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به نام خدا

رمان تقدیر یک رویا
نویسنده  :دیناصباغی
عضو انجمن رمان سیتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir
بـــــــ نام خدای جان افرید ــــه
تقــــدیـــــــ یک رویا ــــــر

💜تقدیره یک رویا💜:
فصله یک
با صدای االرم گوشیم سریع از خواب بلند شدم و به سمت دستشویی حمله کردم بعداز انجام عملیات الزمه به اتاقم برگشتم و سریع یه
مانتو و شلوار مشکی همراه مقنعه اش پوشیدم و کولمو برداشتم
ای وای گوشیم کجاست پس!!!!بعداز از پیدا کردن گوشیم داشتم به سمت در اتاقم میرفتم که نگاهم افتاد به ساعت مقابلم چی!!!!!!!!ساعت
شیش و سیه یعنی من یک ساعت و نیم زودتر بلند شدم ؟نه!!!......وای تیاممیکشمت.....ازاتاقم بیرون اومدم و سریع با حالت عصبی وارد
اتاق تیام شدم که تو عالم خواب بود
منو اینطور بیدار کرده خودش عین خرس خوابه!پریدم روش و موهاشو کشیدم
تیام میکشمتتیام که از خواب بلند شده بود گفت:باز چی شده رها سگ گازت گرفته هار شدی!
نه تیام گازمگرفته...چرا ساعت گوشیمو دست کاری کردی هان
تیام:اِاِ پس فهمیدی اره
اره و....تیام :بد کردم زودتر بیدارت کردم که استرس نگیری
از روش بلند شدم و گفتم:منتظر تالفی باش اقا تیام
و بعداز گفتن حرفم از اتاقش بیرون اومدم من میدونم با تو چی کار کنم صبر کن یه اشی برات بپزم که یه وجب که هیچ یه دو سه وجبی
اضافه تر روغن داشته باشه .
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به سمت اشپزخونه رفتم ،دیدم مامان و بابا درحال نوش جان کردن صبحانه هستن
به به سالم بر مامان و بابای خودم صبحتون بخیربابا:سالم دخترم صبح تو هم بخیر
مامان:سالم عزیزم بیا بشین صبحانت و بخور
چشمبه سمت میز رفتم و نشستم و بِسْم اهلل رحمان رحیم شروع به غارت کردن میز کردم درحال شخم زدن بودم کهمزاحم همیشگی اومد
به به سحر خیز شدین رها خانومهمون طور که درحال جویدن لقمم بودم جواب دادم :زیر سایه یه خیر ندیده بله سحر خیز شدم
دیگه جوابم و نداد و مشغول به خوردن صبحانش شد.
بعد اینکه خوب سیر شدم به ساعتم نگاه کردم که نشون دهنده ی هفت و بیست و هشت دقیقه بود اوه چه زود گذشتا به طرف بابا
برگشتم و نیشم و به نمایش گذاشتم و گفتم :اهم...بابایی میگم چیزه..میخوای دخترت و ببری
بعد اتمامه حرفم دوباره با اون نیش قشنگم بهش زل زدم
تیام :اه ببند حلقت و حالم بهم خورد
حلقم و بستم و گفتم :بی فرهنگ
بابا:بسه انقدر کل نزنید(بعدم رو ب من گفت)پاشو بریم دخترم
بعد بوسیدن گونه ی مامانم با بابا ب طرف ماشین رفتیم و سوار شدیم
بابا کی میخوای دخترت و از اوارگی نجات بدی ؟!بابا:وا چرا اواره دخترم ؟
 اوم ...خوب خسته شدم از اینکه یا باید منتظر باشم رزا بیاد دنبالم یا باید منت اون گودزیال رو بکشمبابا:از گودزیال احیانا منظورت با تیام که نیست !
نه بابا جان شما یه درصد فکر کن من منظورم با اون باشهبابا:اره خوب
دیگه چیزی نگفت و به راهش ادامه داد منم مثل همیشه بی خیال شدم ،
وقتی رسیدیم جلو در دانشگاه از بابا سریع خداحافظی کردم و پریدم پایین
اوم حاال باید رزا رو پیدا کنم دیشب که بهم گفت امروز نمیتونه بیاد دنبالم و منم که با بابا اومدم،وارد حیاط دانشگاه شدم کمی چش
چرخوندم که دیدمش سریع با داد اسمش و صدا کردم
رزابا صدام برگشت طرفم و نگا کردم کمی بد با حالت عصبی به طرفم قدم برداشت تا رسید بهم گفتم :سالم رزا جونم
رزا:رزا جونم و....
منم خوبم تو خوبیرزا:رها برای هزار و یکمین دفعه میگم این جوری اسمم و تو دانشگاه صدا نزن اخه خواهر...
باشه باشه هردفعه این و میگیرزا:چه قدرم هردفعه گوش میدی
ما اینیم دیگهرزا:پرو!
به طرف کالس ها رفتیم که صدای رزا دراومد
رزا:راستی رها میدونستی دونفر امروز ترم اخری مهمون وارد دانشگاه میشن!
ا واقعا؟!رزا:اره زود تر بیان ببینم مالین یا نه؟
به ما چه که چه مالین یا نیستنرزا:ضد حال
سرم و تکون دادم و وارد کالس شدیم
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طبق معمول به ته کالس رفتیم و نشستیم.
بعد پنج دقیقه استاد و ارد کالس شد و مشغول به معرفی کردن خودش شد و بعد معرفی شروع کرد به حاضر غایب کردن بهزاد علی زاده
...
رها...
تا اومد بقیه اسمم و بگه یه نَفَر با شدت در کالس و باز کرد و وارد شد وا چی شد االن دقیقا!
بهش نگا کردم ته چهرش برام اشنا اومد و یه لرزشه خفیف رو تو قلبم حس کردم که با صدای استاد از فکر اومدم بیرون
استاد :اقا این چه ساعته اومدنه ٠١دقیقه از کالس رفته
پسره :خوب ...ببخشید مشکلی پیش اومد که باعث تاخیر من شد
استاد :این دفعه چون جلسه اوله اشکال نداره ولی تکرار نشه
پسره هم بد سر تکون دادن اومد تو به طرف تنها صندلی کالس یعنی بغل من  ،نشست و استادم باز شروع کرد به خوندن اسم ها
استاد :رها آرین فر
دستم و بلند کردم که دید بعدم اسم رزا رو صدا کرد
استاد :رزا آرین فر
اونم مثل من دستش و بلند کرد
اما با اسم بعدی که گفت مخم کال رد داد
استاد :اراد فتاح
با گفتن اسمش دست پسر بغلیم بلند شد برگشتم طرفش و نگا کردم اون چشای عسلی بد جور داشت با دلم بازی میکرد که با صداش از
فکر اومدم بیرون
-تموم شد؟!ها...چی؟!آنالیز کردنب
ا فعال شدن مخم سریع گفتم  :بله تموم شد
-خوب خداروشکردیگه هم جوابش و ندادم و به درسی که استاد شروع کرده بود حواسم و دادم.بعد چهل و پنج دقیقه ی طاقت فرسا باالخره کالس تموم
شد و استاد با یه خسته نباشید از کالس خارج شد منم بد جمع کردن وسایلم گفتم :رزا بریم سلف ؟
رزا :اره بریم
از کالس خارج شدیم و به طرف سلف رفتیم
رزا :چی میخوری؟
قهوهرزا:اوکی
هوف همش فکرم درگیره از وفتی اون پسره رو دیدم اه یادم باشه این دفعه دقیق تر بشم روش
-چی انقدر فکرت و درگیر کرده ؟ا کی اومدیرزا:از وقتی با خودت درگیر شدی
قهوه رو گرفتم و شروع به مزه مزه کردنش کردم
که گوشیه رزا زنگ خورد
رزا:جانم
....رزا:باشه میاییم بای
کی بود؟5
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رزا :پاشو بریم خودت میفهمی
ازم جام بلند شدم و به دنبال رزا رفتم که بغل دوتا پسر واستاد سرم و بلند کردم که همون پسره رو دیدم همون اراد .
--سالمبا صدای اون یکی پسره به سمتش برگشتم که با دیندنش دوتا شاخ در اوردم که هیچ دم هم در اوردم این و دیگه کامل شناختم شهاب
دوباره برگشتم طرف اراد و به چهرش دقیق شدم موهای خوش فرمی داشت که جون میداد دست تو موهاش کنی و خراب کنی پایین تر
که اومدم چشمای عسلی که برق خاصی توش بود که ادم و اسیر خودش میکرد بینی که با صورتش متناسب بود و همراه با لبایی
گوشتی که بد جور تو چش بود  .یه بار دیگه به چشاش نگاه کردم ،نه وای خدای من ،من این نگاه و خیلی خوب میشناسم از هرچی بهتر
این نگاه و میشناسم هر لحظه احساس میکردم ضربان قلبم باالتر داره میره ولی سعی کردم به خودم مسلط باشم و جواب شهاب و بدم از
نگاه بهش دست برداشتم و گفتم :سالم
رزا :رها ...ام شهاب و که میشناسی ارادم که...
میشناسماراد:سالم.
سرم و براش تکون دادم و خطاب به رزا گفتم :من دارم میرم تو اگه میخوای بمون اگه میخوای بیا
رزا:اما میخواییم بریم کن
برین خوش بگذره خداحافظاومدم برم که با صداش تو جام خشک شدم.
اراد:تو هم بیا
نه رها نمیشه نباید بری
اراد:خوش میگذره ها بیا
اوف ای خدا چرا نمیتونم مخالفت کنم باهاش چرا اخه؟
اصال من که فراموشش کردم پس برام مهم نیست که اصال میرم واال اصال وجودش و نادیده میگیرم
بد از کلنجار رفتن با خودم گفتم :باشه میام
رزا:اوخ جون
شهاب:پس رها تو با اراد بیا منم با عشقم
چی شد ؟ قبل از اینکه بخوام مخالفت کنم که با اراد نرم از عشقمه شهاب تعجب کردم
عشقت کیه اون وقت؟!شهاب:معلومه رزا
چی...کی؟ چرا ب من نگفتی رزا؟رزا:توضیح میدم میفهمی ...ما رفتیم بابای
بعد حرفش سریع دست شهاب و گرفت و برد داشتم از حرص خوردن میمردم اخه اینم دخترعموست که ما داریم ادم و تو منگنه قرار
میدن اه
-میخوای همین جا واستی با خودت درگیر باشی...بیا دیگه خوببی فرهنگ انگار اداب معاشرت بلد نیست صب کن بهت نشون میدم
از فکرم بیرون اومدم و دن بالش اینه جوجه هایی که دنبال مامانشون میرن رفتم وقتی به پارکینگ رسیدیم کنار یه بی ام وی جیگر واستاد
بابا با کالس بابا پولدار اه اصله اینا بخور تو مخت ادب نداری که با حرص سوار شدم و محکم در و کبوندم
اراد:حرص نخور زشت میشی
به تو چهدیگه چیزی نگفت و راه افتاد هوف حوصلم پوکید که اهنگ ماهنگ نداره یعنی
تو ماشینت اهنگ نداریاراد:چرا دارم!
-خوب نپرسیدم ببینم داری یا نه که پرسیدم که بذاری
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سرش و تکون داد و ضبط و روشن کرد ای وای اینکه بدتر شد غم همه عالم و ادم اومد تو دلم،دستم و بردم طرف ظبط و عوض کردم
اهنگ و نوچ نخیر انگار این فقط اهنگ غمگین داره اه ظبط و خاموش کردم و نشستم سرجام هوف حاال چی کار کنم اوم ! اها کلش بازی
میکنم گوشیم و در اوردم و ش روع به بازی کردم بعد اینکه حسابی خودم و سربازام خسته شدیم اومدم از برنامه بیرون و گوشیم و انداختم
تو کیفتم که صدای مزاحم در اومد
اراد:انگار نمیتونی یه جا اروم بشینی ها
مگه بودبودك تو جونمه که نتونم اروم بشیمخندید که گفتم :جک گفتم ؟
اراد:دسته کمی از جک نداشت
بزنم صورتش و یه ور کنما پرو اصال دیگه جوابش و نمیدم زایه بشه .بعد پنج دقیقه جلو یه سفره خونه ی خوجل نگه داشت منم سریع
قبل از اون پیاده شدم و رفتم تو گفتم که وجودش و نادیده میگیرم داشتم چش میچرخوندم که رزا رو پیدا کنم که یه نَفَر دمه گوشم
گفت :سعی نکن پیدا کنی دنبالم بیا
بعد حرفشم رفت وا اینکه اراد بود
ای خدا من اگه این یکی و نزنم صاف نکنم رها نیستم حاال ببین دنبالش داشتم میرفتم که رفت قسمت باآلی رستوران چه زیبا همین
جور داشتم پایین و دید میزدم و میرفتم که احساس کردم ی ستون مقابلم قرار گرفته منم با مخ رفتم توش
اخ ...مخمسرم و اوردم که دیدم اراده اااا این بود ستون بهش گفتم البته از ستون هم کمتر نیست
بهتون یاد ندادن سد راه کسی نشیناراد:نه متاسفانه
خوبه پس بهتر یاد بگیریناراد:باشه قبلش تو رو هم میبرم چشم پزشکی
یعنی میخواد بگه من کورم چی اونم من دیگه کشتنش قطعی شد محل ندادم و حرکت کردم که کمی جلو
تر رزا رو دیدم سریع پریدم جلوش
رزارزا:هی زهرمار ترسیدم
حقته بیشتر از اینا برات دارم به تو هم میگن دختر عمو اخهرزا:اوهوم دختر خاله که نمیگن
وای خدا امروز همه زدن تو کار من که دیونم کننا
کتونی هام و در اوردم و نشستم بغل رزا که داشت قلیون میکشید
اهم..رزا خانوم بچرخونید هم بد نیسترزا:چشم حتما
بعدم حرفشم داد به شهاب خدایا یا من و بکش یا اینا رو تا منگول نشدم البته فکر کنم شدم و خودم خبر ندارم هوف
-بیاسرم و بلند کردم که دیدم اراد قلیون و به سمتم گرفته خوش حال ازش گرفتم که دیدم تشکر نکنم منم مثل اون بی ادب میشم برا
همین گفتم:مرسی
اراد:قابل نداشت
شروع به کشیدن کردم
رزا :رها من که ماشین ندارم با شهاب برمیگردیم تو هم یه کاری بکن دیگه
اوا اصال یادم نبود باشه با اژانس میرماراد:نمیخواد من میبرمت
نه ممنون نیازی نیست ترجیح میدم با اژانس برماراد:گفتم میبرمت کل نزن
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نکنه باز دلت میخواد بگم به تو چهاراد:مهم نیست بگو
هوف.....
بعد خوردن نهار بلند شدیم و بعد پوشیدم کفشامون از سفره خونه رفتیم بیرون
رزا:خوب دیگه رها جان خداحافظ
دم گوشش یواش گفتم :ایشاال نسل دختر عمو هایی مثل تو منقرض بشه به حق پنج تن
رزا:انقدر ارزوی موفقیت برا من نکن گلم
اوکی برو خداحافظپشتش و کرد و رفت منم بالتکلیف موندم
اراد:بیا بریم دیگه
دنبالش راه افتادم و سوار ماشین شدیم
اراد:ادرس و میدی !؟
نیازی به زحمت نبوداراد:وظیفس
بد دادن ادرس سرم و تکیه دادم و نمیدونم چیشد که خوابم برد...
با احساس اینکه یکی داره محکم این ور اون ورم میکنه چشام و باز کردم
هااراد:بیدار شو دیگه رسیدیم
نمیشد مثل ادم بیدار کنی نه؟اراد :نه
اره خوب از شما هیچ انتظاره نمیره متاسفانه ...بازم ممنون خداحافظاراد:خداحافظ
از ماشین پیاده شدم و به طرف خونمون رفتم و با کلیدم در و بازم کردم و رفتم تو اخیش قربون حیاط خوشگل خونمون برم حیاط
خونمون خیلی ارامش بخشه جوری که از در میای تو سمت چپ و راست خونه پر از گالی اللس که روی خاکش و سَنگ های سفید
پوشنده و اون ور حیاطم تاپمه بقیش هم درخت های شکوفه وارد خونمون شدم و بلد گفتم:سالم اهله خونه گلتون اومده دخترتون اومده
صدای تیام بودکه می اومد
تیام :ا چی چی اورده ؟
برای تو کوفتتیام:چه بی ادب بچه ی کی بودی تو من نمیدونم
با این حرف صدای مامانم اومد
مامان:ممنون پسرم یعنی به من و بابات شک داری؟
نیشم باز کردم و گفتم :به معلومه که نمیشه به شما دوتا شک کرد مامی جونم
مامان:بسه....سالم خوبی
مامان جان میذاشتی یه ساعت دیگه بگذرهمامان:مگه میذارید شما دوتا اخه
لپش و بوس کردم و به طرف اتاقم رفتم تا استراحت کنم اخه میدونید که کوه کندم امروز لباسم و کندم و انداختم گوشه اتاقم و ولو
شدم رو تخم و به خانوادم فکر کردم بابام که خیلی دوسش دارم و مهربونه حدودچهل و نه سالشه و عاشقشم مامانم هم که چهل و یک
سالشه و قربونش برم از خوشگلی چیزی کم نداره همین خوشگلیشه که بابام و دیونه خودش کرده برسیم به تیام که داداشمه درسته
خیلی کل میزنیم و به خون هم تشنه هستیم ولی دوسش دارم بردار بزرگمه که کال همچیش به خودم رفته یعنی دوتامون به مامانم
رفتیم از نظر چهره یه دختر عموی خلم دارم که مثل خواهرمه همون رزا خله برعکس رزا داداشش خیلی گنده اصال ازش خوشم نمیاد
اسمشم فرهاده
تیام:رهاااااااا
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با دادی که زد همچین هل شدم که از تخت افتادم پایین
ها  .....چیه .....چی شدهبا تموم شدن حرفم تیام زد زیر خنده
کوفت ....چی شدهتیام :هیچی فقط میخواستم بگم بیا شام بخور
همین!تیام :همین
پریدم روش و موهام و از ته کندم
تیام:اخ ..رها غلط کردم ببخشید اخ....وای موهام رها بسه کنده شده ای
دیدم دیگه گناه داره موهاش و ول کردم گفتم :یه بار دیگه به ساعتم دست بزنی این جوری بیدارم کنی تو خواب میام موهات و با تیغ از
ته میتراشم
تیام:اوه چه تحدید کار سازی
بد حرفش از اتاقم رفت بیرون منم سالنه سالنه رفتم اشپزخونه
بابا:به سالم خوابالوی بابا
سالم بابا جونیتیام :اه
 چیزی گفتی تیام!؟تیام:نه بابا ابجیه گلم
مامانم اینا هم ریز ریز میخندیدن اینه این گشنه های بدبخت نشستم و شروع به خوردن قرمه سبزی کردم و بد سیر شدن اومدم فرار
کنم که مامانم گفت:عزیزم ظرف ها دارن صدات میکنن
بل اجبار برگشتم و بی حوصله ظرف ها رو شستم و رفتم نشیمن پیش خانواده ی گلم نشستم و به تماشای فیلم مشغول شدیم ساعت
دوازده بود که هرکدوم به اتاقمون رفتیم که بخوابیم.
____
صبح با نوره خورشید که دقیق ت و چشم بود بیدار شدم مثل همیشه بد عملیات دستشویی اومدم بیرون ،میخواستم امروز یه تیپ خوشگل
بزنم.رفتم کمدم و باز کردم و یه مانتوی تنگ قرمز برداشتم با شلوار و مغنه مشکی و پوشیدم رفتم جلو ایینه و به خودم نگا کردم
پوست سفید با چشای ابی سبز خوش حالت با بینیه متناسب با صورتم و لبای خوش فرم موهامم که تازه یه رنگ جیگر
زده بودم بهش ،صورتم که خوب بود یه ذره ریمل زدم و با یه مداد مشکی و رژ صورتی چه جیگری شدما (وجدان:خوب معلومه هیچ
ماست فروشی نمیگه ماست من ترشه) شما نظر نده اتفاقا ماست من خیلی هم شیرینه دیگه جوابی نداد و منم بد برداشتن گوشی و
کولم از اتاقم خارج شدم و به سوی اتاق تیام رفتم میدونستم موقع خواب هیچی حالش نمیشه برا همین رفتم در گوشش گفتم :داداشی..
تیام...:
داداشم؟تیام :ها
ماشینت و ببرم؟تیام :ها....ببر
منم خوش حال از عملیات موفق سویچ اسپرتیچش و برداشتم و از خونه زدم بیرون چون همه خواب بودن اهنگ مورد عالقمم گذاشتم
و باهاش زمزمه کردم :دختر همسایه شبای تابستون ......
تا دانشگاه راهی نبود برا همین زود رسیدم و ماشین و پارك کردم پیش به سوی دانشگاه
امروز تا هشت کالس داشتم یعنی جنازه باید برم خونه به سمت کالس رفتم و وارد شدم هوف دوباره باید این اراد و تحمل کنم به طرف
رزا رفتم و گفتم  :رزا خانوم میبنیم مشغولی تحویل نمیگیری
رزا:ا رها عزیزم کی اومدی
االنرزا :اهان
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-سالم خانومابرگشتم که دیدمش دوباره از امروز دوری میکنم ازش
رزا:سالم .شهاب کو
اراد:مریض شده نیومد
رزا که دمر شده بود رفت نشست سر جاش
منم بغلش نشستم که اراد گفت :جواب سالم واجبه ها
سالمپرو اومد بغلم و نشست که یه دختر جفل جیغ جیغ کنان داشت میومد طرف اراد
 -وای ..اراد عشقمبد حرفش خودش و انداخت بغل اراد اوا چی شد االن ؟
اراد:شبنم این چه وضعیه!
همون دختره که تازه فهمیده بودم اسمش شبنمه جواب داد:وای اراد نمیدونی چه قدر دلم برات تنگ شده بود .
داشتم میمردم از حرص اوف ،اوف اصال به من چه ولی نمیشه یه چی باید بهش بگم .
اهم ببخشید خانومه به ظاهر محترم این جا کالسه محل این کارا نیست هرجایی یه حرمتی داره که خوب فکر کنم متاسفانه شما بلدنیستین.
بد حرفم بلند شدم و بد برداشتن کیفم از کالس خارج شدم و به طرف حیاط رفتم و اولین نمیکت نشستم اخ اخ اخ دیدی چه جوری
پرید بغلش دختره ی ..الإله اهلل ببین دهن مردم و باز میکنن اخیش هوای ازاد داشتم خفه میشدم .هوف با صدای قدمای کسی سرم و
برگردوندم دیدم اراده پشتم و کردم و نشستم که اومد بغلم نشست من میگم پروست شما میگن نه.
اراد:خوبی!؟
ممنوناراده:چرا با شبنم اون جوری رفتار کردی!؟
خودم و زدم ب اون راه و گفتم:شبنم کیه دیگه!؟
اراد:همون که چند دقیقه پیش داشتی باهاش بحث میکردی .
 اها ..ببخشیدا آقای فتاح ولی حقشون بود شما هم مسائل عاشقانتون و بذارین برا زمان دیگه نه تو دانشگاه .بد حرفم بلند شدم برم که باحرفی که زد سیخ شدم تو جام .
اراد:حسودیت شده؟!
م....من...من نه برا چی باید حسودیم بشه!؟هر لحظه احساس میکردم قلبم داره میزنه بیرون
اراد:اخه حرکاتت این و نشون میده
حرصم گرفت ازش رفتم رخ به رخش واستادم و گفتم  :ننمی بابامی شوهرمی دوست پسرمی کیم هستی که بخوام حسودی کنم مغزت
معیوبه
بد با جمله ی بعدیش دیگه واقعا داشتم پس می افتادم
اراد :قبال که بودم!
چی کی !؟ پس چرا من یادم نمیاداراد :یعنی واقعا فراموش کردی ؟!
 مگه چیزی هم بوده که بخوام فراموش کنم هااراد:رها...
حرفش و قط کردم و گفتم:از امروز دیگه حق نداری به من نزدیک بشی تو ،تو زندگیه من جایی نداشتی و نداری خوب پس از این فکرا که
چه میدونم حسودیت شد و اینا به سرت نزنه یه وقت آقای فتاح.
بعد تموم شدن حرفم سریع رام و کشیدم و به طرف پارکینگ رفتم و سوار ماشین شدم .نفس حبس شدم و دادم بیرون و به این که چه
قدر بد بختم فکر کردم ای خدا چرا دوباره باید سد راهم قرارش بدی من که از اول هیچ پسری و نمیخواستم خودت وارد زندگیم کردیش

