اریا پرسید-این چیه؟

بازش کن ببینش.جواب ازمایشو برداشت باز کرد وبرگ رو از داخلش بیرون اورد بهش نگاه کرد.
هرلحظه چشماش خوشحال تر میشد ولبخندش پررنگ تر.
بهم نگاه کرد لبخندی تحویلم داد.
بلندشووگفت-یعنی واقعا خانومم تمام زتدگیم وعشقم از من بارداره؟
سرمو خوشحال به نشونه ی اره تکون دادم که اومد سمتمو بغلم کرد.
تو اغوشش گم شده بودم.واای که من چقدر این مردو دوس دارم.
به شکمم دستی کشید که هنوز چندان بزرگ نشده بود وگفت-ثمره ی عشقمون االن او شکم توه.
-اره اریا دیگه ثمره ی عشقمون هست این یعنی تا ته دنیا باهمیم.
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روزها و هفته ها وماه ها میگذشت و شکم من روز به روز بزرگ تر  .بچه ام پسر بود .اریا میگفت دوس داره اسمش عرفان
باشه منم گفتم-منم اگه دخترمون بشه اسمشون میزارم غزل پس.
روزهای اخر بارداریم بود وشکمم خیلی گنده شده بود.
اریا تو شرکت بود و باید االن دیگه میومد.
یکدفعه درد عجیبی توی شکم وپهلو کمرم احساس کردم.
چنان جیغی زدم که کل عمارت لرزید.
توان تکون خوردن نداشتم جیغ هام بلند تر شده بود صدای پاهایی رو که تند تند بسمت اتاق میومد رو شنید.
فقط جیغ میزدم که اریا رو تو چهار چوب در دیدم.
جیغ زدم-اریاااااا اااااای
با ترس گفت-چیکار کنم بیتا؟
مانتومو بیارررررررباشه باشهمانتومو تنم کرد ویه شال رو سرم انداخت و بغلم کرد.
منو بسمت پارکینگ رفتیم ومنو گزاشت تو ماشین با سرعت زیادی میرفتو من فقط جیغ میزدن .
به بیمارستان رسیدم و منو روی برانکارد گزاشتن.
جیغ کشیدم-اریااااا خیلییی خرییی
بابهت واسترس گفت-چرا؟
باعث وبانی همه ی این دردا توییی.دیگه صدای اریا رونشنیدم چون بردنم اتاق عمل.
دیگه بیهوش شدم وچیزی نفهمیدم.

اریا
بعد چند ساعت از اتاق عمل یه بچه بیرون اوردن.
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رفتم نزدیکش وااای خدا یعنی این بچه ی منه؟
چقدر قشنگه چقدر خوبه که ثمره عشقمونو میبینم.
بچه روبردن و بعد یک ساعت بیتا رو هم که تو نیمه هوش داشت اوردن بیرون.
بیتا
چشمامو باز کردم که اریا رو باال سرم دیدم با درد لبخندی زدمو گفتم -اریا؟عرفان؟
فداتشم میارنش ماشاهلل خیلی وزن وهیکلش خوبه.چطوره؟۴کیلوواای چقدر خوبهاره گلمپرستار پسرمونو اورد و داد به من .تو بغلم بود که اریا سرشو بوسید به این صحنه ی زیبا نگاه کردم که هرلحظه اشو برام دل
انگیز بود .
به چشم های اریا نگاه کردم بهش لبخند زدم که متقابل جوابمو داد و دوباره به عرفان نگاه کردیم.
پایان
این اولین رمان من بود امیدوارم لذت برده باشید.
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