11

https://telegram.me/romancity

رمان تقدیر یک رویا

Roman-City.ir

تاعاشقش شدم بدبختی هام هم شروع شد تا باهام خوب بودیم و ارامش داشتم دوباره ازم گرفتیش و مجبور شدم سه سال تمامم و وقت
بذارم که فراموشش کنم و از زندگیم بیرونش کنم حاال که بیرونش کردم چرا دوباره اوردیش تو زندگیم و جلو راهم قرارش دادی؟
چی کار کنم االن اخه؟!هوف به سه سال پیش فکر کردم که با یه پسر ب اسم اراد تو چت اشنا شدم نمیدونم چی شد که مهرش به
دلم نشست بعد چند وقت دوستی عالقم بهش خیلی بیشتر شده بود جوری که کل فکرم درگیرش شده بود وقتی برای اولین بار دیدمش
حسم بهش بیشتر و بیشتر شد .رابطه ی خیلی خوبی داشتیم باهم خوب و خوش حال بودیم بدون هیچ شیله پیله ای،جایگاهش تو قلبم
بود انقدر وابستش شده بودم که چند دقیقه نبود سریع احساس دل تنگی میکردم اما همچی خوب بود برای چند وقت نه برای همیشه
خوشی ها موندگار نیستن زود گذرن مثال مال من که خیلی زود گذر بود،وقتی قرار بود برم ببینمش با صحنه ای رو به رو شدم که هیچ
وقت باورم نمیشد .اون نشسته بود و یه دخترم تو بغلش درحال خندیدن بود هر دفعه که نگا کردم به اون صحنه یه چاقو تو قلبم فرو
می رفت سخت بود بیای با ذوق و شوق دیدن عشقت و بد ببینی یه نَفَر دیگه تو بغلشه تو هوای ازاد بودم اما نمیتونستم
نفس بکشم هوای اون جا برام خفه بود من فقط هفده سالم بود اما اندازه یه زن پنجاه ساله غم تو دلم نشست مثل یه مار گزییده شده
بودم دیگه نمیتونستم تحمل کنم و سریع ترك کردم اون جارو و انقدری عصبانی بودم که سریع همه راه های ارتباطیم و باهاش قط
کردم و سیم کارتم و عوض کردم دو روز که گذشت حس دلتنگیه بدی بهم دست داد دو روز بود عشقم نبود و من تنها بودم کسی که
کل تاییمم و باهاش گذروندم کسی که شده بود مالک قلب و روحم نبود ومن دل تنگ و دل تنگ تر از هر روز میشدم تنها کسی که از
ماجرا خبر داشت رزا بود که هعی میگفت بذارم برام توضیح بده و اینا وقتی میدیم راجبش داره هعی حرف میزنه اونم گذاشتم کنار اما
شبش خیلی دلم گرفت نیاز داشتم با یکی صحبت کنم سریع به اتاق تیام رفتم و همه ماجرا رو براش تعریف کردم اول عصبانی شد و
گفت میکشمش اما کم کم اروم شد و شروع به اروم کردن من کرد به خودم اومدم و .از اون شب قل دادم که از زندگیم پاکش کنم و
بشم همون رهای شیطون و خنده رو نمیدونم تا چه حد موفق بودم اما از یاد بردمش و بازم مثل سابق به زندگیم ادامه دادم و دوباره
روحیم و بدست اوردم ولی بازم یه قلب شکسته برام باقی مونده بود خیلی خوب شده بودم که تا دیروز دوباره سروکلش پیدا شد .هیچ
وقت فکر نمیکردم دوباره ببینمش .اصال نمیدونستم رزا با شهاب ارتباط داره .نمیتونم خودم و گول بزنم من هنوزم که میبینمش اختیار
ضربان قلبم و ندارم به خودم نمیتونم دروغ بگم هنوزم دوسش دارم اره ،اره من اون لعنتی و دوس دارم دوس دارم ....
خدا مگه عاشق شدن جرمه؟نه واقعا جرمه؟اگه جرمه من دارم تقاص جرمم و پس میدم یعنی !.عشق و عاشقی فقط برای داستان ها و
رمان هاس واقعیش نیست همش دروغه ؟هه اره دروغه زندگی هم دروغه ....
وقتی ب ه خودم اومدم دیدم صورتم از اشکام خیس شده با ضربه ای که به شیشه ی ماشین خورده سریع اشکام و پاك کردم و به شیشه
نگا کردم هوف ای خدا چرا نمیذاره به درد خودم بسوزم؟
با ضربه ی دوم شیشه رو پایین دادم و گفتم:بله؟...
اراد:گریه کردی ؟
نه....برا چیاراد:چشات قرمزه
چیزی تو چشم رفته بوداراد:اها
اها رو جوری گفت که انگار میخواد بگه خَر خودتی منکهمیدونم یه مرگیت هست
اراد:بد چی رفته توش
میخواستم بگم دود اتیشیه که تو دلم به پا کردی رفته توش ولی بازم جواب دادم:گرد و قبار دیگه
اراد :باشه بیا رزا دنبالت میگرده
از ماشین پیاده شدم و گفتم :رزا خودش پا داره نیازی بهمفتش نداره
خواستم قدم بردارم که گفت:خیلی بد اخالق شدی
فکر کنم از حرفم ناراحت شد که این طوری گفت .
مثل اینکه تو عاشق جمله ی به تو چه شدی !اراد:اره...دقیقا
پشتم و کردم برم که صدام کرد
اراد:رها...
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اخ اخه منگول این جوری صدا میزنی که من دیونه میشم ولی سریع خودم و نباختم و گفتم :اهم...آقای فتاح یادم نمیاد اجازه داده باشم با
اسم کوچیک صدام کنید
بی توجه به حرفم گفت:شبنم....دوس دختر من نیست!
هه شنگول گیر اورده ایا،؟ یا باآلی سر من چیزی هست و من نمیبینم ا ا ا دختره با عشقم عشقم وارد شده بد میگه دوس دخترم نیست
اخه بگو مگه دروغ ح ....ال اله اهلل دهن مردم و باز میکنن
اوال به من چه دوما کامال معلوم بود ،از این ب بد خواستین دروغ بگین ی چیز بگین که با عقل حدقل بگنجهاراد:اون دختر عممه....چون که دوسم داره اون جور رفتارمیکنه
اخی بچمون یه پا سالوادوره حتما،که همه اسیرش میشن اوخی چندتا کشته دادی حاال عمویی!
خوب به من چهاراد :میشه انقدر این جمله رو نگی !
خودت گفتی اره دقیقا منم دیدم عالقه داری ،دارم برات تکرار میکنم.داشتم میرفتم که یه دفعه دستم کشیده شد و تو یه جای گرم فرو رفتم از تعجب شرط میبندم که ابرو هام پریده بودن باال اخ عجب
عطری داره المصب ادم مست میشه ..
کمرم و محکم فشار داد و گفت:چرا این جوری میکنی هان جواب بده خودم و جم و جور کردم و گفتم :ببخشید اقا شما از اصول دین خبر
ندارین که دست میزنید به یه خانوم .نوچ نوچ نوچ خیلی گناه داره ها این جوری منم؟وادار ب گناه میکنید ....اوم اخه من مثل دختر عمه
ی گرامتون نیستم فرق بین ادما رو تشخیص بدین
بد حرفم دستش و از دور کمرم باز کردم و از اون محل دور شدم الهی فدای خودم بشم که چه قدرم به محرم و نامحرم اهمیت میدم
خودمونیما عجب حالی داد المصب .اوف بطرف سلف رفتم و بد جست و جو رزا رو پیدا کردم
سالم خنگول خانرزا :چه قدر احترام چه قدر محبت لوس شدم
اخه عسیسمرزا :زهرمار
چیه اقاتون نیومده هاپو شدیرزا:اخ گفتی رها اصال نیست انگار دانشگاه حال نمیده
خدا به دوررزا:مسخره
واال بوخودارزا:رها میزنمتا حرص من و در نیار
خندیدم و گفتم :باشه چرا امپر میچسبونی
هی یاد دیروز افتادم سریع برگشتم طرف رزا و گفتم :رزا
رزا:هی زهرم ترکید چته
چرا به من نگفتی هانرزا:چیو
شهاب ورزا:بذار توضیح میدم اما االن حوصله ندارم
باشه از زیرش در برو من که میفهمم باالخره
رزا:من میرم خونه حوصله ندارم بابای
خداحافظهوف منم به سمت کالس رفتم .این کالس هیچ اشنایی نبود یعنی کامل حوصلم سر میرفت خالصه اون کالسم بد پنجاه مین تموم شد
به ساعت نگا کردم چهار و سی دقیقه اوف شیش کالس شروع میشد تا هشت اونم کالسم اراد بود برا همین تصمیم گرفتم نرم ،و به سمت
خونه حرکت کردم تو راه بودم که گوشیم زنگ زد اوه صاحبش پیدا شد
12
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جانتیام :جان و....سالم ابجیه خوشگلم.
جان تیام و ابجیه و خوشگلم محاله
تیام خودتیتیام :اره گلم مجبورم چون با موهام تحدید شدم .
خندیدم و گفتم :نه دیگه وقتی ماشینت دست منه چیزی موهات و تحدید نمیکنه
تیام:چه قدر پرویی تو .حاال بیا زود تر خونه باید یچیزی بگم بهت
باشه دارم میام فدام بشی بابایمنتظر جواب نشدم و قط کردم یعنی چی کار داره هوف انقدر امروز ماشاال روز خوبی بود همش شکه شدم بعد پانزده مین رسیدم خونه
سریع بد گذاشتن ماشین داخل حیاط سریع خودم و انداختم تو خونه
سالم اهل خونهبابا:سالم عزیزم
مامان :سالم گلم
تیام :ابجیه خلم خوش اومدی اوا ببخشید زبونم گیر کرد گلم
اره خوب زبونت گیر کردمامان:عزیزم برو لباست و عوض کن بیا
سرم و تکون د ادم و به طرف اتاقم رفتم بد عوض کردن لباس بیرونی هام با لباس خونگی از اتاقم خارج شدم و به طرف نشیمن رفتم و
نشستم روی مبل
خوب چی شدهتیام:فردا باید برای داداشت بری خاستگاری
پسته ای که داشتم میخوردم تو گلوم موند و شروع به سلفه کردن کردم حاال مگه بند می اومد تیام محکم یه دونه پشتم زد که بدتر
سوخت کمرم
اخ ب..بسه سوختمتیام:نمیری
تا تو رو نکشم نمیمیرم خیالت راحته راحتاوه یاد حرفش افتادم خاستگاری چی تیام یعنی چی
منظورت از خاستگاری چیهبابا:داداشت عاشق شده
عاشقه کیتیام:یه دلبره زیبا
حتما تو هم دیویتیام  :چه ربطی داره خنگ
دیو و دلبر دیگهبا تجزیه ی جمله صداش بلند شد و به حالت شاکی گفت:رها
تیام به خدا حوصله ی این شوخی های چرت و ندارمتیام:شوخی چیه خنگ
نکنه جدی میگی که میخوای بری خاستگاریبابا:بله داداشت میخواد قاتی مرغا بشه
با حرف بابا نیش تیام باز شد
نوچ نوچ پسرم پسرای قبل یه ذره شرم و خجالت هم خوبه واالتیام :خوب حاال
این دختر بد بخت کی هست13
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تیام :ااا بد بخت چیه بی ادب...فردا میبینیش
فردا؟مامان  :بله پسرم عجله داره
خدا شانس بده واالتیام:ناراحتی نه
بد حرفش با ذوق بهم نگا کرد و منم خیلی بی تفاوت گفتم:اوال معلوم نیست به تو بدن دخترشون و دوما چه ناراحتی یه نون خور کم تر
تیام :همین!
نه په فکر کردی االن گریه کنان میام میگم وای داداشی نرو من میمیرمتیام :بی احساس ...بعدم مگه من چمه که به من ندن
چت نیست عزیزم!؟ ....اوم زشت نیستی که هستی گوریل نیستی که هستی اخالق درست حسابی که نداری ...تیام :خوب فهمیدم بسه انقدر ارادت به من نداشته باش
چاکریم دیگه چی کار کنیمتیام :من به دختر بودن تو شک دارم واال
منم به پسر بودن تو شک دارمتیام :اون موقعه ای که بچم اومد گفت عمه جون بالم داشتان بگو شکت برطرف میشه
منم اون موقع ای که یاد دادم به بچم بهت بگه خان دایی جان که احساسی پیری کنی شک تو رو برطرف میکنمتیام:تو....
مامان و بابا هم زمان:بسه
دیگه ساکت شدیم و چیزی نگفتیم و هر کدوم به اتاقمون رفتیم هوف یعنی جدی جدی تیام میخواد ازدواج کنه ؟درسته خیلی کل
میزنیم .اما دلم نمیخواد ازم جدا بشه من بهش عادت دارم اگه اون نباشه با کی همش کل بزنم موهای کی و بکشم هوف بلند شدم و
رفتم طرفه اتاق تیام و بدون در زدن وارد شدم
تیام:بد نیست در بزنی
با بغضی که تو گلوم بود و سعی به پنهان کردنش داشتم گفتم:جدی جدی میخوای دختره رو بگیری
تیام  :رها....
نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیر گریه
اومد بغلم کرد و گفت:ابجی کوچولوی من چرا گریه میکنی
چون میخواد تو رو از من بگیرهتیام :کی
همون دخترهتیام :ارام و میگی
حاال ارام یا نا ارام چه فرقی دارهخندید و گفت:همین چند دقیقه پیش بود نمیدونم کی میگفت یه نون خور کم تر تو نمیدونی کی بود؟
نه نمیدونمتیام :چه جالب
زدم به سینش که اخش در اومد .
تیام:حاال چرا گریه میکنی
تو بری موهای کی و رو دیگه بکنم و اذیتش کنمتیام :گربه ی من نمیخوام برم که نیام اصال ببین به قول خودت به من میدن
با این حرفش جون گرفتم و گفتم:اره واال
اشکم و پاك کردم و دیگه دلم به این خوش بود که به تیام دختر نمیدن.
با صدای مامان که برای شام صدامون کرد به طرف اشپزخونه رفتیم و بدون حرف مشغول خوردن شدیم و طبق روال همیشگی بعد
دیدن سریال به اتاقمون رفتیم و خوابیدیم
____
14
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تیام:رها چی شد دختر زود باش دیر شد اه
داماد و انقدر عجول نترس کسی دلبرت رو نمی دزدهتیام:میام دونه به دونه موهات رو میکنما
بد پوشیدم کفش هام همراه مامان و بابا و تیام از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و به سوی دلبر خانوم رفتیم به تیپم یه نگا کردم
شلوار قرمز همراه مانتو و شال قرمز و کفش های مشکی اخی داداشم و ببین چه تیپه ارام کشی زده فداش بشم .با اون کرواتش
بد سی مین به در خونشون رسیدیم و بد پارك کردن ماشین به طرف در بزرگی که رو به رومون بود حرکت کردیم و بد زنگ زدن و باز
کردن در وارد حیاط بزرگی شدیم .او مای گاد یکی من و بگیره .حیاط خونشون خیلی بزرگ بود جوری که سه تا ماشین جا شده بود یه
طرف حیاط در ختای کاج بود و مثل مال ما حیاط و گل و اینا جور چیزا بود ؛
-خوش اومدی عزیزمبا صدای یه خانوم به خودم اومدم و دست از بازرسی برداشتم و سریع سالم کردم خاك تو مخ نداشتم که ابروم رفت .وارد شدم و بد سالم
و اینا با مامان بابای ارام روی مبل نشستم که چشمم خورد به تیام که داشت با حالت عصبی نگام میکرد وای یه لحظه احساس کردم
انگیبرد جلوم نشسته به زور خودم و نگه داشتم که یه وقت نخندم .
-سالم خوش اومدین .با صدای اشنایی سرم و بلند کردم ،اما با چش تو چش شدن با ادمی که رو به روم بود داشتم از تعجب میمردم وای نه یعنی داداشم عاشق
خواهر عشق قدیمیمم شده نه امکان نداره
با صدای ارومی سالم کردم و سعی کردم زایه بازی در نیارم و بعدا از تیام بخوام که از این ازدواج منصرف بشه
رو مبله رو به روییم نشست و خیره خیره نگام کرد .
بد صحبت ها راجب اقتصاد شروع شد .باالخره مامانش گفت ،تا چایی و بیاره دیدم دختر اروم و سر به زیری از اشپز خونه به طرف ما اومد
و چایی تعارف کرد و نشست .روش دقیق شدم موهای مشکی که جلوش به حالت چتری بود .پوست سفید که با ارایش ملیحی که داشت
زیبا ترش کرده بود .ابرو های پهن و چشای نسبتا بزرگ و سیاه با بینی ای متناسب با صورتش و لبای خوش فرم ،تقریبا فرم چشاش به
داداشش رفته بود و زیبا بود بهش نگا کردم که لبخند دلنشینی زد اخ اخه من چه جوری دلم میاد تو رو از تیام جدا کنم خدا ای کاش
ارام خواهر اراد نبود چی میشد اخه هعی
بابا:خوب آقای فتاح این طور که پیداس پسر من عاشق و دل باخته ی دختر خانوم شما شده و این افتخاره که دختری به این خوبی
عروس خانواده ی ما بشه و غیر از این ،پسر من از نظر مالی مشکلی نداره و میتونه ی زندگیه اروم و برای دخترتون ارام جان فراهم کنه .
اوخی
بابای ارام:از نظر من که مشکلی نیست مهم خودشون هستن (رو ب ارام )گفت:دخترم اقا تیام و به اتاقت راهنمایی کن
ارام هم با یه چشم تیام و راهنمایی کرد
هوف انگار نمیشه کاریش کرد بشه هم من دلم نمیاد دوتا عاشق و از هم جدا کنم با ی با اجازه از جمع دور شدم و ب حیاط رفتم و گوشه
ای نشستم ،از پشت صدای خش خش برگ میومد نیازی نبود برگردم ببنیم کیه از بوی عطرش میشد فهمید
اراد:میدونستی تو
چیواراد:داداشت عاشق خواهرمه
اگه قبل از اینکه االن بفهمم میدونستم مطمعن باش نمیذاشتماراد :یعنی انقدر دل سنگی که دوتا عاشق و از هم جدا کنی
گفتم قبل از اینکه بفهمم اما وقتی دیدم عاشق هم دیگه هستن دلم نمیاد بخوام جداشون کنم حدقل بهم خیانت نکردن و دارن برا همتالش میکنن و عشقشون پاکه
اخیش یدونه انداختم بهش
اراد :عشق پاك هعی
اره عشق پاك بدونه دروغ و هوس و خیانتاراد:شاید هم کسی هست ك نسبت ب تو همچین حسی و داشته باشه
15

https://telegram.me/romancity

رمان تقدیر یک رویا

Roman-City.ir

ی دفعه قلبم لرزید وای چه قدر گرمه فکر کنم از حرفش بدنم غر گرفت
نمیدونم اگه هم هست شاید پسر عمومم باشهتیام :یعنی چی
نمیدونم گفتی شاید یکی هم هست ك نسبت بهم این حس داشته باشه فکرم رفت سمت پسر عمومم داداش رزا اخه دوسم دارهاخیش باید میگفتم ك ی وقت فکر نکنه خیال برام داشته نسبت ب خودش
اراد:تو هم دوسش داری؟
میخواستم بگم اره ولی یه حسی مانعم میشد برا همین گفتم :نهاراد:بازم جای شکرش باقیه
چرا؟اراد:همون بهتر که عاشق نشی
چرا؟اراد:عاشق شدن بده اخرش پوچه تو خالیه
همه که مثل هم نیستن البته اسم هوس و عشق نمیشه گذاشت.کامال منظورم و گرفت که با خودش بودم.
به سمت در رفتم و وارد شدم که همزمان ارام و تیام هم اومدن ،رفتیم نشستیم سر جای قبلیمون .نشستیم که اراد هم اومد و نشست
مامان:دخترم شیرینی بخوریم؟!
مامان ماهم چه هول شیرینی و میزنه ها خوب انقدر دوس داری بگو چند جعبه بابا بگیره برو بخور این جا چرا ابرو میبری
ارام:بله.
با ذوق کل کشیدم که تیام چپ چپ نگام کرد وا این چرا این شکلی شد خوب ذوق زده شدم چرا قیافت و کج میکنی
مامان بلند شد و حلقه ی نشون و دست ارام کرد و بد تعیین مهرییه و نامزدی ك هفته ی دیگه سه شنبه شد عزم رفتن کردیم و بلند
شدیم و بد خداحافظی از خونشون زدیم بیرون تو راه کسی حرفی نزد تا رسیدن ب خونه وقتی هم رسیدیم بد گفتن شام نمیخورم ب
اتاقم رفتم تا ی خورده بخوابم به
اتاق خوجلم وارد شدم و بد عوض کردن لباس بیرونی هام با لباسه باب اسفنجیم ب تختم حمله کردم و سرم ب بالشت نرسیده خوابم برد
نمیدونم چند ساعت بود خوابیده بودم ك احساس کردم ی چیزی داره زیر بالشتم قر میده وا خوابالو بالشت و بلند کردم دیدم گوشیمه در
حال زنگ خوردن برداشتم و بهش خیره شدم ناشناس بود ب ساعت نگا کردم سه و چهل و پنج دقیقه بود
دکمه اتصال و زدم و گفتم :بله
انگار قصد جواب دادن نداشت داشت کم کم چشام گرم میشد ك جواب داد:سالم
شما-نشناختیمواال(ی خمیازه بلند کشیدم و گفتم ):چه سوالی هایی میکنید نصفه شبی ها-خوابیده بودین داشتم قر میدادم زنگ زدم بگم تو هم بیا همراهیم کن د اخه پسر جان نصفه شبی اینم سواله-اگه دوس داشته باشی چرا ك ن میام برا همراهیبی ادب-حاال هنوز نشناختیاز صداش فهمیده بودم کیه برا همین جواب دادم:ی مزاحم بیشتر ندارم ك اونم تویی میتونم نشناسم؟! ولی شمارم و از کجا اوردی ؟!
-یعنی میخوای بگی من مزاحممب نظرت وقتی ی نَفَر البته دور از جون شما ها ب دل نگیر ی وقت نصفه شبی زنگ میزنه و ی دختر خانومی مثل من و بیدار میکنهیعنی چی
-مزاحمش شده16
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آباریکال خوب اومدی خودت جواب خودت و دادی-اخه خوابم نمیبرهخوب چی کار کنم االن-زنگ زدم باهات بحرفم خوابم بگیره بخوابمداداش اشتب گرفتی من غصه گو نیستم ی زنگ بزن به ٩١٩٩٠١٠٩١٩قشنگ خوابت میبره جیگر-اااا واقعااره پس چی زنگ بزن اگه خوابت نبرد من بیدارم بزنگ-باشه فعالفعالوای ی ذره شاد شدیما این یکی سالم بود اینم خنگ شد
داشت خوابم میبرد ك دوباره گوشیم ویبره رفت کالفه جواب دادم:هان خوابت نبرد دیگه کاری از من بر نمیاد
-رها میکشمتخندیدم ك گفت:کوفت ب من شماره زنگلوله میدی اره!
اره-صبر کن برات دارمباشه منتظرم-خوابت میادن خوابم پرید چرا خوابت نمیبره-فکرم مشغوله ب چی -ب قبال مگه قبال چی شده-نیمه ی گم شدم و از دست دادماهانمیدونم چی شد ك خوابم برد
از زبون اراد:
رها الو رهارها...:
خوابت برددیدم جواب نمیده قط کردم نمیدونم کی بود ك میگفت خوابم پریده
با فکر کردن ب رها چشام سنگین شد و خوابم برد
از زبون رها:

صبح با نوری ك تو چشمم افتاده بود چشام و باز کردم اخ گردنم از جام بلند شدم و ب گوشیه تو دستم نگا کردم وا گوشیم چرا تو
دستمه من ك خواب بودم وقتی مخم شروع ب کار کرد جریان دیشب و یادم اومد وای دیشب خوابم برد ك سریع گوشیم و برداشتم و
اس زدم (سالم ببخشید دیشب خوابم برد)
سند کردم و ب طرف دستشویی رفتم و طبق عملیات همیشه از اتاقم رفتم بیرون
سالم بر اق داماده شنگولتیام :سالم بر خواهر منگول
مامان و بابا کوشن رفتن عشق بازیتیام :نخیر عشق بازی چیه رفتن خرید برا سه شنبه
او کو تا س شنبه17
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تیام:شما بی خیالی ها کلی کار هست
باشه حاالرفتم نشستم پشت میز و شروع ب گرفتن لقمه ی کره عسلم کردم و خوردمش بد سیر شدن از سر میز بلند شدم و جلو تی وی نشستم و
شروع ب دیدن فیلم سلطان کردم
تیام:نظرت راجب ارام چی بود رها
با یاد اوردیش تی وی خاموش کردم و رو ب تیام گفتم :داداشی بشین کارت دارم
رو مبل رو ب روم نشست و بهم منتظر نگاه کرد
تو چه جوری با ارام اشنا شدیتیام :اوم راستش من و ارام یک ساله باهم هستیم
تو دانشگاه اشنا شدیم یعنی اول من ازش خوشم اومد از نجیب بودنش خانوم بودنش از همه چیش خوشم اومده بود و سعی کردم خودم و
بهش نزدیک کنم و این شد نتیجش ك یک ن صد دل عاشقش شدم کم کم بهم پا داد و دوست شدیم ك نتیجش شد این
وای یعنی تیام نمیدونه برادر ارام همون اراده قبله
تیام من چند روز پیش تو دانشگاه یکی و دیدمتیام:کی
اراد برادر ارام زن اینده ی توتیام :خوب ك چی تو دانشگاه شماس
ارهتیام :چه خوب درسش خیلی خوبه کمکی خواستی فامیل شدیم دیگه ازش بپرس
اراد فتاح ...پسری ك س سال پیش عاشقش بودم و تو ب خونش تشنه بودی این اراد همون اراده یادت بیارکمی تو فکر رفت و گفت:نهههه
ارهتیام:ارتباط هم داری باهاش
تقریباداد کشید :یعنی چی بد اون کارش بازم ارتباط داری اره
 نهتیام :قشنگ توضیح بده ببینم
کل جریان و این چند روز ب عالوه ی دیشب براش تعریف کردم
تیام :وای خدای من
عصبی دست تو موهاش کشید و گفت:دوسش داری اره
جواب ندادم ك داد کشید :د جواب بده داری هنوز
اشکام پایین اومدن و گفتم:مگه تو ارام و دوس نداری؟فقط تفاوتم اینکه ك شما بهم رسیدین و عشقتون دو طرفه بوده
تیام:کارش و یادت رفته اره
ن یادم نرفتهتیام :پس چرا میگی اره هان
چون هنوز جاش تو قلبمه تو نمیفهمی چون تو رسیدی ب عشقت و حال من و نمیفهمیتیام :نبینم دیگه دور و روش بپلکی فهمیدی دوباره بهت زنگ زد میدی تا حالش و جا بیارم ارام جداس اونم جداس
سرم و تکون دادم و ب طرف اتاقم رفتم نیاز ب دوش اب یخ داشتم رفتم داخل حموم و داخل اب یخ نشستم
اخیش سردیه آب حالم و جا آورد بد سی مین بعده تن کردنه حولم از حموم خارج شدم گوشیم و برداشتم اراد جواب داده بود
(اراد:اشکال نداره فقط نمیدونم کی بود که میگفت خوابم پرید؟)
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بدون اینکه جوابش و بدم زنگ زدم به رزا که بیاد بریم خرید حولم و در آوردم و پشت میزم نشستم اول یه کرم زدم پوستم صاف تر باشه
و یه خط چشم همراه ریمل و مداد هم زدم اخر سر هم یه رژ نارنجی زدم و به طرف کمد رفتم و یه تیپ جیگر کرم قهوه ای زدم با تک
زنگی که رزا زد فهمیدم پایینه صندل های کرم هم پوشیدم و بعد برداشتن کیفم خارج شدم
مامان من با رزا میرم برا سه شنبه خرید بابایمامان :خدانگهدار
از خونه خارج شدم که نگام افتاد به ماشین فرهاد.
ای بابا دوباره با این بوزینه اومد اه یه شب میخواستم خوش باشما
سوار ماشین شدم و سالم کردم
فرهاد :سالم گلم
رزا:سالم خلم
واقعا که از داداشت یاد بگیر یه ذرهرزا:خواهر شوهر شدنتون مبارك
ممنون قسمت شمابا تموم شدن حرفم فرهاد به طرفم برگشت و خنده چندش اوری کرد اه
بی صدا مشغول گوش دادن اهنگ میالد بابایی بغض شدم
وقتی رسیدیم به مرکز خرید پیاده شدیم اوخ جون پیش به سوی خرید
وارد شدیم و هر کدوم دنبال یه چیز بودیم فرهاد کت شلوار رزا و من هم لباس و کفش و اینا
یک ساعت گذاشته بود اما به جز فرهاد که یه کت شلوار کاربنی خرید چیزی نخریده بودیم همین جور کالفه داشتم به مغازه ها نگها
میکردم که یه لباس قرمز بد جوری چشممو گرفت دست رزا رو کشیدم و وارد مغازه شدیم
سالم اقا میشه اون لباس قرمزه رو بیارین -سالم خوش اومدین سایزتوناسمرده سرش و تکون داد و رفت که لباس و بیاره بد چند مین لباس و بهم داد و رفتم برای پرو خیلی قشنگ بود نزدیک گردنم گیپور بود
پایین ترش تور بی رنگ میشد دوباره گیپور میشد تا یه خورده پایین تر از رونم که دوباره گیپور بی رنگ میشد و دوباره تا پایین گیپور
میشد و تقریبا دنباله داشت و فیت تنم بود
لباس و تعویض کردم و رفتم بیرون و بعد حساب کردنش رفتیم بیرون
رزا:میذاشتی ببینم چه جوریه تو تنت حاال باید تا سه شنبه تو خماریش بمونم
قشنگیش به همینهفرهاد :تو هرچی هم بپوشی بهت میاد .مطمعنم
ممنونرزا میدونست که فرهاد بهم عالقه داره ولی به روش نمیاورد نمیدونم چرا هرکی بود تاحاال یه چی میگفت
-رهاها چتهرزا :سه ساعته دارم صدات میکنم کجایی
تو فکر بودم ببخشید چیهرزا  :ببین این قشنگه
به لباسی که گفت نگاه کردم زرشکی مخمل بود که از رو زانو الیه الیه مخمل و تور بی رنگ بود
خیلی قشنگهرفتیم تو بعد پوشیدن صدام کرد که برم ببینم
خیلی خوجل شدی و بهت میاد ای کاش منم هیکلم مثل تو بودخندید و گفت :تو کوچولوییی اخه بیچاره اراد انگار میخواد با ی بچه ده ساله ازدواج کنه
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تو شک حرف رزا بودم که صدایی از پشتم اومد:اراد کیه چه ربطی به ازدواج رها داره
رزا به طرف فرهاد برگشت و گفت:دوس پسر رها
با بهت بهش خیره شدم که ابرو هاش و به معنیه چیزی نگو انداخت باال هوف خدا میخوام بکشمش
با حالت غمگین نگام کرد و گفت:نمیدونستم دوس پسرم داری
من نه....رزا :تازه دوس پسرش برادر زن تیامه
با تعجب گفت:واقعا رها
مجبوری گفتم :اره
فرهاد  :چند وقته دوستین
رزا:سه سال
دختره ی بیشور منو تو عمل انجام شده قرار داد
رو بهش با عصبانیت گفتم :لباست و در بیار و بیا زود تر
در پرو و محکم بستم و منتظر واستادم
فرهاد:دوس دارین همه و
بمیری رزا که االن باید دروغ بگم:اره
فرهاد:عکسش و بهم نشون میدی
گوشیم و روشن کردم و عکس پروفایل شو بهش نشون دادم بد بخت خبر نداره که دوس پسرم اصال نیست

فرهاد :پسر خوشگلیه حتما خیلی خوب بوده به نظر تو که دوست شدی باهاش
منظورفرهاد:منظوری نداشتم فقط امیدوارم از من بیشتر دوستت داشته باشه که ارزش داشته باشه
ای خدا بگم این رزا رو چی کار کنه
رزا:بچه ها بریم
بی صدا دنبالش راه افتادیم بعد خریدن کفش های ستمون به سمت رستوران باآلی پاساژ رفتیم و بعد انتخاب میز نشستیم
فرهاد :خوب خانوما چی میل دارین
اوم برگرزا:منم برگ
فرهادم به تقلید از ما برگ سفارش داد
تا غذا رو اوردن با ولع شروع به خوردن کردم
رزا:دختر یواش از قحطی فرار کردی
با دهن پر گفتم :وای نمیدونی رزی نهار نخورده بودم داشتم هالك میشدم
رزا :کوفت و رزی من نمیدونم انقدر هم میخوری چرا چاق نمیشی
زبونم و براش بیرون اوردم که ادای اینا که دارم حالشون بهم میخوره رو در آورد
جواب ندادم و مشغول خوردن شام عزیزم شدم بعد اینکه تموم شد و دوغم و خوردم بلند شدیم و رفتیم تا رسیدیم به ماشین در جلو رو
باز کردم و نشستم
رزا :رها زود تند سریع بدو عقب
نوچ بشین فری بریمفرهاد :یعنی عاشق این مخفف کردنتم
چاکر شومارزا هم با بد اخالقی نشست
یکی از اهنگای جوادیه فرهاد و گذاشتم و شروع کردم به دلقک بازی در آوردن که رزا هم خندید پشت چراغ قرمز واستادیم که دیدم یه
دختر چاق به زور داره راه میره کلم و کردم بیرون و گفتم :قل بخوری زود تر میرسی
21

https://telegram.me/romancity

رمان تقدیر یک رویا

Roman-City.ir

با تموم شدن حرفم فرهاد و رزا قه قه خندیدن
زهراالغ راه حل بود خوبفرهاد و رزا:اره خوب
با خنده به خونه رسیدیم و بعد خداحافظی و تشکر از ماشین پیاده شدم
دستم و گذاشتم رو زنگ و برم نداشتم که صدا اومد
تیام:بسه بسه سره با ..ببین ادما مجبور میکنی چی بگما
در وا کن بعدشم بیا الف های زیر پام و بکنتیام:ا به همین زودی الف زیر پات رشد کرد
تیامتیام:چشم چشم بیا تو
بعدم درو و باز کرد و رفتم تو با حالت عصبی وارد شدم و کیفم و انداختم و به طرف تیام حمله کردم
این دفعه دیگه کچلت میکنم صبر کنوقتی رسیدم به نشیمن با دیدن مهمونا که شامل بابا و مامان اراد و خود اراد و ارام بود سر جام سیخ شدم و گفتم:اهم چیزه ببخشید سالم
فصله دوم
همه جواب سالمم و دادن
بابای اراد:چه شیطونی هستی شما
کی من شیطون نه باباتیام:اره اصال شیطون نیستی فقط بعضی موقع ما از دستت عاصی میشیم
داشتم با ابرو هام براش خط و نشون میکشیدم که صدای خنده ی اراد و باباش بلند شد
که اراد با اخم تیام ساکت شد
اوه اوه چه دوئلی بشن اینا یه با اجازه گفتم و رفتم به اتاقم که لباسم و عوض کنم یه شومیز بنفش کم رنگ تنم کردم و موهای بلند و
خوش رنگم هم شونه کردم و باز گذاشتم و به سمت نشیمن حرکت کردم که با صدای پی ام گوشیم واستادم و پی امم و باز کردم که
مزاحم همیشگی بود
(کجا بودی تا این وقت شب )
براش تایپ کردم (جمله ی مورد عالقه:به تو چه)
بعد سند کردن گوشیم و قفل کردم و گذاشتم تو جیبم
نشستم بغل تیام
مامان :دخترم شام خوردی ؟
اره مامان خوشگلم با فرهاد و رزا خوردیم .مامان :نوش جونتون
ممنونمزاحم عصبی داشت بهم نگا میکرد
خدایا شفا بده همه ی مریض هارو بلند بگو الهی امین
تیام :لباس خریدی
اوهومتیام :مهمونی قاتیه ها میخواستی یه چیز خوب بگیری
خوبه مناسبهتیام:واال امید وارم
از حرفش حرص گرفتم محکم بشکونش گرفتم ولی کسی نفهمید منم
تیام :اخ اخ رها ببخشید ول کن اخ ببخشید خواهش میکنم
یواش در گوشش گفتم :بگو غلط کردم
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تیام :غلط کردی
چیفشار دستم و بیشتر کردم که گفت :باشه باشه غلط کردم
اها افرینهمه با خنده داشتن بهمون نگا میکردن البته غیر از مامان بابا که براشون عادی شده بود

روم و کردم طرف ارام و گفتم :چطوری عروس
ارام:خوبم ممنون
اوخی خجالت میکشه بلند شدم رفتم بغلش نشستم تا یه خورده یخش باز بشه
تاحاال عروس به این ارومی ندیده بودمارام:خوب اخه خجالت میکشم
وا براچی خجالت نداره عزیزمارام:تو خیلی خوبی
میدونم فقط یادت باشه خواهرشوهرماارام:اوه اوه اصال حواسم نبود
خندیدم که خندید
اون شب انقدر من و ارام خندیدم که دیگه نا نداشتیم بعد اینکه رفتن سریع رفتم پیش تیام و گفتم :داداشی به اراد چیزی گفتی ؟
تیام:ن فعال چیزی نگفتم
نگو باشهتیام:ببینم چی میشه ،حاال هم برو بخواب
شب بخیر گفتم و بد بوس کردن لپش به طرف اتاقم رفتم و سریع از خستگیه زیاد خوابم برد
_________
تیام :رها بدو من رفتم بدو
سریع لباسم و وسایلم و برداشتم و از اتاق پریدم بیرون
بریم بریمسریع سوار ماشین شدیم و ب طرف ارایشگاه رفتیم ارام ساعت شیش رفته بود تا جلو ارایشگاه رسیدیم پیاده شدم و وارد شدم
-سالم خوش اومدین وقت داشتینبله-صبر کنید االن إلهه جون میادچشمبد چند مین یه خانوم خوشگل اومد وگفت:خوش اومدی عزیزم شما دختر مریم جون هستی
بلهبیا عزیزم بشین همین جا تا خوشگلت کنم
نشستم که اونم شروع کر د اول برداشتن موهای بوره صورتم زیادم معلوم نبودا بد اینکه حسابی صورتم و چلوند شروع به ارایش کردنم کرد
بد یه ساعت ارایشم تموم شد و رفت سر موهام
-چه موهای خوشگلی داری عزیزمممنونانقدر موهام و کشیده بوده میخواستم برگردم با پا برم تو حلقش خالصه بد نیم ساعت هم کار موهام تموم شد خواستم برم تو ایینه
ببینم که نذاشت
-اول برو لباست و تنت کن بد ببین این جوری تو ذوقت میخورهسرم و تکون دادم و رفتم برطرف اتاقی که بهم نشون داده بود و به سختی لباسم و پوشیدم بعدم کفشاش و پوشیدم و رفتم بیرون
-وای خیلی ناز شدی عزیزم ایشاال عروسی خودت22
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ذوق مرگ گفتم :وای مرسی
رفتم جلو ایینه و به خودم نگا کردم این منم اااا از لولو به هلو تبدیل شدما
موهام و باال شُل جمع کرده بود و ی تاج کوچیک که با نگین های قرمز بود گوشه موهام
زده بود ارایشم هم سایه ی مشکی زده بود تو چشام هم سیاه کرد بود با رژ قرمز اتشی وای امشب چه قدر کشته بدم باید با یه اورژانس
هماهنگ کنم به طرف الهه خانوم برگشتم و گفتم:مرسی الهه جون خیلی خوب شدم
-خواهش میکنم فداتشمتا حرفم تموم شد در اتاق عروس باز شد و ارام اومد تو ای جونم چه خوشگل شده بود مثل اسمش اروم بود ای کاش داداشش هم مثل
خودش اروم بود واال
به به چه عروس زیبایی شدیرزا:به زیبایی تو که نمیرسم عزیزم
فداتبراش صدقه گذاشتم که دلبر داداش جانم چش نخوره واال بد میگن خواهر شوهر بده کجاش من بدم اخه
إلهه :بدویین داماد اومد
سریع به ارام کمک کردم شنلش و بپوشه اول من خارج شدم که میخواد فیلم بگیره خراب نشه
پس من حاال با کی برم
-بیا از داداش جونت اجازه گرفتم تا تاالر همراهیتون کنمبه طرفش برگشتم که اراد بود مزاحمه دیگه همیشه همه جا سبز میشه یه دفعه بی صدا به طرف ماشینش رفتم و سوار شدم که اونم
سوار شدو راه افتاد
اراد:خوشگل شدیا
ممنون شما هم همینطوراراد:واقعا
چی واقعااراد:منم خوشگل شدم
نه بابا همین جور تو گفتی منم گفتمپکر شد و گفت:نامرد
خندیدم و مشغول گوش دادن اهنگ سامی بیگی با من میرقصی شدم
همین جور هعی اهنگای شاد میذاشت
میگم شادیااراد:چرا نباشم
چرا باشیاراد:خیر سرم عروسی خواهرمه
ااا مبارك باشهاراد:دیونه نشم خیلیه
خیلی دیر داری به این تصمیمم میرسی چون هستیاراد:با من که نبودی
چرا اتفاقا با خوده خودت بودماراد:باشه رها خانوم دارم برات صبر کن
منتظرماراد:خیلی پرویی
به تو رفتم23
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اراد:باشه باشه تمامم
باغی که گرفته بودن یه خورده بیرون از شهر بود برا همین بد یک ساعت رسیدیم و بد پارك کردن ماشین به داخل باغ رفتم همه خودیا
اومده بودن
اولین کسانی که متوجه ما شدن فرهاد و رزا بود که به سمتمون اومدن
رزا:سالم مشنگ سالم اراد جان
اراد :سالم
مشنگ عمتهفرهاد:سالم (رو به اراد گفت)فکر کنم باید تو اراد باشی اره؟
اراد:سالم بله مشکلی پیش اومده
با یاد اوری اینکه فرهاد فکر میکنه اراد دوس پسرمه سریع دست اراد و کشیدم و گفتم:ااا چیزه اراد جان بیا یه لحظه
با تعجب نگام کرد و مثل کش دنبالم کشیده شد
یه جا واستادم که دید نداشت وای حاال چه جوری بگم بهش بمیری رزا
 چیزه یعنی چیز ام خوب ببین جمعه که ما رفته بودیم خرید رزا الکی به فرهاد گفت تو دوس پسر منی بد االن من موندم توش کهنفهمه ...
اراد:اها تو داری میخوای ازم که نقش دوس پسرت بازی کنم
بد حرفش چشاش و شیطون کرد برای بار دوم بمیری رزا
نه دوس پسر میدونی خوب...اراد:باشه فهمیدم بابا مردی
بی ادب حیف که کارم گیره مگال نشونت میدادمسرش و اورد جلو صورتم جوری که یک سانت فقط فاصله داشتیم و گفت :باشه عشقم
بعد حرفش پشتش و کرد و بلند بلند خندید و رفت
پسره ی احمق بیشور من و بازی میده عشقم میگه عشقمی نشونت بدم هزار تا عشقم بیاد ازش بیرون
به طرف اتاق پرو رفتم و مانتوم و شالم و در اوردم و بد مرتب کردن لباسم رفتم بیرون که به همه سالم کنم
عمه:ماشال دخترم روز به روز خوشگل تر میشی
ممنونم عمه جونبا صدای سوت سرم و برگردوندم که تیام و ارام دست تو دست هم وارد شدن رفتم جلشون و بوسشون کردم و تبریک گفتم اوخی داداشم
هم رفت قاتی االخا بد سالم نشستن جایگاهشون و منتظر عاقد شدیم که خطبه رو بخونه تا شروع به خوندن کرد رفتم واستادم وشروع به
قند سابیدن کردم عاقد بد خوندن یه چیز عربی گفت:خانوم ارام فتاح ایا بنده وکلیم شما رو با مهریه ٠٠٣١سکه بهار أزدی و یک ایینه
شمدان به عقد آقای تیام ارین فر در بیارم ؟
صدام و صاف کردم و گفتم :عروس رفته گالب بیاره
عاقد:برای با ر دوم میگوییم ایا بنده وکلیم شما را با مهریه معلوم به عقد آقای تیام ارین فر دربیارم
دوباره گفتم :عروس رفته گل بچینه
عاقد :برای بار سوم عرض میکنم خانوم ارام فتاح ایا بنده وکلیم شما را با مهریه ....شما رو به عقد آقای تیام ارین فر در بیارم ؟
همه جا سکوت بود که با صدای ارام سکوت شکست
ارام:بله
از شوق کل کشیدم که تیام چپ چپ باز نگام کرد بعد اینه عاقد بله ی تیام هم گرفت بد امضا و تبریک رفت و
صدای اهنگ هم بلند شد و همه ریختن وسط منم که از خدا خواسته رفتم وسط و شروع به رقصیدن کردم و حسابی قر تو کمرم و خالی
کردم بد که پاهام شروع به ذوق ذوق کردن کرد رفتم پیش رزا و فرهاد و اراد که سر یه میز بودن
فرهاد :خوب خودت و خالی کردیا
اره مثله تو نیستم که فقط تماشا چی باشمرفتم بغل رزا نشستم و یه پرتغال برداشتم و پوست کندم و خوردم
24
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فرهاد:ساکتی اراد جان
اراد:نه تو کف رقص خانومم بودم
با تموم شدن جملش پرتغال تو گلوم موند شروع به سلفه کردن کردم رزا سریع به پشتم زد و راه نفسم باز شد اخ دیونه این چه حرفی بود
اخه
از مشت شدن دست فرهاد فهمیدم عصبی شده
ارتان اومد سر میز و گفت:ا رها بلند شو برقصیم زود خسته شدی
بلند شدم و همراهش به وسط رفتم و رقصیدیم
دوتا اهنگ دیگه هم رقصیدیم که اعالم کردن شامه
همه دست از قر دادن برداشتن و به سالن غذا خوری حمله کردن
-خوب نقشم و بازی کردم ؟ای خدا من و بکش از دست این راحت کن
جوابی ندادم و برای خودم کمی باغالی پلو با گوشت همراه نوشابه ریختم و مشغول خوردن شدم
نامزدی شبیه به عروسی بود اخه دیگه قرار نبود عروسی و بگیرن و به جاش میخوان برن مشهد تا اون موقع هم کارای خونه گرفتن رو
اوکی کنن
بعد از خوردن غذا دوباره همه ریختن وسط و حسابی خودشون و خالی کردن اما با إعالم دی جی که میگفت همه زوج زوج باشن همه
دختر پسر های عاشق ریختن وسط .خوب ما که عخشی نداریم برا همین رفتم نشستم رو صندلی که فرهاد اومد پیشم و گفت:میبینم
دوس پسرتون برا رقصیدن باهات نیومده پس افتخارش و به من بده
اومدم جواب بدم که سر و کلش پیدا شد و قبل از اینکه من چیزی بگم گفت :اتفاقا اومدم که عروسکم و ببرم باهاش برقصم
بد حرفش فرهاد و کنار زد و اومد رو به روم و دستش و به طرفم دراز کرد
وای خدا امروز با هر کلمه ای که گفت ضربان قلبم و برد باال درسته واقعی نیست اما حال من و دگرگون میکنه به اجبار دستم و گذاشتم
تو دستش و به جایگاه رقص رفتیم و دقیق بغل تیام و ارام واستادیم که وقتی تیام نگاش به ما افتاد عصبی نگام کرد .توجهی نکردم و
دست ازادم گذاشتم رو سینش و اونم دست ازادش و محکم دور کمرم حلقه کرد و من چسبوند به خودش جوری که نفس هامون باهم
قاتی میشد
داشتم دیگه از این همه نزدیکی پس می افتادم
اراد:کسی که چند روز پیش گفته بودی دوست داره و داداش رزاست فرهاد بود درسته؟
بله درست بود که صدقه سر شما و رزا از دستش دادماراد:یعنی میخواستی باهاش باشی
البته که نه هیچ وقت با فرهاد دوست نمیشدم اما برعکس جواب دادم
اره خوب فرهاد از همه لحاظ هم خوبه مهم تر از همه دوسم داره چی بهتر از اینجوری کمرم و فشرد که اخم در اومد
اخ دیونه کمرمعصبی گفت :ببین رها این و خوب تو اون گوشات فورو کن تو حق نداری به هیچ پسری از جمله فرهاد فکر کنی فهمیدی
 به تو چه اخهاراد :تو مال منی حواست و جمع کن مگال اونایی و که دورت میگردن و نابود میکنم نمیذارم کسی به چیزی که مال منه نزدیک بشه
ابرو هام از تعجب رفته بود باال اما سریع تعجبم جاش و به عصبانیت داد
دستم و رو سینس مش ت کردم و زدم و گفتم :ببین تو هم این و تو گوشت فرو کن اقا من هیچ وقت مال تو نبودم و نخواهم بود صابون
الکی به اون دلت نزن فهمیدی
یا شیطنت گفت :میخوای کاری کنم که همه بدونن مال منی
با ترس بهش نگا کردم که ادامه داد :میتونم االن هم به هم یه نشونه بدم که مال منی
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بهش نگا کردم اونم شیطون بهم نگا کرد و بدم چشاش و بین لبام و چشام در نوسان داد با فکری کاری که میخواد میکنه سریع دستم و
گذاشتم رو سینش و هلش دادم عقب که برم بدتر محکم گرفتتم و لباش و چسبوند به گوشم و گفت :تا من نخوام نمیتونی بری
ای خدا این اهنگ چرا تموم نمیشه شانس خوبم همون موقع چراغ ها روشن شد و تیکه ی اخر اهنگ پخش شد و کمرم به عقب خم شد
که مساوی بود با صدای دست و جیغ
یا خدا خودم حلوات و بخورم اراد تو حیّا نداری جلو ننه بابات من چی وای ابروم جلو همه رفت سریع صاف شدم و به طرف مامان بابا
حرکت کردم
وقتی رسیدم مامان سریع گفت:خوش گذشت بی حیّا خانوم
وا مامان جان بی حیّا چراچش غره ای بهم رفت و گفت :خجالت نکشیدی تو بغل اراد رقصیدی نه ؟
بد حرفش چپ چپ نگام کرد
مامان گلم فامیل شدیم اون داداش عروسمونه چه ربطی به بی حیّا دارهمامان:برو دختره ی سرتق برو
خندیدم و لپش و بوسیدم
بعد اینکه کیک و بریدن همه رفتن لباس بپوشن که برن عروس کشون منم سریع به اتاق پرو رفتم و بد پوشیدن مانتوم و سر کردن شالم
اومدم بیرون و مجددا به سمت مامان اینا رفتم که ارادم داشت باهاشون حرف میزد تا رسیدم بابا گفت:دخترم تو با اراد جان بیا ما که
پیریم یواش یواش میاییم شما برین مثال عروسیه خواهر برادرتونه شاد باشین
وای نه من نمیخوام با این دیو تنها باشم
اما بابا...بابا:برو دخترم خوش باش
با حرص دنبال اراد راه افتادم و سوار شدیم و یه اهنگ خیلی شاد گذاشت هه معلومه که شاده فقط باعث شد من با افکارم درگیر بشم
یعنی االن دوس داشتم بشینم روش و تا اون جایی که میخوره بزنمشا با دیدن ماشین تیام اینا دوباره خوش حال شدم و دیو و فراموش
کردم کلم و از ماشین بیرون کردم و گفتم :چطوری گودزیالی رها
تیام:رها واستا ببین چی کارت میکنم امشب خوب تازوندی
زبونم و براش بیرون و اوردم که باالخره نیشش و باز کرد و خندید
 اها بخند چیه خودت و شبیه خوابه نظام الملک میکنی فکر میکنی خوشگل میشی نه واال بدتر زشت میشیتیام:رها ببند
یه برو بابا بهش گفتم و داد زدم :اوم عروس جدیدمون چطوره خوبه خوشه سرحاله
ارام:خوبم اما ..
استرس نداشته باش عزیزم فقط یه پیشنهاد بذارین حدقل یک سال بگذره بد بساط بچه راه بندازنین خوبتیام :رها
باشه باشه خوش بگذرهکلم و کردم تو اوخی ارام خجالت کشید و کلش و کرد تو یقش وجدان:نه فکر کردی همه مثل تو بی حیا هستن جوابش و دادم شما لطفا
خفه باتشکر
از جواب کوبندم وجدانم خفه شود و به بچه های عقده ای فامیل نگا کردم که جفل بازی در میاوردن ایش چندش ها
اراد سرش و برگردوند طرفم و نگام کرد
هاناراد:هین هان چیه بی ادب
همینه که هستاراد:رها این جوری صحبت نکنا
دوس دارم میکنم26

https://telegram.me/romancity

رمان تقدیر یک رویا

Roman-City.ir

اراد:باشه خودت خواستی ها
هاهاها ترسیدم وییسرعتش و کم کرد و همه ماشین ها از بغلمون رد شدن هه مثال فکر کردن دنبال ماشین عروس نره من حرص میخورم نمیدونه که برام
مهم هم نیست اما برعکس فکرم ماشین و کنار اتوبان نگه داشت و برگشت کامل طرفم وا نکنه سرم و گرد تا گرد ببره نه بابا خون اشام که
نیست وای نکنه پیادم کنه بره اه نه بابا همچین ادم بی وجدانی نیست پس خفه وجدان جان
اراد:خوب
خوب به جمالت روشن کن بریم اه دیر شداراد :نوچ مونده حاال باید ببینی میخوام چی کار کنم دیگه گفتی میخوای مثال چی کار کنی
از ترس زهرم که ترکید هیچی یه دور سکته هم زدم و خدا شفام داد دستش طال واقعا
دستش و اورد جلو که سرم و کشیدم عقب دوباره اورد جلو که سرم خورد به شیشه که جای نمیکره های مخ عزیزم هم عوض شد دستت
بشکنه الهی اراد که مایه ی عذابی صورتم و با دستاش قاب گرفت و با غمه خاصی نگام کرد وا این چرا این جوری شد انگار کالفه بود اما
طولی نکش ید که سرش و اورد جلو مخم انگار از کار افتاده بود فرمان هیچ کاری و بهم نمیداد اما با جلو اومدن سرش سریع مخم مشغول
شد و با یاد اوریه این که موقع رقصم میخواست همین کار و بکنه دستم و باال اوردم و محکم کبوندم به صورتش جوری که دست خودم
ذوق ذوق کرد اول با تعجب بدم با حالت غمگین نگام کرد و سریع ماشین و روشن کرد و با گاز زیاد ماشین حرکت کرد با یاد اوری کار
خودم دلم براش کباب شد و جوشش أشک و تو چشام حس کردم برا اینکه جلوگیری کنم از اومدن اشکام شیشه رو پایین دادم که هوا
بخوره به چشام و مانع اشکام بشه به دستم که درد میکرد نگا کردم سرخ سرخ بود حواسم پرت دستم بود که با واستادن ماشین سرم و
باال اوردم که دیدم دمه یه دکه واستاده هوف سرم و به پشتی تکیه دادم و چشام و بستم بیا اینم از نامزدی و عروسیه داداشم که کوفتم
شد بد چند مین از صدای در فهمیدم که نشسته اما هیچ تغییری به خودم ندادم که صداش در اومد اما صداش دو رگه شده بود
اراد:بگیر این و بذار رو دستت التهابش بیفته
سرم و بلند کردم و بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم :ممنون نمیخواد چی..
اراد:بگیر رها اصال عصاب ندارم
ازش کیسه ی یخ و گرفتم و گذاشتم رو دستم اخ جوری بود که انگار یه تیکه یخ گذاشتم رو اتیش و خنک شدم
این دفعه بدون هیچ موزیکی به راه ادامه دادیم
بعد بیست مین که به سختی گذشت به خونه ی اراد اینا رسیدیم و پیاده شدیم در حیاط باز بود برا همین راحت وارد شدیم
اوه یکی اینا رو بگیره هنوزم دارن میرقصن خسته نشدن من و گذاشتن تو جیبشون به طرف ارام رفتم که تنها نشسته بود و به رقص تیام
نگاه میکرد
رفتم بغلش نشستم و گفتم :به به دلبر تی تی چطوره
ارام:ا رها اومدین کجا بودین چه قدر دیر رسیدین بغل ما بودین که اها راستی خوبم عزیزم
وای حاال چی بگم سریع یه چی به ذهنم اومد و گفتم:خوب چیزه یعنی ام اقا اراد چیزه تموم کرد بنزین رفتیم بنزین زدیم دیگه
ارام:ا واقعا چه بد
ارهارام:وای رها استرس دارم
شنگول جان استرس داره اخه االن باید خوش حال باشی که رویات به واقعیت تبدیل شد و این نصیب هرکس نمیشه قدر عشقتون وبدونید
ارام :اینه این عاشق های شکست خورده حرف میزنی چرا عشق و رویا باهم قشنگه
تقدیر هرکس فرق دارهارام:نگو تو هم عاشق شدی
نه بابا دلت خوشه ها عشق چیهارام :باشه منم اصال نفهمیدم صبر کن باالخره میفهمم به من میگن ارام
خندیدم و گفتم  :به منم میگن نا ارام
ارام :کوفت خواهر شوهری دیگه
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پس چی دوره اذیت شروع شدخندیدم که ادای اینا که عصبی شدن و در اورد
همون موقع تیام اومد و گفت:ا چرا نشستی ارام پاشو بدو پاشو
ارامم بلند شد و رفتن همراه هم رقصیدن
ساعت دو نیم بود که دیگه همه مهمون ها رفته بودن و فقط من و بابا و مامان تیام و ارام و اراد و مامانش و باباش بودن
یه دفعه یه شعر یادم اومد رو به ارام گفتم :به به امشب چه شبیست شبه مراد است امشب به به
همه خندیدن که ارام سرش و کرد تو یقیه ی نداشته ی لباسش وای یاد حرف تیام افتادم و سریع رو کردم بهش و گفتم :تیام
تیام :جان
یادته من به مرد بودنت شک داشتم امشب ثابت کنبعد حرفم به ارام اشارع کردم که سرخ شد حرفم و فقط ارام و تیام فهمیدن بقیع گیج نگا کردن ها ها بمونید تو خماری
همه کم کم خداحافظی کردن و بابای اراد هم دست ارام و گذاشت تو دست تیام و گفت که حسابی مراقب دخترش باشه
اراد:ابجی ببین کوچیک ترین اذیت دیدی هرکی بود اسم بده جنازه بگیر
منظورش و قشنگ با تیام بد بخت بود
فکر کردین همه مثل شما هستن اقا ارادبا بهت بهم خیره شد رفتم طرف تیام و خودم و انداختم تو بغلش
تیامتیام:جانم
نرو االن تو بری من کی و اذیت کنم و موهاش و بکشم به کی بگم االن رفتیم خونه من و کول کنه و بره برام اب بیارههمین جوری داشتم برا خودم میگفتم که اشکای تمساح هم اومدن فکر کنم خیلی گریه دار بود اره؟
تیام :گربه کوچولو ناراحتی نداره فردا قبل از اینکه تنبلی مثل شما از خواب بیدار بشه ما اومدیم
اشکم و پاك کردم و گفتم:منظورت کیو کیه ها
تیام:مشنگ جان من و ارام دیگه
یه نَفَر و یادت رفتاتیام :کی
 بچتونتیام :رها
از بغلش اومدم بیرون و گفتم:برو برو قیافت و نبینم چه بهتره اخیش از دستت نفس میکشم یه نُون خور إضافی هم کم شد
تیام:بیا اخرشم این جوری میگه ممنون واقعا از لطفت
فداتباالخره خداحافظی کردیم و نخود نخود هرکی رود خانه ی خود بد رفتن تیام اینا که به هتل رفتن ما هم خداحافظی کردیم و به طرف
خونه حرکت کردیم
تا رسیدیم تو حیاط کفشام و به دست گرفتم و بد شب بخیر گفتن به مامان بابا سالنه سالنه به طرف اتاقم رفتم مانتوم و شالم و کندم و
انداختم وسط اتاق و پریدم رو تختم اخیش چی می شد مثال االن یکی بود موهام و باز میکرد یکی بود لباسم و عوض میکرد منم
میخوابیدم نه واقعا چی شد
به زور بلند شدم و لباسم و با تالش زیاد در اوردم و بعدم مشغول باز کردن سنجاق های موهام شدم اخ بگم نیم کیلو سنجاق بود کم
گفتم یه تاپ شلوارك گشاد پوشیدم و حمله کردم به تخت و پتوم و تا زیر گردن روم کشیدم و نفهمیدم چه جوری خوابم برد
______
دخترم دختر عزیزم رها جان مامان پاشو تیام اومده
با شنیدن اسم تیام سریع تو جام سیخ نشستم
-باش بریم28
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سریع از جام بلند شدم و اینه این وحشی ها در و باز کردم و داد کشیدم به رها رها کردن مامانم گوش ندادم
تی تیمتیام:اوه بمبه منفجره بیدار شد
سری به طرفش رفتم و اومدم خودم و بندازم تو بغلش که رفت پشت ارام قایم شد و گفت:یا ابرفض یا جد سادات یا امام زاده بیژن این
دیگه کیه
چته خل شدیرفتم طرفش که گفت :وای ارام نذار این بیاد طرف من من و میخوره بی شوهر میمونی ها
رو به ارام گفتم :ارام جان داداشم و خل بود خل تر کردی فداتشم
ارام اومد جواب بده که تیام گفت:ا تویی رها وا خاك برسم چرا این ریختی شدی به دزد دریایی بیشتر شبیه هستی تا ادم
ببند تیامبه سمت کنسول رفتم تا نگام به خودم افتاد ترسیدم یا قمر بنی هاشم این کیه این منم؟ یه بار دیگه به خودم دقیق شدم که دیدم اوف
بله کل دور چشم سیاه بود فقط یه چیز ابی ازش دیده میشد که اونم چشام بود رژ قرمزم هم ك کال پخش شده بود موهام هم به خاطر
ژل و تافت پف کرده بود
سریع به سمت اتاقم رفتم و شیر اب حموم و باز کردم و شروع به سابیدن خودم کردم بد که احساس کردم تازه شبیه ادم شدم اب و بستم
و بد پوشیدن حولم از حموم رفتم بیرون تو ایینه اتاقم به خودم نگا کردم نه بابا چه قدر خوشگلم من اونا زشتم کردن بودنا
یه لباس مناسب پوشی دم و موهام هم باز گذاشتم و بد پا کردن صندل های صورتیم رفتم بیرون
تیام:اخیش تازه میشه قیافت و تشخیص داد
افتادم رو مبل بغلش و یه سیبم برداشتم و شروع به گاز زدن کردم همون جوری با دهن پر گفتم :راستی دیشب خوش گذشت تیام جان
دیگه ثابت میشه مرد بودنت
دستاش و بهم زد و گفت:به چه جورم ثابت میشه
نوچ نوچ نوچ ارام این و ادب کنا دیگه از دست ما خارج شده وگرنه سریع رسیدگی میشدارام :واال من نمیدونم این یه ذره خجالت نمیکشه
تیام :باشه ارام خانوم تنها میشیما
ارام از جاش بلند شد اومد لپ تیام و بوس کرد گفت :عزیزم چیزی میخوای برات بیارم
اشتباه داری میری ها باید طرف خواهر شوهر باشی نه شوهرارام درمونده گفت :ای خدا
مامان:بچه ها بیایین
جون غذا پریدم رو صندلیه نهار خوری و سریع برای خودم کمی برنج با زرشک فراون ریختم و یه تیکه هم مرغ گذاشتم و شروع به
خوردن کردم
تیام:مامان جان چند وقته غذا درست نکردی
مامان:وا من که همش دارم غذا درست میکنم این چه حرفیه من اصال تو خونه بی کار هستم
تیام:اخه رها مثل نخورده ها شده گفتم شاید شما چیزی ندادی بهش بخوره
مامان :نه واال پسرم هرکی ندونه تو که دیگه میدونی رها از شیکم نمیگذره
ارام و تیام خندیدن
وای چه قدر دلم میخواست بگم زهرمار ولی صبر کن به موقش تالفی میکنم سریع غذام و تموم کردم و از جام بلند شدم
مامان:رها نری ولو کنی خودت رو مبال ظرف هارو باید بشوری
دستم و تو هوا تکون دادم و گفتم:ظرفا دستای پسر عزیزتون رو میبوسه
اومدم برم که دیدم تیام داره با خیال راحت داره دوغ میخوره یه فکر شیطانی به سرم زد یواش یواش قدم برداشتم و به پشتش رسیدم و
محکم دستم و کوبندم تو کمرش که دوغ موند تو گلوش و شروع به سرفه کردن کرد
حاال ارام هم زده زیر خنده
سرم و بردم در گوشش و گفتم:خوردی هسته شو تف کن عجیجم
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بی توجه از اشپز خونه اومدم بیرون و لش کردم رو مبل و به فکر امتحان فردا افتادم وای کی حوصله داره اه دنبال راه حل بودم که
بپیچونم که متاسفانه هیج راه حلی به مخ نازنینم نرسید ارام اینا نیم ساعتی هم موندن و بد رفتن برای مادر زن سالم خونه ارام اینا منم
که داشتم مگس میپروندم که با زنگ ایفون خوش حال به طرفش رفتم و در و برا بابا جونم باز کردم
سالم بر بابای خونهبابا:سالم بر دختر خونه بیا این جا ببینم
رفتم طرفش ك چشام و با دستش گرفت
بابا خوبیبابا:اره
بابا به حرکت در اورد منم داشتم قدم بر میداشتم با صدای برگ فهمیدم بابا أوردتم تو حیاط و دستش و برداشت چشام و ماساژ دادم و
به رو به روم نگا کردم ویی یه ماشین خوشگل قرمز بود دقیقا همونی که میخواستمه طرف بابا برگشتم و پریدم بغلش و ماچ مالیش کردم
بابا :خوبه که دخترمی داری بوسم میکنی وگرنه مادرت سر دوتامون و بریده بود
مامان و ولش مرسی باباییدیدم بابا داره قیافش و کج میکنه برگشتم دیدم که مامان تکیه داده به درو و دست به سینه داره به ما نگا میکنه اوه چه سوتی هم داده
بودم
مامانم عزیزم چرا اون جا واستادی بیا تو دمه در بدهمامان:نه اتفاقا خیلی خوبه
به طرف در رفتم و به کنار مامان که رسیدم نیشم و باز کردم از کنارش گذشتم اخیش
اون شب هم با خوردن شام سه نفره و دیدن سریال تموم شد و به اتاقم رفتم و بد مسواك زدم به تختم حمله کردم و مثل همیشه خوابم
برد سریعا
سه روز از روزی که تیام اینا خونمون بودن گذشته بود و امروز جمعه بود به ساعت نگاه کردم اوه سه و نیم بود بلند شدم و به طرف حموم
رفتم که خودم حسابی بسابم اخه امروز تولد کوروش یکی از بچه های دانشگاه بود که تو کافه گرفته بود و شبنم هم بود نمیدونم چرا
امروز میخواستم از اون خیلی بهتر بشم چون خوب میدونستم که خودش و تو ارایش خفه میکنه عقده ای
سی مین حموم طول کشید و اومدم بیرون یه سره رفتم طرف کمدم اوم حاال چی بپوشم اول لباس شخصیم و تنم کردم بعدم یه شلوار
تنگ لی روشن در اوردم و پوشیدم خی لی جذب بود و این باعث میشد پاهام خوب تو چش بیاد یه شومیز مشکیه شیک و استین حلقه ای
هم پوشیدم و رفتم طرف میز ارایش عزیزم اوم چه کند رها هلو کرم ضد افتاب زدم که خوب پوستم صافم صاف تر بشه بعدم پشت چشم
و سایه مشکی که ترکیب از ابیه پرنگ کردم و زدم که چشای ابیم و خیلی قشنگ تر و خمار کرد تر چشام هم مداد کشیدم و در اخرم یه
رژ کالباسی همراه برق لبش و دوباره به سمت کمد رفتم و یه مانتوی جذب کتی هم پوشیدم و دکمش و باز گذاشتم اوم موهام چی پس
سریع خشکشون کردم و با کشم سفت بستم که چشام و برد باال در اخرم بد سر کردن روسریه گندم و زدن عطر و برداشتن کیف و
کفشم از اتاقم رفتم بیرون
بابا:دخترم مواظب خودت باشیا
چشممامان :زود تر بیا رزا هم بیار عمو اینا هم شب همراه خانواده ی ارام میان
اه مامان ارام و بگو بیاد با خانوادش چی کار داریمامان اروم زد تو صورتش و گفت :ای وای این چه حرفیه دختر ادم باید دل گنده باشه مهمون حبیبه خداس
کالفه خداحافظی کردم و بد پوشیدن کفش از در اومدم بیرون و سوار ماشین جیگرم شدم و د برو که بریم
کافه تا خونه ی ما تقریبا یه ربع راه بود ظبط ماشین و روشن کردم که اهنگ مورد عالقم اومد یکی از اهنگ هایی که تو این سه سال
گوش میدادم
(تو که نیستی پیشم مسیح)
اروم با اهنگ زمزمه کردم و خوندم هعی خدا چرا سردرگمم چرا هنوزم وقتی میبینمش سست میشم چرا اوف دو سه تا اهنگ دیگه گوش
دادم رسیدم جلو کافه  ).....(.سریع ماشین و پارك کردم و پیاده شدم بد صاف کردن مانتوم وارد کافه شدم که همه درحال خندیدن بودن
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اا مثل اینکه من خیلی دیر اومدم رفتم طرفشون و به همه سالم کردم و به کوروش هم تولدش و تبریک گفتم که با یه حالت خاص نگام
کرد وا اینم منگول شدا رفتم بغل رزا نشستم و گفتم :چطوری رزی
رزا:درد و رزی دیدی شبنم و
سریع روم و برگردوندم ک ه شبنم و دیدم که خودش اویزونه اراد کرده بود وای داشتم خفه میشدم میخواستم برم یدونه بزنم زیر گوشش و
بگم اون جوری دستش و نگیر من دیونه میشم واقعا هم دیونه شدم وقتی میدیدم نیش شبنم تا کجا بازه انگار قلبم و فشار میدادن و
لهش میکردن
کوروش :رها جان چی میل داری بگم بیارن
یه ذره فکر کردم و گفتم :اوم ....اب پرتغال
کوروش :بله چشم
بد اینکه برام سفارش اب پرتغال داد گفت:امروز نه تنها تولدمه بلکه میخواستم به چیزی که خیلی وقته درگیرشم هم اعتراف کنم
همه بچه ها صداشون در اومد که چیه و چی میخوای بگی و اینا بد اینکه همه رو ساکت کرد از جاش بلند شو اوه معلوم نیست چی
میخواد بگه اومد طرف ما نکنه عاشق شده اوه اونم عاشق رزا اخه این طرف ما بودیم فقط نزدیک تر شد و رو به روم واستاد حتما االن
میخواد که با رزا حرف بزن که دوست بشه احمق
کوروش  :ام چیزه ام خوب چه جوری بگم رها من ......تو رو دوس دارم
چه کوروش من و نه ابرفض چرا کی مطمعنم چشام از تعجب گرد شده بود که بد حرف بعدش گرد تر هم شد
کوروش :من میخوام که بامن دوس بشی اما نه تنها دوس بشی من میخوام که یعنی میخوام که بشی خانوم خونم
یعنی جدی جدی داشت خاستگاری میکرد
با صدای دست سرم و برگردوندم طرف بچه ها که دیدم اراد سرخ شده و دستش و رو میز مشت کرده هه بیشتر از همه فکر کنم شبنم
داشت بال بال میزد از خوش حالی احمق دیونه
وای خدا حاال چی بگم من مطمعن بودم جوابم منفیه اما اینکه چه جوری بهش بگم و موندم داشتم فکر میکردم با چیزی که رو میز قرار
گرفت این دفعه شاخ در اوردم یه حلقه نشونه ساده بود خوب بود بد نبود اما یعنی چی من نمیتونم درك کنم هیچ چیزی و
رزا:رها
به کوروش نگا کردم که با اشتیاق منتظر حرفی از زبونم بود با صدای کشیده شدن صندلی به طرف صدا برگشتم که دیدم اراده و از جاش
بلند شده
ولی انگار بالتکلیف بود از شک اومدم بیرون و گفتم:ببین کوروش جان ...
اراد:کوروش داداش حلقت و بردار و سریع بکن تو جیبت تا خوردش نکردم
کوروش متعجب بهش نگا کرد و گفت :برا چی داد..
اراد:گفتم سریع
با دهن باز بهش خیره شدم که نگاه عصبیش و بهم دوخت
کوروش :من رها رو دوس دارم و میخوامش داداش برا چی باید این کارو بکنم هان
اراد:چون اون صاحب داره چشای کورت و باز کنی میبنی
واال هر دقیقه متعجب تر دارم میشم صاحب من کیه که خبر ندارم بابامه ایا تیام خوب نه اینا که نمیشن پس کیه
کوروش :متوجه نمیشم
اراد:رها .....دوس دختره منه و حق نداره کسی بهش نزدیک بشه چه برسه بخواد بهش بگه بشو خانوم خونم فهمیدی یا بفهمونم
شبنم با صدای جیغ جیغیش گفت:اراد
به زور دهنم و باز کردم و گفتم :اراد تو ....
میخواستم بگم تو هیچ نسبتی با من نداری که گفت :هیش
با چشاش انگار داشت تهدیدم میکرد که همون موقع شبنم از جاش بلند شد و از کافه زد بیرون اخیش چه بهتر
کوروش :پس چرا زود تر نگفتین
اراد:حاال که فهمیدی اون حلقه رو بردار
کوروش برگشت طرفم و به حالتی غمگین نگام کرد و حلقش و برداشت و کرد تو جیبش اخی دلم براش سوخت اخه خیلی پسره مضلومی
بود و ارادم داشت قورتش میداد تاحاال انقدر عصبی ندیده بودمش من ترسیده بودم که برسه به کوروش بد بخت
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اراد :دخترا بلند بشین رزا رها میریم
چی من نمیخوام برم من کیک میخوام همین جوری گند زده بود از فردا چه جوری برم دانشگاه با این حرفش اه
رزا بلند شد سریع از جاش و گفت:بدو رها بلند شو
اه به اجبار از جام بلند شدم و رفتم پیش کوروش و کادویی که براش گرفته بودم و دادم و اروم گفتم :خودت و ناراحت نکن هرکس یک
تقدیری داره با یه رویایی اما قرار نیست هرکس به رویاش برسه .....تولدت مبارك
کنار رفتم که اراد و رزا هم کادوشون و دادن پشتم و کردم که برم انگار یه برق بهم وصل کردن به دستم نگا کردم که دیدم دستاش دور
دستم حلقه شد سریع خواستم دستم و از دستش بکشم بیرون که گفت:تکون نخور دارن نگا میکنن
تو حق گفتن این دروغ و نداشتی چه میخوای از زندگی من برو بیرون خستم کردی دیگه به تو چه اخه کی به من درخواست دوستیمیده یا نمیده اصال من میخواستم بگم که اره قبول میشم خانوم خو.....
حرف تموم نشده بود که یه طرف صورتم داغی احساس کردم دستم و گذاشتم رو صورتم و بهش
خیره شدم حرفی دیگه نداشتم که بگم سیخ شده بودم تو جام و بهش خیره بودم عصبی دستش و از دستم کشید بیرون و تو موهاش
دست کشید
ناخن هام و تو دستم فشار دادم که از اومدن اشکام جلو گیری کنه و با صدایی که از بغض دو رگه شده بود رو به رزا گفتم:بریم رزا
پشتم و کردم و به سم ت ماشین رفتم و وقتی رسیدم سریع خودم و پرت کردم توش از ایینه نگاه کردم بهشون رزا داشت باهاش حرف
میزد اونم سرش پایین بود نگام و از ایینه برداشتم .دلم میخواست بزنم زیر گریه با صدای در فهمیدم که رزا نشسته دیگه صبر نکردم و
سریع أستارت و زدم و حرکت کردم اه چراغ قرمز موزیک و پلی کردم که صدای حمید عسکری بلند شد با سبز شدن چراغ سریع پام و
روگاز فشردم
رزا:رها خوبی
اوهومرزا:بیین رها اراد اون نمیخواست که...
بس کن رزا حوصله ندارم اسمش و نیاررزا:چی بگم واال
با رسیدن به حیاط سریع پارك کردم و پیاده شدیم
رزا :رها صبر کن با این قیافت االن میخوای به همه بفهمونی یه لبخندی چیزی بزن
یه لبخند تلخ زدم و وارد شدم
سالم مامی ما اومدیممامان :سالم رزا جان سالم دخترم بدو که کار داریم
اه من خیلی حوصله دارم مامانم میخواد از من کار بکشه به طرف اتاق رفتم و سریع لباسم و عوض کردم و رفتم اشپزخونه
چی کار کنم االنکمی فکر کرد و گفت:ساالد و درست کن فقط نصفش و نخوری کم بیادا بعدم زشته خوب نیست دختر ناخونک بزنه
ا مامان ناخونک چیهکاهو های شسته شده رو برداشتم و شروع کردم به خوشگل خوردکردن و بعدم تزیین
حدود ده مین طول کشید و داشتم هویج رنده میکردم که همراهش دستم هم رنده کردم سریع پرتش کردم اون ور و داد زدم
ای دستم ای دستم دستم قط شد ای ننه دستممامان سریع اومد و گفت :رها رها چی شدی
مامان دستم اییاومد سمتم و انگشتم و که جمع کرده بودم و باز کرد و نگاش کرد الهی برای انگشتت بمیرم که داره خون میاد رها بمیره نبینه از تو داره
خون میاد
مامان سریع رفت و برام باند کوچیک اورد بعد زدن بتادین باند و بست به دستم
مامان :برو برو پشیمون شدم یه ذره دیگه بهت بگم کار کن خودت و به کشتن میدی
منم از خدا خواسته از اشپزخونه اومدم بیرون و کنار رزا لمیدم رو مبل
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یه زدم زیر دستش که زیر چونش بود که دستش از زیر چونش برداشته شد و همراهش از فکر اومد بیرون
رزا:چته روانی
 روانی عمتهرزا:جان عمه
نگاه کردم بهش و اونم نگاه کرد و دوتایی زدیم زیر خنده اخه عمه ی ما به ادم خیلی بد جنسه که همش به ما گیر میده قیافشم همون
خداروشکر که بهش نرفتم چاق فکر کنم صد کیلویی هست هر وقتم راه میره فقط بلده چش غره بره
رزا:هی دستت چی شد رها
همراه هویج ها رنده کردمرزا:خاك تو مخ خنگت
رزا من نمیتونم واقعا درك کنم که تو چرا انقدر با ادبیرزا:خوب دیگه ما اینیم
پرو معلوم نیست به کی رفته این انقدر حاضر جواب در اومده
با صدای زنگ از فکر اومدم بیرون و به طرف در رفتم که رزا هم پشتم اومد در و باز کردم و پریدم بغل بابام
باباییبابا:دختر دستم افتاد صبر کن بیام تو
از بغلش اومدم بیرون که تازه متوجه خرید های دستش شدم
رزا:سالم عمویی
بابا:سالم رزا جان خوش اومدی
ممنونم عمورفتم چندتا کیسه رو از دست بابا گرفتم و به طرف اشپزخونه رفتم و خرید هارو گذاشتم رو میز و از اون ورم به طرف اتاقم حرکت کردم
در و باز کردم و رفتم تو که رزا رو تخت خوابیده بود و داشت ترك های دیوار و میشمورد
اهم ببخشید البته بدون در وارد شدمارزا:خواهش میکنم عزیزم اتاق خودته راحت باش
رزا میام میکشمتا خیلی پروییاز تو بهترمدر یه تصمیمم یهویی پریدم روش و شروع به قلقک دادنش کردم
رزا:وای....ر..ه..ا بسه...غلط .....کردم
با گفتن غلط کردمش ولش کردم که دمر رو تخت افتاد اها حقته وای امشب مهمون ها اراد هم هست نه اه دوباره باید ریختش و تحمل
کنم ای بابا داداش ما هم عاشق نشد نشد رفت عاشق خواهر کی شد رفتم به طرف کشوم و یه سارافون خوشگل آبی آسمونی برداشتم و
پوشیدم شلوارم هم با ساپورت مشکی عوض کردم موهام هم خوب بود فقط مونده بود صندل هام که اونا هم موقع خارج شدن از اتاق
میپوشم نشستم رو صندلیه میز کامپیوترم و داخل فکر فرو رفتم چرا اراد اون کارو باید بکنه با به یاد اوردنش بازم انگار قلبم فشرده شد با
قرار گرفتن دستی رو شونم سرم و بلند کردم که رزا بود
رزا :رها باور کن نمیخواست اون کارو بکنه ...بهش وقت بده رها مطم...
بسه رزا خودم سردرگمم بدترش نکن حوصله ندارمسری و تکون داد و رفت از اتاق بیرون منم بد پوشیدن صندل هام رفتم بیرون که همون در باز شد و عمو اینا وارد شدن قدمم و تند کردم
و کنار عمو اینا واستادم و شروع به تند تند سالم کردن کردم
عمو:سالم رها کوچولو
ا عمو من کجام کوچولوسفرهاد  :درسته حاال همه جات کوچیکه ولی مهم تر از همش اون عقلیه که حتی کوچیکش هم نداری متاسفانه
به طرفش حمله کردم و از دستش یه گاز محکم گرفتم و ولش کردم
اخیش حاال کی عقل نداره زود باش بگو تا یه بالی دیگه سرت بیارم33
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فرهاد :اوم فکر کنم میخواستم رزا رو بگم تو رو گفتما
نیشم و باز کردم و رفتم بغل زن عمو که بوسش کنم
از بغل زن عمو بیرون اومدم که دوباره زنگ به صدا در اومد درو باز کردم و منتظر مهمون ها شدم یعنی میشه اراد نیومده باشه خدا چی
میشه اگه نیاد
تیام:سالم گربه خانوم
با دیدن تیام همه غصه هام از بین رفت و با خوش حالی رفتم بغلش و حسابی هم دیگه رو چلوندیم
بعدم ارام و بغل کردم و بهش خوش اومد گفتم بعدم دوباره به ترتیبت به خاله سما مامان ارام که جدیدا بهش میگم خاله سما سالم کردم
و بعدش هم عمو بهزاد بابای ارام با دیدن اراد پشتم و کردم و به طرف نشیمن رفتم و شروع به پذیرایی کردم
خاله سما:اوا دختر خوشگلم دستت چی شده
خیلی دوسش داشتم خاله سما رو خیلی مهربونه
خاله جون داشتم ساالد درست میکردم رنده دستم و بریدخاله :ای جانم عزیزم بیشتر مراقب باش
چشمنشستم بغل تیام و گفتم :چطوری مشنگ خودم
تیام:یه خبر خوب
جان ما چی بدو بگو چیقول میدی زیاد ذوق مرگ نشیبلند داد زدم :اره اره بگو
تیام :خوب ببینم چی به من میرسه اگه بگم
کمی فکر کردم و گفتم :اوم خوب اون تیشرت مارك دارت و که از دستت عصبی بودم قایم کردم تا تالفی بشه رو بهت میدم
تیام :چی اون و تو برداشتی
خودم و شبیه گربه ی شرك کردم و گفتم :جان تیام سالمه ها فقط ی خورده رنگش رفته اونم برا مواد شوینده ای از قبیل وایتکسه
تیام عصبی نگام کرد و گفت :وای رها میکشمت
از جام بلند شدم و گفتم :خوب بابا یه تیشرت که این حرفا رو نداره دیگه
تیام:اون تیشرت اون تیشرت ای خدا اون تیشرت کادوی ارام بود
ارام  :چی
اوه اوه موضوع ناموسی شد مثل اینکه خیلی گند زدم
سریع خودم و جمع و جور کردم و گفتم :نه بابا اون و اون یکی دوس دخترت داده بودا چی بود اسمش اها الله
الله رو از کجام در اوردم و خودمم نمیدونم فقط اها بیا اقا تیام برات زدم تا تو باشی ارام و به جون من نندازی
بی خیال نشستم بغل بابا و گفت:بازم که اتیش سوزوندی
بهش لبخند زدم که لپم و کشید ای بابا خودش میدونه بدم میاد یکی لپم و بکشه بازم میکشه اخه مگه کش تمونه
به تیام نگاه کردم که داشت ناز ارام و میکشید اخی عسیسم به جمع نگا کردم هرکس مشغول حرفی بود بابا وعمو و عمو بهزاد ،مامان و
زن عمو و خاله سما ،تیام و ارام
فقط من و رزا و اراد بودیم که غرق در فکر خودمون نشسته بودیم
مامان:دخترم پاشو بیا میز و اماده کنیم
چشماز جام بلند شدم که رزا هم بلند شد
تو کجارزا:کمک کنم دیگه
نه بابا بشین34
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رزا:مطمعن باش برا تو نمیام حوصلم سر رفته
از جواب کوبندش ساکت شدم و به آشپز خونه رفتیم و مشغول اماده کردن وسایل شام شدیم وقتی اماده شد همه رو تعارف کردیم که
بشینن سر میز وای تا چشام افتاد به غذا دهنم اب افتاد و فهمیدم چه قدر گشنمه
نشستم سر میز و سه کفگیر برنج ریختم و قیمه هم خالی کردم روش
و شروع به خوردن کردم آخ داشتم تلف میشدم از گشنگی ها سریع غذام و تموم کردم و دستم و بردم سمت نوشابه که با دستی برخورد
کرد بدون اینکه بهش نگا کنم دستم وکشیدم تا اون بریزه هرچی بود مهمون بود بود وقتی نوشابه رو داخل لیوان ریخت گرفت طرفم
اراد:بفرمایید
بدون تعارف از دستش گرفتم و خوردم
اخیش جیگرمان حال اومد بعد شام همراه زن عمو و بقیه زن ها میز و جمع کردیم و داخل نشیمن نشستیم یاد حرف تیام افتادم سریع
برگشتم طرفش و گفتم:تیام راستی چی میخواستی بگی
تیام:نذاشتی که میخواستم بگم ساعت سه شب مجردی همه میریم شمال
دستام و بهم کوبوندم و گفتم :اوخ جون عاشقتم یعنی
تیام :چاکر شوما
فدای شوما ....راستی کیا عضو این سفر مجردی هستنتیام:رزا من تو ارام ...
حرفش و قطع کردم و گفتم :کی گفته تو مجردی
تیام  :نه خوب مجرد که نه سفر جوانانه
اها خوب بعدشتیام :فرهاد و اقا اراد
چی نه عمرا
سریع چشام و گنده کردم و به تیام نگاه کردم که بی تفاوت نگام کرد
اراد گلوش و صاف کرد و گفت:اهم ...البته دوستم شهاب هم میاد
چایی که رزا داشت میخورد موند تو گلوش ای کوفتت بشه ایشاال که اسم شهاب اومد هول کردی
محکم به پشتش زدم که راه اون نفسش باز بشه
نمیریرزا:تاحلوای تو رو نخورم نمیمیرم
خیلی عصابم درسته اینم هعی رژه میره روش
بعد از اینکه همه چاییشون رو خوردن بلند شدن که برن و قرار شد ارام و اراد و شهاب دمه جاده منتظر من و رزا و تیام و فرهاد باشن بد
خداحافظ ی رزا هم رفت که تا وسایلش و جم کنه و با فرهاد بیاد و ماشینشون و بذارن پارکینگ و با ماشین تیام بریم به سمت اتاقم حمله
کردم و مشغول جمع کردن وسایل مورد نیازم شدم که شامل لباس زیر و لباس خونگی و لباس راحتی و لباس برای توی اب و چندتا
مانتو و شلوار و شال و تیشرت و مسواك در اخرم دوربینم و گذاشتم تو ساك و زیپش و بستم به طرف کمد کوچیکی که طرف تختم بود
که کلی توش خوراکی بود رفتم و از اون جا هم خوراکی برداشتم که بخورم از خوش حالی اینکه بد چند وقت میخوام برم مسافرت خوابم
نمی اومد برا همین بی کار رو تختم نشستم و خرسم و بغل کردم و به فکر فرو رفتم
هه چه فکری میتونه باشه فکر همیشگیه من رویای بچگیه من یعنی هنوز دوسش دارم نه بابا ندارم نه ولی خوب دارم اه نمیدونم خود
درگیریم کم بود که سر و کله ی وجدانم هم پیدا شد
-دختر معلومه که دوسش داری نداشتی االن مثل اسکال بهش فکر میکردی اخه اگه دوسش نداشتی که تو این چند وقت درگیرشنمیشدی کل فکر و ذکرت نمیشد
اه باشه بسه فهمیدم حاال هم برو مزاحم نشو-حاال هعی فرار کن رها خانوم من که میدونم دوسش داریخفهوجدانم دیگه خفه شد و رفت که حتما بکپه منم کم کم چشام گرم شد و همون جور خوابم برد
35
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اه این چیه رفت تو مماخم هرچی فین کردم دیدم نخیر نمیره کنار چشم و باز کردم که دیدم بهله پشم خرسم داره سعی میکنه خودش و
تو مماخ گرامم جا کنه انداختمش اون ور و از جام بلند شدم و به ساعت گوشیم نگا کردم که نشان دهنده ی دو و چهل دقیقه بود سریع
بلند شدم و بد کشیدن بدنم از اتاقم خارج شدم که یه فالکس اماده کنم برای توی جاده ....فالکس و اماده کردم و تو ظرفم به اندازه تعداد
شیرینی گذاشتم و دوباره رفتم به طرف اتاقم و کامل ارایشم و پاك کردم اخیش راحت شدم چیه اه اه اه
یه کاپشن شلوار مشکی همراه شال مشکی سرم کردم که صدای در اومد
هاتیام:اماده ای رها
اره حاضرم رزا اینا اومدنتیام:اره بدو
ساکام و برداشتم از اتاق خارج شدم
تیام:ماشال سفر قندهار که نمیری
چپ چپ نگاش کردم و به طرف حیاط رفتم ساکایی که مورد نیازم نبود و گذاشتم تو صندوق خوراکی ها هم گذاشتم صندلی عقب که
راحت بخورم و بخوابم
رزا:به خانوم گفتم االن در خواب بسر میبرین
اشتب گرفتیا اون خودتی نه منرزا:اره خوب
همگی رفتیم از مامان اینا هم که وسط خواب بودن خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم و طبق معمول رزا جلو نشست و من و فرهادم
عقب
و پیش به سوی شمال هورا تیام راه افتاد و منم داشتم خیابون های خلوت و نگاه میکردم تا رسیدن به اول جاده حرفی رد و بدل نشد
وقتی رسیدیم به جاده ماشینه اراد و دیدیم و تیام براش یه بوق زد و به رانندگیش ادامه داد منم کم کم داشت خوابم میگرفت به فرهاد
نگها کردم که اونم نگاه کرد در یک تصمیمم آنی سرم و گذاشتم رو پاش و خوابم برد
______
 اوه اوه رها بلند شو بدو.....رها بلند شو االن این یارو میاد کلمون و میکنه ها..ببین چه جوری داره نگاه میکنه االن میاد میزنه ناکارمونمیکنه ها ...ره،....
زهرمار هی رها رها خوابما اهفرهاد :پاشو اراد و ببین چه جوری داره نگاه میکنه ...بعدم میخواییم صبحانه بخوریم پاشو پام نصف شد
بلند شدم از رو پاش که با اراد چشم تو چشم شدم که بعد جور با غضب نگام کرد دیوانه از ماشین پیاده شدم و به سمت تختی که بچه ها
نشسته بودن رفتم
سالم بر همهارام:سالم خواهر شوهر تنبلم
شهاب:سالم ساعت خواب
تیام:راجب خواب با رها بهتره حرف نزنی چون ماشاال به خرس گفته برو من هستم
تیامبیخیال مشغول خوردن شد
بی فرهنگ بلد نیست جوابه سالم بده
بغل رزا نشستم که فرهادم اومد
اخ گشنمه چه قدر سریع یه لقمه تخم مرغ گرفتم و خوردم بعدشم چاییم و خوردم که حسابی گشنگیم رفع شد
تیام چه قدر مونده برسیم خسته شدمفرهاد :بیا سر خانوم دو ساعت رو پای من بوده به جا اینکه من خسته بشم ایشون میگه خسته شدم
اراد:میگفتی سرش و نذاره که خسته نشی
تیام :ای بابا خوب شد یه سوال از من پرسیدا همه شدن تیام  ....عزیز داداش نیم ساعت دیگه میرسیم
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لبخند زدم و گفتم باشه ولی چطور شده این انقدر مهربون شده ای ای ای یه فکری برا منه بدبخت کرده که شدم عزیز داداش همه بلند
شدیم که تیام گفت:میگم رها میخوای تو بری تو ماشین اراد اینا ارام بیاد تو ماشین من
سریع جواب دادم:نه
رزا بد تر از من گفت:اره راس میگی شما تازه عروسی کردین من و رها میریم شما هم بیایین البته با فرهاد
وای رزا وای برا اینکه پیش شهاب باشی داری منم تو عمل انجام شده میذاری
خوب من تو ماشین تیام میمونم فرهاد بیادفرهاد :نه نه نه ممنون من رفتم داداش بیا تیام
سریع به سمت ماشین تیام رفتم و منم طبق معم ول باید کاری و که دوس ندارم و انجام بدم از تو ماشین وسایلم و برداشتم که بع طرف
ماشین اراد برم که دیدم رزا و شهاب عقب نشستن خودم خاکت کنم با دستای خودم رزا که االن من باید بغل این هیوال بشینم بی
حوصله سوار شدم و در و بستم
رزا:چه عجب اومدی داشتی استخاره میکردی
برات دارم رزی جونم صبر کنرزی:باشه عزیزم
از تو ساکم یه پفک بزرگ در اوردم و بازش کردم اول گرفتم سمت رزا و شهاب بعدم خودم شروع به خوردن کردم اما از گلوم پایین
نمیرفت شاید اون سَنگ دل باشه اما من که نیستم بسته ی پفک و به سمتش گرفتم و خودمم به بیرون نگا کردم
اراد:ممنون
جوابی ندادم و مشغول خوردن شدم
اومدم یه پفک دیگه بردارم که دست گرمی با دستم برخورد کرد انگار بهم شک وصل کردن نگاه کردم دیدم دستش و کرده و داره پفک
برمیداره سریع دستم و کشیدم که دوباره با دستش برخورد نکنه وقتی برداشت اومدم که بردارم دیدم چیزی نیست نگاه کردم پفکی
ندیدم .به دست اراد نگاه کردم که سه تا پفک بود ا ببینا پرو اصال نباید بهش تعارف میکردم وقتی به کسی رو بدی سوارت میشن دیگه
با حرص اشغالش و مچاله کردم و انداختم تو ساکم
اراد:چرا عصبی هستی
باید به شما جواب پس بدم ...بهتره تو کارای من دخالت نکنی مگال دفعه دیگه یه جور دیگه میگمجوابی بهم نداد یعنی چی االن من ضایع شدم یا بد باهاش حرف زدم که جوابی نداد چی شد االن هوف با دیدن دریا همه چی یادم رفت
و سریع شیشه رو دادم پایین که هوای شالم بهم بخوره اخیش چه قدر خوبه بد ده مین جلو یه در بزرگ سفید اراد نگه داشت و پشتش
هم تیام
این جا کجاستاراد:ویالی ما
اوهو رازی به زحمت شما نبودیما آقای اراد خان ویال های دیگه هستاراد :رها بس میکنی
وا برا چی مثالسرش و تکون داد اها حاال شد انقدر رو مخت میرم که دفعه اول و أخرت باشه فضولی میکنی بچرخ تا بچرخیم وارد حیاط شدیم که
ماشین از حرکت واستاد سریع پیاده شدم و شروع به دید زدن کردم ویالی خیلی قشنگی بود دور تا دور نرده بود با درخت کاج
کوچیک که ال به ال چراغ بود و حیاط بزرگی داشت
میگم کسی هم غیر ما این جا هست ؟اراد:اره سرایداره که خونشون پشت این جاس و وقتی نیستیم از این جا مراقبت میکنه
اهاحتما تیبای توی حیاط هم مال اوناس دیگه بی توجه وارد ویال شدم اخی چه نازه بودا اول که وارد میشدی یه سالن بود با مبل های
کرم و نارنجی و قهوه ای ست بود و اون ور تر هم فوتبال دستی و اشپزخونه سمت چپ هم یه راپله بود که به باال میرفت
تیام:میگم رها خانوم بد نیست یه کمک کنید ها
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تا شما هستین من چرا فداتشمرفتم وسایلم و از صندق ماشین برداشتم و به داخل بودم و از اون سه اتاقی که باال بود اونی و که قشنگ رو به دریا بود و انتخاب کردم و
وسایلم و هم ولو کردم همون جا
اصال تعارف نکن خونه خونه ی خودتونهچپ چپ نگاش کردم و در اتاقم و بستم اخیش دیگه قیافش و نمیبینم به ساعت نگا کردم که شیش و سی روش نمایان بود اوه چه قدر
خوابم میاد لباس هام و عوض کردم و رفتم رو تخت و خوابیدم
با صدای خنده و تق تق از خواب نازم بلند شدم اخ چه قدر خوابیدما اخیش خستگیم در اومد لباس خوابم و با یه لباس خوب عوض
کردم و رفتم پایین
چه قدر سر صدا کردین یه ساعت خوابیدماشهاب:واال رها جان یه ساعت که چه عرض کنم
به ساعت نگاه کردم دوازه بود
خوب حاالبه طرف اشپزخونه رفتم که رزا و ارام هم اون جا بودن
سالم خانومان خونهسالم کردن و مشغول کار شدن دوباره
رزا:میگم رها نهار باتوست ها تو که میدونی من عاشق ماکارانی های توم
باشه با من خودت و نکشبا ارام یه اخ جون گفتن و از اشپزخونه رفتن بیرون و منم مشغول درست کردن ماکارانی شدم و بعدشم یه ساالد خوجل و میز و چیدم
خانوم ها اقایون بفرمایید ماکارانی رها جونتون اماده شد بدویین بدویینهمه اومدن و پشت میز نشستن ولی کسی دست نزد به غذا
چتونه بخورین دیگهارام:رها میگم چیزه اول زندگی نمیریم
اراماراد:حاال نهایتش میمیرم دیگه من که خوردم
بد حرفش بشقابش و پر کرد و شروع به خوردن کرد و از این حرکت همه شیر شدن و همه هم کشیدن
خودمونیم ها عجب چیزی شده بود فرهاد با دهن پر گفت :نه بابا خوب شده من که خوشم اومد
اراد:اره خوب شده مرسی
دیگه جواب نمیدادم خیلی زشت میشد فکر کن تو ویالشون بیاییم ازمون هم تشکر کنه جواب ندم
نوش جانرزا:میگم رها شستن ظرف ها هم با تو بود دیگه اره؟
نه گلم اون به گردن ارام جان بود شام هم گردن تو عزیزمارام :اخ راستی تیام مگه نمیخواستیم بریم بیرون
نه ارام جونم قرار نیست برین بیرون اگه هم میخوای بری ظرف بشور بد برو عزیزمارام :تیام جونم
تیام :عشقم من سعی میکنم تو روابط عروس و خواهر شوهر دخالت نکنم نتیجه ی خوبی نمیده
ارام :تیام پشیمون میشی ها
ارام تا جملش تموم شد تیام رنگ گرفت و گفت :ااا خوب رها بشور دیگه
تیام بد میبنی هاتیام درمونده گفت:ای خدا من میشورم اصال
باشه حاال که اسرار داری تو بشورتیام :تعارف بودا
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نه عزیزم ما این جا با کسی تعارف نداریم حاال که خیلی دوس داری ظرف بشوری بشور خانومت هم خواست کمکت میکنه گلمبد حرفم اخرین قاشق غذامم خوردم و سریع از اشپزخونه فاصله گرفتم و خوردم انداختم بغل مبل تی وی
بهش خیره شدم چه قشنگ بودا درسته هندی ها الکیه ولی باحاله سخت درگیر فیلم بودم که کسی و بغلم حس کردم
-فیلم هندی دوس داریخدا چرا همیشه این موجود أضافه باعث مزاحمت میشه نه چرا
 بله دوس دارم البته داشتم لذت میبردم ازش که یه مزاحم که شما باشی پیداش شد البته به دل نگیرا ولی متاسفانه حقیقته نمیشهکاریش کرد
اراد :چشاتو و دوس دارم
با جملش قلبم لرزید نه لعنتی برای حرف اون نلرز نه نه نه نفسم و به سختی غورت دادم و از جام بلند شدم و تی وی خاموش کردم
خواستم برم که از جاش بلند شدو دستم و گرفت
ولم کندیگه داشتم واقعا پس می افتادم طاقت نداشتم این جوری ب اشه قلبم تو سینم بی قراری میکرد انگار یه چیز گم شده رو پیدا کرده و داره
خودش به اب و اتیش میزنه که بپره بغلش ولی بازم سعی کردم خودم و حفظ کنم و با صدایی که نمیدونم چرا بی قرار بود گفتم :خواهش
.....خواهش میکنم ولم کن
اراد:معذرت میخوام...
نه پس کن تا قلبم نیومده از جاش بیرون بس کن
مهم نبود ....حاال دستم و ول کن برماراد:من ...چه جور بگم....من...اصال نمیخواستم اون جوری بشه نمیخواستم بزنم تو صورتت من واقعا معذرت میخوام
انگار تازه دوباره یادم افتاد و اشک تو چشام جم شد و مغزم همه نفرتم و یاد قلبم اورد و ساکت شد با خشم دستم و از تو دستش کشیدم
و گفتم  :نمیخواستی اره نمیخواستی تو عادت داری به این کار اون مغزت کار میکنه میفهمی کار نمیکنه مغزت تعطیله تو یه ادمه
مزخرفی که هیچی حالیت نیست نه احساس نه چیز دیگه تو تعادل نداری فهمیدی نداری تو یه دروغ گویی بفهم
نمیدونستم چی دارم میگم اما میگفتم و با انگشت اشارم محکم به سینش میکوبیدم دستم و گرفت و گفت:هیش ارو.....
بلند داد زدم :اگه تو نباشی ارومم تو نباشی همه چی خوبه برو فهمیدی برو تو نباشی همه چی خوبه خوبه برو ....
با حالتی غمگین نگام کرد و دستام و ول کرد
دیگه م وندن و جایز ندونستم و سریع به سمت پله ها رفتم که همه جم بودن و داشتن نگا میکردن عصبی از کنارشون رد شدم و خودم به
اتاق رسوندم اما تا رسیدم و بغضم ترکید و اشکام خودشون و رو صورتم جاری کردن
همون جا پشت در نشستم و زانو هام و بغل گرفتم و به اشکام اجازه اومدن دادم اه از این تقدیر انسان ها متنفرم متنفر چرا این جوریه
چرا کسی و که سه سال پیش فراموش کردم و االن باید بیاد دوباره تو تقدیرم من نمیخوام من کشش ندارم خدا چرا چی کار کردم مگه
جرمم چی بود که تقاصم اینه نمیخوام اون جلوم باشه و با دیدن بهش قلبم خودش و بی قرار کنه تا کی باید خودم و به علی چپ بزنم
که حسی بهش ندارم اخه میشه مگه میشه نمیشه نمیشه خدا نمیشه ...خدا خسته شدم خسته شدم که میبنمش و برا من نیست
...نبود و نیست و نخواهد بود چرا پس این عذابم برا چیه پس چرا کاری نمیکنی که ازش حالم بهم بخوره پس چرا میبنی دارم عذاب
میکشم اما هنوزم دوسش دارم پس چرا هنوزم تنم وجوده ارامش .پخش اون و میخواد چرا اروم میگیرم باهاش چرا نباید این جور بشه
نباید
میگه با چشاتو و دوس دارم هه فکر کرده منم یه احمقم یه احمق مثل خودش که بخوام حرفاش و باور کنم .....شاید احمقم اره احمقم که
هنوز دوسش دارم من یه احمقم یه احمق به تمام عیار که فقط خودم و گول میزدم که دوسش دارم اما ببین حاال دارم به دوس داشتنش
اعتراف میکنم ......
رزا:رها جان....رها عزیزم اون جایی....خوابی
از جام بلند شدم و اشکام و پاك کردم و جواب دادم :بله...این جام
رزا :میگم چیزه میای دوتایی بریم ساحل من و تو
اره شاید فکر خوبی بود برا ساحل رفتن شاید اروم میشدم شاید صدای دریا بتونه روح تازه ای بده به هوای گرفته ی قلبم
صبر کن تا پنج مین دیگه میام ....اما من و تو39
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رزا:باشه منتظرم
اوکیبی حوصله یه سارافن مشکلی پوشیدم و ساپورت مشکیم هم پوشیدم و بد سر کردن شالم از اتاق خارج شدم اه اصال حواسم نبود که االن
باید از تو نشیمن رد بشم اما االن مجبورم نیاز به هوای ازاد دارم
تیام:جایی میری رها
با رزا ساحلتیام:اها باش برو
قدم تند کردم و از ویال زدم بیرون که رزا رو تو حیاط دیدم
بریماز جاش بلند شد و دنبالم راه افتاد تا ساحل راه زیادی نبود برا همین سریع رسیدیم کفش هام و در اوردم پاهام و شن های داغ قرار دادم
با این که پنج عصر بود ولی هنوزم داغ بود جلو رفتیم و نزدیک اب نشستیم و به موج های پی در پی نگاه کردیم
رزا:رها....
هومرزا:دوسش داری ؟
میدونستم کی داره میگه اما خودم و بازم به علی چپ زدم
کی ورزا:خودت میدونی کیو....اراد و
رزا مثل خواهرم بود شاید اگه دلم و خالی میکردم کمی اروم میشدم برا همین سفره ی دلم و پیش رزا باز کردم
دوسش دارم ....متاسفانهرزا:چرا متاسفانه
چون خیلی احمقانسرزا :چی احمقانس
انگار داشت از دهنم حرف میکشید بیرون اما منم دیگه طاقت نداشتم تو دلم نگه دارم همه چیو...
خوب معلومه اینکه دوسش دارم احمقانس دیگه...رزا :هیچ عشقی احمقانه نیست ...
عشق....عشق چی هست ؟رزا:چیزی که تو داری تجربه میکنیه
چیزی که من تجربه میکنم عشق نیست ....عشق فقط برا رمان ها و داستان هاست بچه که نمیخوای گول بزنی ...رزا:اگه عشق نیست چیه ؟
نمیدونم رزا نمیدونم .....فقط میدونم که عاشقش نیستم همینرزا:خوب میدونی ..فقط میخوای از زیرش در بری نمیخوای با خودت هم رو راست باشی
هوف د رسته من هنوزم دوسش دارم هنوزم میبینمش دیونه میشم اما عشق نمیدونم شاید سه سال پیش این و میشنیدم میگفتم اره ولی
االن سردرگمم....
رزا :رها بهتره خودت حس خودت و درك کنی به ارادم یه فرصت بدی ....شاید همه چیز اون جور که تو فکر میکردی نبوده ..پس تکلیف
خودت و با خودت روشن کن....من میرم تو هم بشین و فکر کن
سرم و براش تکون دادم که از جاش بلند شد و رفت صب کن ببینم رزا گفت به ارادم یه فرصت بدی منظورش چیه یعنی چی فرصت
به اراد چه ربطی داره به حس من گفت شاید همه چیز اون جور که من فکر میکردم نبوده وای خدا اوف مخم بد تر هنگ کرد
________از زبون اراد__________
عصابم بد جور داغونه بد جور خیلی کارم اشتباه بوده میدونم خیلی اما دست خودم نبود وقتی گفت میخوام بشم خانوم خونش دیونه شدم
و کنترلم و از دست دادم خیلی پشیمونم خیلی چه جور تونستم اون صورت ناز و سفیدش و سرخ کنم چرا اه چرا.....انتظار داشتم بیاد
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بزنتم یه چیز بگه یا حت ی فوشم بده اما هیچ کاری نکرد و چیزی نگفت از نفرتی که تو چشاش میدیم دلم میلرزید چطور شد! انقدری ازم
بدش بیاد که چشاش هم نشون دهنده ی تنفرش باشه اون روز با عصاب خورد رفتم خونه که مامان گفت میخواییم برم خونه تیام اینا هم
خوش حال شدم هم روم نمیشد که بخوام تو چشاش نگا کنم اما به این فکر کردم که شاید بتونم از دلش در بیارم شاید نه باید از دلش در
بیارم .....
وقتی ارام جریان شمال و گفت بیشتر خوشحال شدم اما وقتی بازم دیدم رو پای اون یارو فرهاد خوابیده بازم عصبی شدم میخواستم برم
خرخرش و بجوم
اما بازم تحمل کردم هوف بد اینکه صبحانه رو خوردیم رها و رزا اومدن تو ماشین من وقتی پفکش و خوردم شرط میبندم که میخواست
کلم و بکنه وقتی هم رسیدیم رفت و خوابید و بعدشم نهار دست کرد به جرعت میتونم بگم بهترین نهار دنیا بود که خوردم بد اینکه تموم
کرد غذاش و رفت بیرون منم دیدم کسی حواسش نیست سریع رفتم پیشش که از دلش در بیارم وقتی میبینمش نمیتونم خودم کنترل
کنم بیش از حد دلم براش تنگ شده تمام سلول های بدنم اون و صدا میزنن وقتی میبینش میخوام بغلش کنم سفت و نذارم دیگع ازم
جدا بشه وقتی چشاش رسواش میکنن بیشتر از هرچیزی میخوامش اما با نفرت و اشکی که دوباره ازش دیدم برای چندومین بار امید و از
دست دادم اون گفت برو نه من نمیتونم من دیگه نمیتونم بدون اون تحمل کنم بس نبود یعنی این همه دوری یعنی واقعا ازم بدش میاد
نه من دست نمیکشم اون باید همه چیز و بدونه امشب بهش میگم اون باید بفهمه من عاشقشم ......
با صدای در سرم و برگردوندم دیدم رزا وارد شد پس رها چی شد
رزا:اراد باید حرف بزنیم
اومدم از جام بلند بشم که تیام گفت:هر حرفی دارین همین جا بسه دیگه خسته شدم انقدر دیدم خواهرم به خاطر تو اذیت میشه هعی
میگی صبر کن سه هفته از روز نامزدی ما گذاشت و تو هعی میگی صبر کن این صبر و همین امشب تمومش میکنی ف.....
تو که دیگه از همه چی خبر داری تو چرا این جوری میگیاومد سینه به سینم واستاد و گفت :ببین اقا اراد تا االن به احترام ارام چیزی بهت نمیگفتم ولی این و بدون که زیادم خوش حال نیستم تو
دوباره تو تقدیر خواهرم قرار گرفتی
عصبی گفتم :تقدیر اون منم بفهم امشب همه چیز و درست میکنم اون فقط مال منه
تیام:هه اول ببین هنوزم میخوادت بد بگو مال منه نفرتی که ازت دا....
ارام:بسه تیام
چی میتونستیم بگم چی داشتم که بگم حرفش راست بودو جواب نداشت اما من از رها نمیگذرم سه سال تحمل کردم به امید این روز
اینم روش
_____از زبون رها ______
از فکر اومدم بیرون که هوا تاریک شده بود چه قدر زود داره میگذره ،میگذره اما به سختی حس کردم کسی داره میاد سریع برگشتم
دیدم اراد بغلم واستاده اعتنا نکردم و همون جوری سرم و گذاشتم رو زانو هام
-خوبی!؟یه نگا به من بنداز ....ببین خوبم ؟؟اراد:نه نیستی ...منم نیستم ....اما میشیم
با بهت بهش خیره شدم که نشست بغلم ...
اراد:میشیم ولی اگه تو بخوای ....
یعنی چی....اراد:میشیم اما تو باید بخوای که خوب بشیم .
میخوام .....میخوام که خوب بشیم ...بد کمی فکر گفت:باشه...پس خوب به حرفام گوش و کن و تا اخرش هیچ سوالی نپرس
سرم تکون دادم و منتظر بهش خیره شدم
اراد:سه سال پیش بادختری به اسم رها تو چت آشنا شدم.......اولش سرگرمی بود هیچ چیزی نبود برام خوب پسربودم تو أوج خواستن اما
کم کم حس هایی تو دلم به وجود اومده بود که برام غریبه بود حس کششم نسبت به تو بود.سنی نداشتم فقط بیست سالم بود وتو هفده
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سالت بود با اینکه کوچیک بودی اما عاشقانه میخواستمت! همه شیطونی هات همه خنده هات به دلم میشست و روز به روز عالقم بهت
بیشتر از دیروز کمتر از فردا میشد....
همون طور که خودت میدونی کل تاییمم تو بودی من پسری نبودم که بخوام به دختر رو بدم و عالقه مند بشم اما تو فرق داشتی چیز
خاصی تو وجودت بود که من و به وجه میاورد خیلی بودا زمان کمی بود که دوس بودیم ولی مثل یه مرد چهل ساله عاشقت بودم و باهات
خوش حال بودم ...اما عشق و خوش حالیه من دوام نیاورد و دنیا تو رو از من جدا کرد  ....چه جوری بگم و نمیدونم اما باید بدونی
.........رها...تو تا االن فکر میکردی من بهت خیانت کردم اما من خیانت نکردم .....
به این جای حرفش رسید دیگه حق حقم بلند شده بود با گریه گفتم :تو کردی تو خیانت کردی بهم من قلبم و جلوت گرفتم تو تیکه
تیکش کردی اراد تو.....
اراد:گفتم تا تموم شدن حرفم چیزی نگو
بینیم و باال کشیدم و سرم و تکون دادم
اراد:عشقم انقدری بهت زیاد بود که نخوام کسی و جز تو ببینم اما دقیق دو روز از دوستیمون میگذشت که عالئم خاصی تو بدنم به وجود
اومد مثل معده درد شدید و بقیه چیز ها وقتی به دکتر مراجعه میکردم با سرم و قرص و اینا خوب میشد اما درد غیر قابل تحملی داشت
که هفته دوم دوستیمون با بابام رفتیم دکتر و ......متاسفانه گفت که من سرطان معده دارم ......
چی .....ا..ار...اراد مسخره شدیاشکام بی رویه می اومد قلبم خورد شد نه نه نمیشه نه ارادم دستام و گرفتم جلو چشام و گریه کردم
احساس کردم تو اغوش یه نَفَرم سرم و بلند کردم دیدم اراد بغلم کرده الهی بمیرم براش
اراد من....گریه نذاشت به بقیه حرفم ادامه بدم
اراد :هیش بسه گریه نکن ...حیف چشای خوشگلت نیست این جوری میکنی باهاشون ....بعدم اگه میذاری بقیه حرفم و بگم ...
بگو....اراد :وقتی نفهمیدم از مریضیم ناراحت نبودم از بابت تو ناراحت بودم نمیتونستم با اینده تو به خاطر خودم بازی کنم اونم اون مریضی که
امکان خوب شدنش تقریبا صفر بود
شبش که اومدیم خونه اعضای خانوادم خیلی داغون شدن اما من به فکر تو بودم اون شب نشستم و حسابی فکر کردم برام سخت بود ازت
جدا شدن اونم وقتی که قرار شده بود برای معالجه به خارج از کشور برم ...فرداش باهات قرار گذاشتم باید یه کاری میکردم از من بدت
بیاد و بری دنبال زندگیه خودت نمیتونستم بهت بگم و تو رو هم همراه خودم ذره ذره اب کنم ....فرداش همون ساعتی که گفته بودم بهت
اومدم و دختر عمم همراه خودم اوردم و بهش جریان و گفتم وقتی تو اومدی فهمیدم اما تظاهر به این که یه دختر دیگه تر بغلمه کردم
که تو فکر کنی بهت دارم خیانت میکنم وقتی از پارك خارج شدی برام بد ترین لحظه بود اما باید تحمل میکردم وقتی راه های ارتباطیم
و با خودت قط کردی فهمیدم که من و از قلبت خارج کردی ....به خودم قل دادم که اگه خوب شدم و برگشتم پیدات کنم و همه چیو
بهت توضیح بدم و اگه دوسم داشتی بازم باهام باشی چون من هرلحظم و به امید تو گذروندم توی تقدیرم فقط رؤیای تو بود رها همین
اما همراه امیدم ترس هم بود ترس از دست دادنت ترس اینکه نکنه عاشق بشی و کاری که من ناتمام گذاشتم و یکی دیگه تمام کنه اما
گذشت دو سال گذشت و من خوب خوب شدم و برگشتیم ایران برا پیدا کردنت زود بود برا همین یک سال دیگه صبر کردم که وضع
قیافم و همه چیم درست بشه بد...بد که همه چی درست شد و شدم اینی که االن میبینی گشتم و گشتم که رزا رو پیدا کردم اونم از راه
شهاب رزا کلی باهام حرف زد و قرار شد که وقتی دانشگاه شروع شد باهم رو به رو بشیم و در یک فرصت مناسب همه چیو بگم و ازت
بخوام که بازم مال من بشی اما ماجرای تیام اینا پیش اومد و بقیش هم خودت میدونی
کالفه بهش نگاه کردم که گفت:ببین میدونم االن تو گیج شدی شکه شدی ولی ازت میخوام االن بتونی با خودت کنار بیای .....هرسوالی
هم داری بپرس بهت جواب میدم .....
اراد راست میگفت هم شکه بودم هم گیج بودم هم قلبم داشت اتیش میگرفت از یه طرف به خاطر دردی که کشیده از یه طرف هم...دارم
میسوزم چون سه سال من ازش متنفر بودم ....ای خدا چرا باید این جوری میکردی باهاش چرا ...بهش نگا کردم مثل پسر بچه ها مضلوم
داشت نگام میکرد وقتی بهش نگا میکنم نمیدونم چرا اشکام میاد
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اراد:هیش...بسه دیگه گریه نکن
با دستام صورتم و پوشندم و بلند تر از قبل زدم زیر گریه دست گرمی رو سرم نشست و بعدش هم سرم تو یه جای ارامش پخش فرو رفت
جایی که راحت تر میتو نستم خودم و خالی کنم ....بعد چندمین اروم شدم و گریم هم بند اومده بود سرم و بلند کردم و گفتم:درد داشتی
اره؟خیلی اذیت شدی ؟!
 ااا دیگه قرار نیست گریه کنی ها بعدم پاشو ببینم شبیه این دلقکا شدی خودت سفید نوك بینیت قرمز .....انگار نمیخواست به سوال من جواب بده و میخواست من و از اون هوا در بیاره و موفق هم شد چون لب خند بی جونی رو صورتم نقش
بست و دستم و گذاشتم رو بینیم
خندید و نوك دماغم و با دوتا انگشتش کشید
ای نکن بچه جون....اراد:جان ...بچه جون و االن با کی بودی
معلومه دیگه با تو ....کسی هم این جاست به جز تو...؟اراد :نه خوب نیستش اما بچه جون یه خورده واال شک دارم ....
یه نگا به هیکل گندش انداختم و گفتم:نه خوب راس میگی بچه جون خوب نیست اوم بذار فکر کنم(دستم و گذاشتم رو بینیم و خودم به
حالت فکر کردن زدم)اها یافتم گنده بک تو گنده بکی
اراد :نمیدونم چرا انقدر صفات قشنگ به کار میبری ....
خوب دیگه این از خاصیت خوبه منه ...اراد:بر منکرش لعنت ....
لعنت ....اراد:میبینم که خوب ردیف شدی انگار نه انگار چند مین پیش یکی هعی فین فین میکرد و اشک میریخت ..
یدونه زدم به بازوش و گفتم:میخوای دوباره گریه کنم.....میخوای؟
اراد :نه نه نه بنده غلط کرده ام که بخوام...
پس دیگه حرف نزن ...اراد:چشم .......مادمازل
با حرص گفتم :اراد
اراد:جان
ای خدا یا من و بکش یا این و نه نه نه چیز خوردم من و بکش ......
اراد:رها ...
وقتی اسمم و صدا کردن ضربان قلبم باال رفت حاال باید چی میگفتم جانم؟بله؟هان؟چی بگم اوف
ب...بلهاراد:حاال که حالت بهتره میتونیم ادامه بدیم صحبتمون و ؟
نه دیگه کشش ندارم دیگه خسته شدم خدا چی میشع فقط فقط چند ساعت اسوده باشم از همه چی،چی میشه
سرم و گذاشتم رو شون ش و گفتم :بگو زمان همین جا همین لحظه واستاده فقط برای چند ساعت ارامش داشته باشم ....ارامشی که خیلی
وقته گمش کردم ...
دستش و انداخت دور کمرم و گفت:ارامش ...منم خیلی وقته دارم دنبالش میگردم
بد کمی مکث گفت:امشب ارامش و حس میکنیم باهم ....قبول
سرم و بلند کردم و گفتم :چه جوری
اراد:اوم خوب امشب و نظرت چیه تو ساحل بگذرونیم بدون حرف با صدای موج هوم؟نظرت ؟
کمی فکر کردم و گفتم :عالیه ...فقط مگه چیزی و از یاد ادم میبره هر چه قدر حرف نزنیم افکار دست از سرمون برنمیداره
اراد:اگه بخوای برمیداره
سرم و تکون دادم .
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وقتی رو ساحل دراز کشید منم شیر شدم و بغلش دراز کشیدم تو اون لحظه کثیف شدن لباس چه أهمیتی داشت ؟واقعا ارامش و پیدا
کردم؟االن ارامش دارم؟
نفسم و از ته دل بیرون دادم و چشام و بستم و گوشم و به صدای موج سپردم .
کمی که گذشت احساس کردم خیلی سردمه همون جا بود که ارامش و فراموش کردم و به فکر گرم کردن خودم شدم از جام بلند شدم و
گفتم :اه اراد با این پیشنهادت قندیل بستم
چشاش و باز کرد و نیم خیر شد
اراد:میتونی خودت و گرم کنی
چه جوری اون وقت خیلی هویجیااراد :بیا بغلم
دراز کشیدم سر جام و گفتم :عمرا
اراد:خود دانی بازم میگم ارامش خواستی گرما خواستی ما در خدمتیم
خودشیفتهبه حالت اولش برگشت و خوابید
نه واقعا سرده ها گفت ارامش اره راست میگه ارامش من با اونه یه شب که هزار شب نمیشه یه شب از همه چی دور باشم از نفرت عشق
دوست داشتن تقدیرم رؤیام از همه چی
به طرفش رفتم اروم سرم و گذاشتم رو سینش ولی قلبم از همیشه بی قرار تر بود از یه طرف هم خوب خجالت میکشیدم درگیر افکارم
بودم که دستش دورم حلقه شد و سفت و محکم بغلم کرد نفس هام بی اختیار تند شده بود
اراد:اروم باش
انگار منتظر حرفش بودم تا اروم بشم
اروم اروم شده بودم جوری که چشام گرم شد و به خواب رفتم .
صبح با نور مزاحمی که تو چشم افتاده بود بلند شدم کمرم شکست اخ از جام بلند شدم که اراد همون جوری که دیشب خوابیده بود هنوز
خواب بود اخی فکر کنم دستش دیگه خشک شده
مثل پسر بچه های سه ساله شده بود کنارش نشستم و دستم و اروم تو موهاش کردم .
الهی خودم فدای موهات بشم که چه قدر اذیت شدی بلند شدم و به طرف اب رفتم و پاهام و توش قرار دادم اخیش سردیش روحم و تازه
میکرد
دیشب ارامش داشتم واقعا ارامشی که گم کرده بودم و پیداش کردم اما فقط برای یک شب بود همین اما االن چی االن باید چی کار کنم
؟
دوباره افکارم به سراغم اومده بودن مریضیه اراد دوس داشتنش نفرتم اوف خدا بیشتر از نفرت و عشقم مریضش بود که داشت داغون
میکرد حالم و برای من سخته چه برسه به خودش که کشیده اما برا کسانی که دوسش دارن بیشتر سخته مثل من چون انگار قبلم و
گرفتن تو دستشون و دارن فشارش میدن و لهش میکنن .
گفت که درمان اصلی تمامم شده و درمان هعی جزئی مونده
خدایا شکرت خودت درد و میدی خودت هم درمان و !
باید از خدا ممنون باشم ؟نباشم ؟
خوب معلومه باید ممنون باشم درسته اراد قلبم و سوزونده اما بع قل خودش به تقدیر و اینده ی من فکر کرده و باید ممنون خداباشم که
اون و دوباره سالم کرد و جونی دوباره بهش بخشید .
باید عذر خواهی هم کنم از خدام که انقدر سرزنش کردم برای عشقی که تو دلم به وجود اورد اما االن دارم میبینم زود قضاوت کردم .
اراد گفت به رویایی که داشته به امیدی که داشته طاقت اورده من چی من چه امیدی داشتم که طاقت اوردم چه جوری؟ چرا هرکس تو
زندگیش امتحان میشه یعنی ما تو امتحانمون قبول شدیم ؟
ای خدا ای روزگار عجیبه عجیب تر از اونی ك فکرش و بکنیم .زندگی من مثل یه بازی بود تا االن این جای بازی چی میشه اوف اوف
اوف
با موج محکمی که به پام خورد به خودم اومدم و به سمت عقب حرکت کردم که دیدم اراد بیدار شده و نشسته و زل زده به من
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بیدار شدی؟اراد:نه هنوز خوابم
مسخرهخندید و رفتم طرفش و باال سرش واستادم
خوبی؟!سرش و تکون داد و از جاش بلند شد
اراد :میگم ماساژ الزم شدما بدنم خورد شد دست چپم هم دیگه کال حس نداره
بهش یه چش غره ی توپ رفتم
اراد :ببینم تو باز گریه کردی
اه فهمید
اراد:چرا
چون اون ارامش فقط برای یه شب اونم دیشب بود از االن دوباره شروع شد بازیه زندگیساکت شد و سرش و به پایین انداخت خوشی ها زود گذرن پشتم و کردم که به طرف ویال حرکت کنم اما دستم کشیده شد و به بغلش
پرت شدم
اراداراد :کجا
ویالاراد :االن نمیشه
دیونه از دیروز عصر همین جام تیام میکشتماراد:میری اما بد اینکه دل من واروم کردی
دلم برای چندمین بار لرزید و دستم و رو سینش گذاشتم که به طرف عقب هلش بدم اما تکون نخورد
دستش و اورد باال و دور صورتم قاب کرد اب دهنم و به زور غورت دادم و تو چشای خاصش نگا کردم که یه دفعه گرمی یه چیز و حس
کردم رو لبام .
بؤسه ی کوچیکی که رو لبام زد واقعا قلبم داشت از سینم میزد بیرون لبش و چسبوند به گوشم و گفت:دوست دارم .دوست دارم عروسک
من
از زور هیجان نفس نفس میزدم
فقط تونستم اسمش و صدا کنم :
اراداراد :دوسم داری هنوز اره رها؟هنوزم برات ارزش دارم ؟هنوزم میخوای که مال من باشی ؟........من بهت خیانت نکردم
نمیتونستم حس و درك کنم هنوزم مونده بودم از بغلش سریع اومدم بیرون و خواستم برم که با حرفش سر جام موندم
اراد :سه سال تو اتیش عشقت سوختم .به امید تو جنگیدم.به امید تو زنده موندم حسم بهت خیلی زیاده اسون دست نمیکشم حتی اگه
االن هم بری اما در یه صورت ازت دست میکشم اونم تو چشام نگا کنی و بگی که نمیخواییم در اون صورت از زندگیت محو میشم رها
با هر جملش قلبم بیشتر اتیش میگرفت و اشکام بیشتر میشدن
نه نه چطور تو چشاش نگاه کنم و بگم که نمیخوامش من نمیتونم نه نمیتونم ......
چرا همه چی باهام داره اتفاق میفته چرا همش تو شرایط سخت باید قرار بگیرم چرا
من اراد و دوس دارم اره خیلیم دوس دارم .درسته ازش متنفر بودم اما عشق و نفرت باهم قشنگه درسته خیلی قبلم شکست درسته
زندگی برام سخت شد اما هنوزم عاشقانه دوسش دارم
دیشب دلیلش و گفت گفت که برای اینده ی من بوده پس چرا ارامشی که حاال قلب دوتامون داره و ازشون بگیریم ؟
مگه بد سختی ها خوشبختی نیست شاید جریان منم اینه باید سختی هامون و کنار بذاریم
اما قبلش باید بازم مطمعن بشم !
خیانت کردی یا نکردی راس بگو؟45
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اراد:نکردم حتی یه لحظه هم فکرم پیش کس دیگه ای جز تو نبود !
به حرفش ایمان داشتم و باور کردم .
 پس چرا اون روز اون دختره تو دانشگاه پرید بغلت با اون صدای جیغ جیغیش(صدام و تیز کردم و گفتم)اراد عشقم گفت چرا؟!خندید و موهام و پشت گوشم کرد و گفت:اون جریان داره که برات تعریف میکنم (باشیطنت گفت)البته بد اینکه جوابم و گرفتما!
لپم داغ شد و سرم و انداختم پایین
فکر کنم باید به جداییمون پایین بدم پس وقتشه!
خوب حاال تعریف کن!اراد :و این یعنی اینکه مال من میشی؟
سرم و اروم تکون دادم که یه دفعه خودم و بین زمین و هوا حس کردم
اراد دیونه معدم با رودم قاتی شد بذار زمین ای ارادهمین جور حرف میزدم اونم میخندید و میچرخوندم بعد اینکه خودشم خسته شد گذاشتتم زمین
اومد حرفی بزنه که صدای شکمم مانع شد
لبم دادم جلو و گفتم  :اوم خوب....از ظهر دیروز چیزی نخوردم ....گشنمه
خندید و دستم و گرفت و دنبال خودش کشوند به طرف ویال
وقتی شن ها تموم شد صندل هامو پام کردم و دوباره به راه افتادیم  .....وقتی به در ورودی رسیدیم دستم و از دستش کشیدم بیرون که
سوالی نگام کرد !
 خب االن همه میفهمندوباره دستم و گرفت و گفت  :همه میدونن ،نیاز به پنهان کردن نیس !
_ واقعا ؟
آراد  :بله
_ چه جوری؟؟؟
آراد  :آرام و تیام و فرهاد موندن که اونا هم خودم بهشون گفتم  ،بعدم داداشتون قبلش خوب گوش مالیم داده .متعجب نگاش کردم که
دستم و گرفت و به داخل برد .
شهاب  :به به باالخره اومدین  !.....خوش گذشت ؟
سرم و انداختم پایین  ...خب خجالت میکشیدم
آراد  :آره  .....جات خالی
_ رها .........
با احساس خفگی دستای رزا رو از دور گردنم برداشتم
_ چته ؟! خفه شدم
رزا  :خو دلم تنگ شده بود ....
آرام بغلش کردم  ،گفتم  :خب عزیزم مثل آدم ابراز عالقه کن  ،نه مثله وحشیا ....
قیافشو شیطون کردو گفت  :عزیزم  .....آراد به رمانتیک عادتت داده
با تموم شدن حرفش همه خندیدن که تازه متوجه آرام و تیام و فرهاد شدم  .....هی  ...سریع برگشتم طرف رزا و یه بشکون محکم ازش
گرفتم
رزا  :آی رها  .....ول کن آی وحشی خانوم رها  ........ولش کردم و رو بهش گفتم  :یه بار دیگه از این حرفا بزنی من میدونمو تو ها .....
همین جور که دستش و ماساژ میداد حرکت کرد و گفت :خب بابا
دیگه چیزی نگفتم و بدون توجه به آراد به طرف آشپزخونه حرکت کردم ! وای دارم میمیرم  .سریع برای خودم یه لیوان شیر کاکاعو
ریختم و همراه کیک شکالتی مشغول خوردن شدم.
تیام  :خوش حالی االن ؟!
بای صدای تیام به طرفش برگشتم و نگاش کردم .
تیام  :گفتم االن خوش حالی ؟!
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چی باید جواب میدادم اونم جلوی داداشم  .......بعد کمی فکر به این نتیجه رسیدم که واقعیت و بگم بهتره !
_ خوب  ......خوش حال که هستم  ،آره  ......یعنی آرامشم و که گم کرده بودم پیدا کردم  .ولی برای آراد ناراحتم !
اومد طرفمو یه دفعه بغلم کرد  .....وا این االن همونی نبود که طلب کارانه داشت سوال میپرسید ؟ همه خل شدن !
تیام  :خوش حالم که خواهرم و دوباره خوشحال میبینم .....رها قدر عشقتونو بدونید  ......راجب آرادم نگران نباش .
خوش حال نگاش کردم و منم بغلش کردم ......
_ خب خلوت کردین به فکر منم نیستین که از گشنگی تلف شدما به طرفش برگشتم و زبونمو تا ته بهش نشون دادم
تیام  :تا چشات دراد ....
آراد :بله ! بله !
واسه اونم یه لیوان شیر کاکاعو ریختم و دادم دستش و از آشپز خونه اومدم بیرون و به طرف اتاق رفتم .....
تا یه دوش آب داغ بگیرم و شن ها از موهام در بیاد

با برخورد آب گرم با پوستم حالم جا اومد و مشغول سابیدن خودم شدم و بعد بیست مین اومدم بیرون یه آه از ته دلم کشیدم که
همراهش همه ناراحتی هامم بیرون دادم .
یه تونیک طوسی همراه شلوار زاپ داره مشکی پوشیدم و موهامم باال سرم جمع کردم و یه دستمال سرم بستم  .بعد زدن رژ از اتاق خارج
شدم که همون موقع هم آراد از اتاقش خارج شد .از موهاش فهمیدم که اونم حموم بوده
آراد  :چه ناز شدی عروسک من
نیشم و باز کردم و سریع از اون محل دور شدم خب چی کار کنم خجالت میکشم .
به حیاط رفتم که همه مشغول درست کردن کباب بودن یه دفعه دلم خواست عکس بگیرم  ....رزا رو صدا کردم که باید ازم عکس بگیره
اونم بعد کلی غر غر اومد و یه عکس گرفت .
ناهار خوردیم و قرار شد که وسطی بازی کنیم و تیام و آراد هم یار بکشن .
آراد اولین نفر من و کشید و تیام هم آرام و در آخر رزا اومد تو گروه ما و فرهادم رفت تو گروه تیام
_ ااااا شهاب موند که
تیام :شهاب مال من شما قوی هستین
شهاب هم بعد از یه نگاه مشکوك به رزا رفت تو گروه تیام اینا .....
آخ جون ما وسط بودیم .
شروع به بازی کردیم که همون اول شهاب رزا رو زد  ،رزا ام با غر غر بیرون رفت .بعد پنج مین فرهاد هم با حرص آراد و زد .
اوه اوه وای من تنها موندم ......
فرهاد توپ و برداشت و باحالتی عجیب نگام کرد و زد ولی جا خالی دادم .
سه تا دیگه رفتم اگه یکی دیگه میرفتم آراد و می تونستم بیارم .
بعد ی دفعه نمیدونم چی شد که توپ محکم به شکمم خورد
_ آخ....
سرم و بلند کردم که دیدم آراد زده و داره با نیش باز نگام میکنه
اراد میکشمت ..من به فکر اینم یکی دیگه برم تو رو بیارم تو من و میزنی ...به طرفش خیز برداشتم که در رفت حاال من بدو اون بدو
اراد صبر کن ببینم واستی میکشمتاراد:مطمعنی میتونی بکشیم
ارهبد تموم شدن حرفم سرجاش ایستاد منم که داشتم میدویم با مخ رفتم تو شکمش
اخ الهی چشات در بیاد که همه جوره نابودم کردیخندید که یادم افتاد میخوام بکشمش با فکر نقشم یه لب خند مرموز زدم و نگاش کردم که حواسش پرت شد
اراد:قربون اون لبخند یه ورت بشم
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بی توجه به حرفش رفتم سمتش و بهش چسبیدم بد اینکه دوباره حواس پرت شد محکم هل دادم که افتاد با با ....رو زمین سریع از
فرستاد استفاده کردم و دوباره هلش دادم و روش نشستم
من و میزنی اره االن حالیت میکنمدستم و گذاشتم رو گلوش و خفش کردم البته نه محکما ولی خوب کردم
اراد:رها...ره..ا ببین بلند بشم میخورمتا
ابرو هام و باال انداختم و مشغول خفه کردنم شدم
که یه دفعه بلند شد و خوابوندم زمین و خودشم روم قرار گرفت به طور کل جامون و عوض کرد
هوی اراد بلند شو ببینم بی ادب این چه کاریه هاناراد:گفتم بهت میخورمت باور نکردی
وا کی ادم خور شدی و من خبر ندارمبه طور کامل داشتم به سمت کوچه علی چپ حرکت میکردم
اراد:االن بهت میگم کی شدم !
بعد حرفش موهام و که در اثر ورجه وجه ی زیاد باز شد بود و کنار زد ...
با داغی لباش رو گردنم قلبم خودش و دیوانه وار به سینم میکوبید
اراداراد:جانم
میشه بلند بشی !؟اراد:اره
بد حرفش از روم بلند شد و دستش و به طرفم گرفت ...
دستش و گرفتم و بدون اینکه تو چشاش نگاه کنم از جام بلند شدم خواستم برم که نگهم داشت
اراد :ببینم تو که خجالت نمیکشی
دستپاچه گفتم :کی من؟!نه بابا
اراد :از سرخیه لپات معلومه
اااا اذیتم نکناراد:پس بذار کاری کنم که خجالت اب بشه
با ذوق و منتظر نگاش کردم که شیطون گفت:بوسم کن خجالتت اب بشه
نیشم سریع بسته شد و خواستم دوباره برم که شیطون تر ادامه داد:میخوای خودم کنم
هین....بی ادببرا اینکه خودش دست به کار نشه اروم و سریع لپش و بوس کردم و اون محل و ترك کردم .....
تیام :افرین رها گربه رو دمه هجله بکش
ارام:ااا باشه تیام جان منم همین کارو میکنم .
تیام:نه میدونی عزیزم ....
حرفش و قط کردم و گفتم :اروم تو دیگه نگو که حسابی داداشم و زن زلیل کردی ....
ارام:تو داداش من و نکردی
من؟....اومدم جواب بدم که ارادم سر و کلش پیدا شد
اراد:اره عزیزم تو ،میبینی که منم مثل داداشت شدم
با حرص برگشتم طرفش و گفتم :اره اصال تو که خیلی زن زلیلی
ارام:واال همین جا جلو چش ما داری داداشم و میخوری چه برسه به تنهاییتون واه واه
تیام:اااا خواهرم و اذیت نکنید
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با حالت قهر به طرف خونه رفتم که برا شب یه قرمه سبزیه خوش مزه درست کنم از ارام و رزا که بخاری در نمیاد ....
داشتم درست میکردم که دستی دور کمرم حلقه شد از بوی عطرش فهمیدم کیه برا همین بی اهمیت مشغول شدم ....
اراد :خانومم باهام قهره ؟
وایی دلم رفت با خانومم گفتنش اخه مگه میشه با تو قهر بود ...ولی باید تنبیه بشه برا همین گفتم:اوهوم...
اراد :مادمازل چی کار کنم من و ببخشین
وای اراد وای میدونه من از مادماز ل بدم میاد هعی میگه...بأحرص برگشتم طرفش گفتم:اراد یه بار دیگه بگی مادمازل من تو رو.....
فرهاد :میکشم ...
اه این از کجا رسیدش
اراد:تو از کجا فهمیدی میخواد این و بگه
فرهاد درحالی که میخندید گفت:ما دیگه به این تحدید های تو خالیه رها عادت کردیم اراد جان(با دستش به شونه ی اراد زد و گفت)تو
هم عادت کن برادر من
وای اینا امروز کال قصد دارن من و بکشن اه
بی مزه هاای که چه حرصی داشتم میخوردم بی توجه بهشون مشغول غذام شدم و بعد اینکه ابشم ریختم درشم گذاشتم و یه زبون درازی هم به
اونا کردم و رفتم بیرون
رزا:رها میای بریم خرید کنیم
اخ جون اره من رفتم حاضر بشماراد :با اجازه کی
چش غره رفتم و گفتم :خودم
اراد:شرمنده عزیزم شما بدون اقاتون جایی نمیری
ای ای که دلم میخواد یدونه بزنم تو مالجش که مخش بپوکه ها با عجز برگشتم طرف تیام که گفت:از اختیار ما خارج شده اراد جان
هرکار میخوای بکن ما که نتونستیم این و ادم کنیم شاید تو بتونی !.
اراد با نیش باز گفت:هرکار
تیام:هوی ببنید نیشت و هرکاری که نه
اراد بادش خالی شد و وار رفته رو مبل لم داد
اروم رفتم دم گوشش گفتم :خوردی نوش جونت عشقم.
با قیافه ی شیطانی نگام کرد که منم بی تفاوت نشستم بغل رزا
اه باهاش قهرم یعنی چی
با افکارم مشغول بودم که که با گرمی نفسای کسی که اونم معلومه اراد بود از فکر اومدم بیرون
چیهاراد:قهری
ارهاراد:پس بدو برو حاضر شو دوتایی بریم خوش گذرونی
با ذوق دستم و بهم کوبوندم و گفتم:اوخ جون اراد عاشقتم
اراد:من بیشتر عزیزم
رزا:اوق
کوفتبا ذوق رفتم اتاق و تصمیم گرفتم یع تیپ خوشگل بزنم مانتوی و مشکلی و تنگم و همراه شلوار صورتی کم رنگ و با شال ستش پوشیدم
یه ارایش مالیم هم کردم بد برداشتن کیف و کفش مشکیم خارج شدم و رفتم پایین
که ارادم اماده نشسته بود به تیپش دقیق شدم
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پیرهن چهارخونه که ترکیبی از رنگ های سبز و ابی و کرم بود همراه شلوار کرم کتون پوشیده بود موهام مثل همیشه درست کرده بود
قربون تیپ رها کشش بشم
رفتم طرفش و گفتم :پاشو بریم دیر شدا
اراد:چشم
بد خداحافطی از خونه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم و پیش به سوی خوشگذرونی
اهنگ بهترین و از ساسی گذاشتم و باهشم خوندم که وسطاش ارادم همراهیم کرد
اراد :خوب کجا بریم
کمی فکر کردم و گفتم :إرادی...
اراد:جانم
میبریم شهربازیاراد:اون جوری که تو صدام کردی مگه میتونم بگم نه ؟
نهاراد:شیطون
بهش لب خند زدم و بد بیست بین رسیدیم شهربازی اوخ جان عاشقشم اراد رفت بلیت بگیره منم همون جا واستادم که چشم به پشمک
های صورتی که بد تو چش بود افتاد ایی اب دهنم راه افتاد به سمتش راه افتادم و دوتا خریدم که دیدم اراد واستاده و داره گیج کلش و
این ور اون ور میکنه
اقا شماره بدماراد:رها کجا رفتی
پشمک ها رو نشونش دادم که گفت:میگفتی خودم برات میگرفتم
گرفتم دیگه اسرش و تکون داد و به طرف ترن رفتیم یا ابرفض تا نشستیم سریع پشمکم .و باز کردم و شروع به خوردن کردم دیدم اراد گرفته تو
دستش و نمیخوره برا همین یه گوله ی بزرگ درست کردم و اسمش و صدا زدم تا برگشت طرفم پشمک و کردم تو حلقش
نوش جونت عزیزمهمون جور که سلفه میکرد گفت :ر..رها...میکشمت
جان میکشمت به تو هم سرایت کرددیدم دیگه داره خفه میشه زدم پشتش که همون موقع ترن راه افتاد و منم محکم بازوی اراد و گرفتم
تو دلم همین جور داشتم صلوات میفرستادم خوب بود تا جایی که یع دفعه رفت پایین و همراهش بند دلم پاره شد و یه جیغ بلند کشیدم
که ارادم فقط میخندید خالصه واستاد و با حال بد پیاده شدم
و شروع به قرقر کردن،کردم
اه اینم شد بازی اخه ادم میره ماشین اورده من و ترن رودم با معدم جاشون عوض شداومد دست انداخت دور شونم و گفت:اینه این ننه بزرگ ها قرقر نکن عروسک خانوم
چپ چپ نگاش کردم که خندید بد اون چندتا بازی اروم هم سوار شدیم که کلی خوش گذشت به خصوص وقتی رفتیم چرخ فلک چه
قدر اراد حرفای عاشقانه بهم زد و کلی عکسم گرفتیم در کل خیلی خوش گذشت سوار ماشین شدیم و راه افتاد
اراد:میگم راه گشتنت نیست
چرا خیلیاراد:پس بریم به کباب خوب بزنیم بر بدن
موافقمبد ده مین جلوی یه رستوران نگه داشت و رفتیم داخل اخیش چه خلوته و دنجه یکی از میز های کنار و انتخاب کردیم و نشستیم و
دوتامون کنه کباب سفارش دادیم با مخلفات
اراد:رها....
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جانماراد:میگم دوسم داری؟!
خواستم اذیتش کنم برا همین با ناراحتیم ساختگی گفتم :هیف واال چی بگم یعنی چه جوری بگم (سرم و انداختم پایین و گفتم)نه
دوست ندارم
هیچی نگفت سرم و باال کردم دیدم رگ گردنش متورم شده و دستش هم رو میز مشت شده اوه اوه خیلی زیاده روی کردم فکر کنم
اراد:چرا....چرا رها!؟
خخخ حاال وقتشه
تو چشاش زل زدم و گفتم :خوب چون....چون من...عاشقتم دیونه
با تموم شدن حرفم نیشم و باز کردم و دندون هام و براش به نمایش گذاشتم
با دهن باز فقط داشت نگام میکرد
چشام و مثل میکی موس براش باز بسته کردم که به خودش اومد
اراد :نمیگی سکته میکنم باور کرده بودم مونده بودم چی کار کنم خندیدم دستش و به لپم رسوند نازش کرد
-بفرماییدبا صدای گارسون دستش و کشید
وای تازه فهمیدم چه قدر گشنم سریع قاشق و برداشتم و شروع به خوردن کردم و بد اینکه قشنگ بشقابم و تمیز کردم سرم و گرفتم باال
که دیدم داره نگام میکنه تازه فهمیدم اینه این قحطی ها اونم جلو این داشتم میخوردم
اوم خوب چیزه خیلی گشنم بوداراد:نوش جونت خانومم
وایی دوباره گفت وایی انگار فهمیده من رو این جمله حساسم هعی میگه ...بد حساب کردن از رستوران اومدم بیرون که قرار شد بریم
پارك بغلی قدم بزنیم
تا رسیدیم به پارك دستای گرمش و تو دستام گذاشت
خدایا این ارامش و که با وجوده اراد ازم نگیر
اراد :رها ....به نظرت دیگه تلخی ها و دوری ها تموم شد
با حرفش برای چند لحظه دلم از ترس لرزید
ولی نه دیگه جدا نمیشم دیگه نمیشه جلوش واستادم قدم تا زیر شونش میرسید تو چشاش نگا کردم و گفتم:اگه بخواییم تموم میشه اگه
بخواییم باهم میمونیم همیشه ....تو میخوای دیگه اره؟
محکم بغلم کرد و گفت:معلومه که میخوام ...بیشتر از هرچیزی تو رو میخوام
سرم و گذاشتم رو سینش و عطرش و نفس کشیدم.......
___________________
مامان:رها بلند شو بدو تو من و کشتی پاشو دیگه اخه اه خسته شدم
با قرقر های مامان چشام و باز کردم
چی شده مامانمامان:دختره ی تنبل پاشو خدا زده پس کله یه نَفَر و میخواد بیاد تو رو بگیره
سر جام سیخ شدم و گفتم:جان .....کی
مامان:واال باباتم نگفت کی فقط گفت شب مهمون داریم اونم خاستگاری....
با وحشت به مامان خیره شدم و سریع گوشیم و از رو پاتختی برداشتم و بازش کردم و به اراد زنگ زدم
بوق
بوق بوق بوق بوق بوق
اراد :جانم
مامانم از اتاق رفت بیرون سریع جیغ زدم :اراد (....بعدم با گریه گفتم )امشب خاستگار دارم اراد
با تموم شدن حرفم زد زیر خنده حاال مگه خندش قط میشد
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کوفت اصال برا تو مهم نیست خیلی نامردی تو داری میخندی میدونستم دوسم....اراد:رها وای مردم از خنده....خاستگارتون دوس داشتی خوب کی باشه
مسخره میکنی؟اراد :نه عزیزم چه مسخره ای دوس داشتی کی باشه خوب؟
تو دیگهاراد:خوب پس برو حاضر شو االن ساعت دوست ساعت شیش میایما
چیفکر کنم از جیغی که زدم کر شد
یعنی چیاراد:صبح به بابات بابام زنگ زد و گفتم که میاییم خاستگاری !
نهاراد:اره
بی توجه بهش سریع تلفن و قط کردم و چپیدم تو حموم وای داشتم سکته میکردم نگو خود اراده گفتم کسی خَر نمیشه بیاد خاستگاریه
من
وجدان :فعال که اراد بد بخت شده
هوی مگه من چمهوجدان:چت نیست
برو بابابد حرفم مشغول سابیدن شدم و بد سی مین اومدم بیرون و با حوله رفتم پایین تا یه چیزی بخورم
مامان:چی شد فهمیدی کیه؟
سریع به سمت علی چپ رفتم و گفتم:چی کی؟
مامان:خاستگار امشب و میگم فهمیدی کیه؟
وا مامان جان از کجا میخوام بفهمممامان :ورپریده صدات تا پایین میومد (صداش و مثل من کرد و با ادا گفت)اراد
هم خجالت کشیدم هم از حالت مامان داشتم از خنده قش میکردم ولی بازم گفتم :اراد کیه مامان وا خیاالتی شدی رفتا
مامان با حرص کفگیر و پرت کرد که جا خالی دادم
با صدای اخ یه نَفَر برگشتم دیدم تیامه که کفگیر دقیق خورده تو گردنش
وای مردم از خنده مامانم داشت همراه من میخندید
تیام :مامان جان این چه حرکتیه اخه
مامان:میخواستی نیای
تیام:بیا بدهکارم شدیم
بی توجه بهشون رفتم خامه شکالتیمو با انگشتم شروع به خوردن کردم
تیام:مثل ادم بخور نکه این جوری حالم و بهم بزنی
چپ چپ نگاش کردم که خفه شد
به ساعت نگا کردم وای چهار شد سریع از پشت میز بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
حولم و در اوردم اوم خوب چی بپوشم این خوبه نه بابا این چیه
این دیگه خیلی خوبه اه نه خیلی بأزه
همین جور لباس هارو نگا میکردم و خوشم نمی اومد مینداختم رو تخت تا اینکه یه چیز خیلی خوب یافتم نو هم بدو سریع پوشیدم یه
بلیز استین بلند مشکی بود با دامن مشکیه چرم
چه ناز شدم
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رفتم جلو ایینه نشستم سمت چپ موهام و که حاال خشک شده بود یه بافت زدم و بقیش هم ریختم سمت چپم و یه ارایش ملیح هم
کردم و بلند شدم خوب حاال کفش چی بپوشم اها کفش پاشنه بلند چرمم رو هم همراهش پوشیدم وای االن میان سریع با عجله از اتاق
زدم بیرون لباس ها هم که هیچی بعدا جم میکنم رفتم پایین که مامان و بابا و تیام اراسته و لباس پوشیدن نشسته بودن رو مبل ها
بابا:به دختر بابا رو ببین چه خوشگل شده
به سمتش رفتم و لپش و بوسیدم
تیام  :رها تو رو خدا قهوه رو نریزی رو بردار زن منا
تیام ببندبی خیال شونش و برام انداخت باال که همون موقع زنگ به صدا در اومد و قلب منم شروع به تپیدن کرد
مامان :برو اشپزخونه تا نگفتم نیا
مامان این مسخره....مامان:رها
اه با قرقر به طرف اشپزخونه رفتم و نشستم رو میز بیا میخواستم اراد و ببینما این چه حرکتیه برو اشپزخونه نگفتم نیا اه
داشتم از استرس میمردم وای پس چرا صدام نمیکنه اه خسته شدم رفتم و قهوه هارو ریختم تو فنجون و خودمم درست کردم و رفتم
بیرون که اولین نَفَر خاله سما من و دید
خاله سما:الهی قربونت برم من
با حرف خاله همه برگشتن طرفم که مامان عصبی نگام کرد و چش قره رفت به ترتیب اول به خاله عمو ارام و مامانم بابام تیام در اخرم
هم رفتم جلو اراد گرفتم سینی و که اروم گفت:قربون خانومه خوشگلم برم که انقدر ناز شده
با لبخند نگاش کردم و رفتم بغل تیام و بابا نشستم که تیام اومد در گوشم گفت:خیلی هلی اره؟
برا اینکه از رو بره گفتم :اره
دیگه ساکت شد و چیزی نگفت که عمو یا همون بابای اراد به حرف اومد و ساکت گوش به حرفش دادیم
عمو بهزاد:اقا محسن راجب خانوادم که دیگه خودت میشناسی نمیگم ارادم که پسرم تو این چند وقت باید شناخته باشیش راجب خونه و
ماشین و اینا هم که تکمیله و نیازی به جهیزیه نیست فقط میمونه عشق بینشون که اونم خیلی وقته به وجود اومده و ما خبر نداشتیم
حاال اگه اجازه بدین برن حرف بزنن
بابا:من از پسرم اراد مطمعنم دخترم مهمه که اون باید بخواد به هرحال من حرفی ندارم(بعدم رو به من گفت)دخترم پاشو اراد جان و به
اتاقت راهنمایی کن
از جام بلند شدم که ارادم بلند شد و دنبالم راه افتاد وقتی رسیدم جلو در یاد لباس و حوله و لوازم ارایش افتادم یه دفعه برگشتم طرفش و
گفتم:میگم چیزه خوب همین جا حرف میزنیم
اراد:وا این جا نمیشه ببین مامانت اینا دارن نگا میکنن
دیدم خیلی خیته در و باز کردم و رفتم کنار که اول اون بره بعدم خودم رفتم تو که دیدم اراد دستش و گرفته به دلش و از خنده داره
قرمز میشه
کوفت خوب چیزه میدونی .....اراد:اره فداتشم میدونم ولی بهت بگم من زن شلخته نمیخوام
بعد حرفش زده زیره خنده و به طرف تختم رفت و یکی یکی لباس هارو برداشت فقط داشتم با حرص نگاش میکردم که اخرین لباس و
برداشت چشم به لباس زیر قرمزم افتاد
هینقدم تند کردم وراه افتادم و سمتش و سریع چشاش و با یه دستم گرفتم با یه دستم هم لباسم و برداشتم
بلند بلند داشت میخندید و گفت:وای....بذار ببینم جای خوبش بودا
اراد خفهسریع لباس و زیر تخت مچاله کردم و با پام کردمش زیر تخت و دستم و از رو چشاش برداشتم و لباس و از دستش گرفتم و گفتم
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اراد:خوب تو چیزای خوب خوبت و گذاشتی رو تخت به من چه
اراد میام چشات و در میارمااراد :باشه باشه ببخشید
با عصاب خط خطی صندلی میز کامپیوترم و بیرون اوردم روش نشستم
اراد:خوب اول من شروع میکنم ...ببین رها همون جور که گفتم زن شلخته دوس ندارم .....
بعدم حرفش خندید
بلند شدم از جام و به طرفش رفتم و موهاش و شروع به کندن کردم
اراد:رها ببخشید دیگه خانومم بیا بشین بیا افرین
ولش کردم و بغلش رو تخت نشستم
اراد:خوب پس قراره یه بچه بزرگ کنم
انگشت اشارم و به طرفش گرفتم و گفتم:اگه تموم نکنی تضمین نمیکنم بالیی سرت نیارم

دستش و مثل زیپ رو دهنش کشید و ادامه داد:بعد باید بگم که دیگه نباید انقدر با تیام و فرهاد گرم بگیری و هعی تو بغلشون باشی من
بدم میاد .....
ببخشیدا اون داداشمه فرهادم که از بچگی بوده باهام اونم مثل داداشمه ...اراد:تو میگی داداشته ولی اون یه حس دیگه به تو داره
مهم نیست ...اراد:برا من مهمه !
اها این جوری باشه تو هم حق نداری دیگه ارام و بغل کنی حق نداری با شبنم حتی حرف بزنی فهمیدیبی تفاوت گفت:ارام که خواهرمه میکنم شبنم باشه قبول
ا این جوریه منم تیام داداشمهاز جاش بلند شد و به طرف در رفت و گفت:همینی که گفتم رها ...
از اتاق رفت بیرون اه اه فقط بلده زور کنه
لباسم و درست کردم و رفتم بیرون
خاله سما :چی شد عزیزم شیرینی و بخوریم؟
ای اراد ای که دلم میخواد بکشمت
سرم و پایین انداختم و لب خند زدم که خاله سما و ارام کل کشیدن اخی یاد خودم افتادم تو خاستگاری ارام
به گفته ی مامان شیرنی و برداشتم و پخش کردم و نشستم که خاله سما پاشد و رو به بابا گفت :
اگه اجازه بدین یه نشون دست دخترمون کنیم که همه بدونن مال ماست
وا مگه وسیلم که بیانه بدین همه بدونن اون مال شماست ...
بابا:بله حتما!
خاله سما حلقه رو داد به اراد و ارادم اومد طرفم و دستش و به طرفم گرفت چپ چپ نگاش کردم و دستم و تو دستش گذاشتم و بلند
شدم
که دست چپم و گرفت و حلقه ی تک نگین خیلی خوشگلی و دستم کرد بی اختیار گفتم :وای چه نازه اراد مرسی
با تموم شدن حرفم دیدم همه دارن با لب خند نگا میکنن ای وای ابروی نداشتم رفت
اراد:قابل عروسکم و نداشت
عمو با خنده گفت:بچم خیلی هله
با حرف عمو بقیه هم خندیدن و من فقط از خجالت اب شدم این ارادم که سَنگ پای قزوینه
چند مین دیگه نشستن و بد قصد رفتن کردن جلو در رفتم که اراد یواش گفت:اون گل رزا مال توست میدونستم رزا قرمز دوس داری
گرفتم !
با بهت به سمتی که گفته بود برگشتم و تازه متوجه گال شدم چه قدر نازن یه سبده گنده بود با کلی گل رز قرمز توش
54
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مرسی واقعا خیلی قشنگهاراد:خواهش میکنم عزیزم
عمو :اراد پسرم بیا دیگه
اراد:چشم بابا اومدم
بعدم دورش و نگاه کرد دید کسی نیست اروم روی لبم و بوسید و رفت
تیام:خوب اینم از اراد دیگه چی میخوای
وا جوری حرف میزنی انگار عروسک میخواستم برام خریدی حاال میگی دیگه چی میخوایتیام:یه وقت از جواب دادن کم نیاری
نه عزیزم خیالت راحتبابا:بچه ها بس کنید رها .بابا اگه کاری نداری بیا اتاق ما چند لحظه کارت دارم.
چشم بابایی فقط من برم لباسم و عوض کنم میامبابا:باشه دخترم
به طرف اتاقم رفتم که لباسم و عوض کنم با دیدن لباس ها هم خندم گرفت هم عصبانی شدم لباس هام و با لباس راحتیم عوض کردم
و به طرف اتاق مامان بابا حرکت کردم و بد در زدن وارد شدم
جانم بابا کارم داشتین؟بابا:اره دخترم بیا بشین
رفتم رو صندلی رو به روی بابا نشستم و منتظر بهش خیره شدم !
بابا :دخترم من همیشه باهات رو راست بودم و باهات رك حرف زدم االنم میخوام همون جور باشم (بد کمی مکث گفت)اراد و دوسش
داری؟!
از سوالی که پرسید جا خوردم هم خجالت کشیدم که باعث شد سرم و بندازم پایین
بابا :دخترم نیازی به خجالت نیست منم میدونم که تو اراد و دوس داری فقط میخواستم از زبون خودت بشونم ...ارادم تو رو خیلی دوس
داره مطمعنم،مطمعن نبودم نمیذاشتم بهش بله بدی فقط االن یه چیز هست که باید بدونی اونم مریضیه که قبال اراد داشته.
با صدای ارومی گفتم :اما من ازش خبر دارم .
بابا:از کجا؟
خوب خوب راستش اراد خودش گفته بودبابا:این خوبه که گفته بهت ...اما اراد هنوزم درمان داره این وظیفه ی سختی هست به دوش تو!میتونی از عهدش بر بیای ؟من بهت
اطمینان دارم و میدونم که میتونی اما میخوام باز خوب فکر کنی !
این موضع نیاز به فکر نداشت من تصمیمم و گرفتم در هر شرایطی میخوام باهاش باشم اخه بابا هم از چیزی خبر نداره ولی مهم اینکه
من تصمیمم و گرفتم .
بابا جون من مطمعنم میتونم از عهدش بر بیام من میخوام کنار اراد بمونم !بابا از جاش بلند شد و اومد سرم و بوسید و گفت:من مطمعنم از تو دخترم و خوش حالم از این انتخاب خوبی که کردی .
با لب خند نگاش کردم و بد بوس کردن لپش و شب بخیر گفتن به طرف اتاقم رفتم که بخوابم اما دیدم گوشیم رو میز داره زنگ میخوره
اراد بود سریع جواب دادم
جانماراد:سالم عشقم
سالم عزیزماراد :میدونم میخواستی بخوابی ولی زنگ زدم بگم فردا حاضر باش میخواییم بریم ازمایشگاه برا ازمایش ...
یه لحظه ترسیدم با همین سریع گفتم:چرا چی شده اراد خوبی
اراد:نترس خانومی برا ازدواج ازمایش میخواد دیگه فردا هشت میام دنبالت که بریم به مامانت هم خبر داد االن مامانم
با حرفش یه نفس اسوده کشیدم و گفتم:اوم هرچند که هشت زود ولی باشه
اراد:بعدشم باید بریم دانشگاه حواست هست
اخ اخ باشه شب بخیر بای55
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اراد :شب بخیر عزیزم خداحافظ
قط کردم و سریع پریدم رو تخت و به این چند روز فکر کردم ....
بد پار ك که کلی عکس گرفتیم و اراد حرفای عاشقانه زد به ویال رفتیم و دو روز دیگه موندیم که خیلی خوش گذشت کلی هم خرید
کردیم و دریا وشنا کردیم کال خیلی خوش گذشت بعدشم که برگشتیم من سرما خوردم دانشگاه نرفتم امروزم که این جوری اراد جونم
اومد خاستگاری و به زور بله گرفت
وجدان:اره خوب به زور گرفت تو که نمیخواستی
باز تو فضولی کردی اه من اصال این جوری دلم میخواد تو مسائل من و شوهرم دخالت نکن مرسی اهوجدان :اوهوع چه سریع شد شوهرم نه بابا این اراد بود اومد گرفتت مگال میترشیدی
میبندی یا خودم ببندم؟!با خودم درگیر بودم که چشام گرم شد و به خواب فرو رفتم ....
-رها جان پاشو ...رها بلند شو دیگه اه اراد پایین منتظره ...بگو بره خوابم میاد...-رها بلند میشی یا اب بریزم روتمامان اگه چیزی میگفت حتما بهش عمل میکرد برا همین کالفه از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم و بد انجام عملیات اومدم
بیرون و همون جور رفتم بیرون...
سالماه چه قدر کالفم
-سالم خانومیتیام:سالم گربه
بی حوصله رفتم سر میز نشستم و شروع به خوردن کره مربا کردم
دیدم ریز ریز دارن تیام و اراد میخندن
برا چی میخندین االنتا جملم تموم شد بلند زدن زیر خنده
میگین چی شده یا یه دفعه دیدین مربا اومد تو دهنتونمامان:هین زشته رها ...اراد جان بخور
جانم اراد کی شد اراد جان
اراد بین خنده گفت :چشم
تیام :وای رها خیلی باحال شدی دختر
بد حرفش دوباره خندید بلند شدم از جام رفتم جلو ایینه ....هین یعنی اراد این جوری من و دیده ..
موهام رفته بود تو هم و باد کرده بود لباسم هم باب اسفنجی تو تنم چرخیده بود شلوارم هم یکش باال یکیش پایین بود ...ابروم رفت حاال
چه جوری درست کنم
خوب حاال چیه مگه خندیدن نداره کهبعدم چپ چپ نگاشون کردم و به طرف اتاقم رفتم
اوم حاال چی بپوشم !یه تاپ لیمویی برداشتم و بلیزم و در اوردم که همون موقع در باز شد
اااااا نیاسریع بلیزم و گرفتم جلو و وارد دستشویی شدم وای بلیزم جا موند ! ای اراد بگم چی نشی
در و باز کردم و ازش سرم و بردم بیرون
اوی اراد ....الو اراد-جانم !اون تاپ من و بده56
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-بیا برشداراراد میزنمتا بده ببینم بچه پروتاپم و بهم داد و منم پوشیدم خوب حاال با این برم جلو اراد خوب اره دیگه قرار محرم بشه دیر یا زود
بیخیال از دستشویی بیرون اومدم و رفتم دوباره به طرف کمدم
اراد:میگم رها این شلوارت قشنگ تره عوضش نکن
اراداراد:باشه باشه
شلوار لی ابیم و برداشتم و دوباره رفتم دستشویی و عوض کردم و برگشتم به طرف میز ارایشم رفتم تا یه صفایی به موهای بد بختم بدم
شونه رو برداشتم و شروع کردم به شونه کرد بد اینکه قابل تحمل شد باالی سرم و بستم و شروع به ارایش کردن کردم
اراد :من بدم میادا زیاد ارایش نکن
اه ارادبی خیال شونش باال انداخت منم برای حرصش رژ قرمز و برداشتم و کشیدم رو لب هام و بلند شدم و به طرف کمدم رفتم که یه دفعه
بازوم کشیده شد و چسبیدم به کمد
تو چشاش نگا کردم که دستاش و دور صورتم رو کمد گذاشت
اراد:مگه نگفتم زیاد ارایش نکن
لبام و غنچه کردم و گفتم:اوم خوب زیاد نکردم
سرش و تو گدیه گردنم کرد و گفت:حاال تنبیهت کنم!
دستم و گذاشتم رو سینش و هلش دادم
نخیر برو کنار ببینمسرش و اورد باال و یه دفعه گرمی لباش رو لبام نشست درسته این دومین باره ولی خوب بازم خوب میدونی یه حس عجیب دارم ....
کمی بد ولم کرد و بهم نگا کرد منم خجالت کشیدم و سرم و انداختم پایین و از زیر دستش در رفتم و خودم و به میز ارایش رسوندم و
گندی که اراد زده بود و پاك کردم نشست رو تخت منم رفتم مانتوی و مشکیم و برداشتم و همراه شال ابیم سرم کردم که با چشام خیلی
رنگ خوبی إیجاد کرد کیفمم برداشتم و بدون اینکه نگاش کنم گفتم:اهم....بلند شو بریم
ارادم بدون حرف بلند شد و از اتاق اومدیم بیرون
تیام به مامان بگو ما رفتیمتیام:اوه اوه نرین بابا این جوری
چرا مثال ....چه جوریتیام:میخوای گوشه لبت و پاك کنی اراد
سریع برگشتم طرفش و که دیدم گوشه ی لبش قرمز شده
هینرفتم بهش چسبیدم و با دستم گوشه لبش و پاك کردم
نه منحرف فکر نکن تیام برداشت رژ من و از دستم بگیره زدم زیر دستش رژی شدتیام:اهان
یعنی خَر خودتی بی توجه دست اراد و کشیدم و از در خارج شدیم و سوار ماشین شدیم
اراد:خوب بلدی بپیچونی ها...
ما اینیم دیگهدستم و بوسید و راه افتاد
میگم اراد میشه خون ندیم !اراد:پس چی بدیم ؟
زدم به بازوش و گفتم:خیلی بی ادبی!
اراد:وا خانومم تو منحرف فکر میکنی
57
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اره جون عمتاراد:اوخ گفتی عمه یه عمه دارم ببینیم عاشقش میشی
واقعااراد:اره عزیزم
سرم و تکون دادم و اهنگ و زیاد کردم .
اراد ببین این اهنگه تو نبودی من همش گوش میدادم گوش کن ببیناراد :چشم
(جوابم نکن مردم از نا امیدی شاید عاشقم شی خدا رو چه دیدی..
خیال کن جواب من و دادی و اما عزیزم جواب خدا رو چی میدی
همین جوری اشکام سرازیر میشن دیگه از خودم اختیاری ندارم من از عشق چیزی نمیخوام به جز تو ولی از تو هیچ انتظاری ندارم..
صبوریم کمه بی قراریم زیاده چه قدر بی قرارم منه صاف و ساده عزیزم چه قدر سخته دل کندن از تو عزیزم چه قدر تلخه کأمه من از تو
صبوریم کمه بی قراریم زیاده چه قدر بی قرارم من صاف و ساده عزیزم چه قدر سخته دل کندن از تو عزیزم چه قدر تلخه کأمه من از تو
.......
نذار زندگیم راحت از هم بپاچه جوابم نکن مردم از بی جوابی یه چیزی بگو پیش از اینکه بمیرم به خوابم بیا پیش از اینکه بخوابی شب از
نیمه های زمستون گذاشته به خوابم بیا پیش از اینکه بمیرم اگه پا به خوابم گذاشتی عزیزم یه چیزی بگو بلکه اروم بگیرم...........
محسن چاووشی،پرچم)
با اهنگ اروم زمزمه میکردم و میخوندم تا تموم شد .
دستم و گرفت و زیر دست خودش رو دنده گذاشت
اراد:میدونم خیلی سختی کشیدی اما تموم شد دیگه نمیذارم سختی بکشی میدونستم اذیت میشی ولی تا این حدش و نه
اشکم و پاك کردم و گفتم:اراد من صد بار مردم و زنده شدم صد بار قبلم شکست و با چسب چسبوندمش من احساسم مرد و زنده شده تو
تازه میگی نمیدونستم اراد من....
اراد:میدونم عزیزم میدونم اما تموم شد دیگه همه سختی هامون تموم شد حاال هم اشکات و پاك کن ببینم .
اشکام و پاك کردیم و از ماشین پیاده شدیم و به طرف ازمایشگاه رفتیم .....
دستم و گرفت و گفتم:إرادی جونم میگم من از خون میترسم
اراد:ترس نداره فداتشم
خوب من خون بدم حالم بد میشهاراد :این دفعه نمیشه
چرااراد :چون من باهاتم
از خود رازیخندید و به طرف پذیرایی رفتیم و اسم هامون و دادیم که گفت بشینیم صدامون میکنه بد ده مین بلند گو صدا کرد
-خانوم رها ارین فر و آقای اراد فتاح به اتاق سهبا لرز بلند شدم و بازوی اراد گرفتم و رفتیم تو
خانومه :سالم یکیتون بشینه
اراد بشیناراد:رها بشین ببینم
اوف نشستم و استینم و باال دادم
خانومه :ماشال خیلی بچه ای که هنوز چند سالته ؟
بیستخانومه :واقعا ماشاال زوده ها زود نیست ؟
اخه اراده دیگه ترسید من و ببرن زود دست به کار شد58
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با حرفم ابرو های اراد پرید باال منم نیشم و براش باز کردم اما بادیدن سرنگ نیشم بسته شد و دست اراد و گرفتم با سوزن وارد رگم شد
دست اراد و محکم گاز گرفتم که اونم هیچی نگفت و فقط موهام و ناز کرد
تموم نشد چرا پسخانومه :صبر کن دختر تموم شد
سوزن و از دستم بیرون کشید و روش پنبه گذاشت
خانومه:بهتره یه خورده بشینی بد بلند بشی که حالت بد نشه
چشمبد دو مین بلند شدم که اراد جام نشست چه راحت خون داد انگار نه انگار سوزن وارد دستش شد
بد اینکه اونم خون داد بلند شد که خانومه گفت:ایشاال خوش بخت بشین
من و اراد:مرسی
از اتاق اومدیم بیرون و به طرف پذیرش رفتیم که اراد یه شیرنی تپل داد که ازمایش و زود بگیرم اخرم گفت سی مین دیگه امادس
به گفته ی اراد اومدیم از ازمایشگاه بیرون و به طرف اب میوه فروشی رفتیم و دوتا اب طالبی گرفتیم خوردم و بلند شدیم
اراد:برو تو ماشین من میرم میگیرم میام بعدم نشستی درو قفل میکنی
باشهبه طرف ماشین رفتم و نشستم به گفته ی اراد درم قفل کردم
گوشیم و در اوردم و شروع به بازی کردم
با ضربه ای که به شیشه خورد سرم و باال کردم که دیدم یه پسر داره با نیش باز نگام میکنه اخم کردم و سرم و انداختم پایین که دیدم
دوباره زد به شیشه مردم واال چه پرو هستنا دم ماشین مردم هم میان تو همین فکرا بودم که دیدم پسره برعکس شد و محکم کوبیده شد
به ماشین سرم و برگردوندم دیدم اراد یغه ی پسره رو گرفته
اراد:مرتیکه تو خجالت نمیکشی نه بزنم فکت و بیارم پایین اره
پسره:به تو چه مگه مفتشی
وای االن میزنه پسره رو ناکار میکنه سریع پیاده شدم ى استینش و گرفتم
اراد ولش کن خوا....اراد :بتمرگ تو ماشین
با حرفش کپ کردم بغضه تو گلوم و حس کردم و با ناراحتی نشستم تو ماشین
اراد:به من چه اره مرتیکه زنمه میگی به تو چه
برگشتم که دیدم با مشت زد تو دماغ پسره
ای وای پسره روزمون و خراب کرد اه پسره رو ول کرد اومد نشست و با عصبانیت برگه ازمایش و پرت کرد طرفم تاحاال انقدر عصبانی
ندیده ب ودمش به جرعت میتونم بگم ترسیده بودم چند مین که گذشت برگه رو گذاشتم تو کیفم و مغنم و در اوردم و با شالم عوض کردم
اراد :خیابون جای این کاراست تو خونه نمیتونستی مغنه سرت کنی
میدونستم عصبانیه برا همین جوابی ندادم با رسیدن به دانشگاه سریع پیاده شدم و به طرفه سلف رفتم چون میدونستم رزا اون جاست
چشم چرخوندم که پیداش کردم سریع رفتم صندلی رو کشیدم و نشستم
رزا:به سالم خانوم تحویل نمیگیرین
سالمرزا:چته کشتی هان غرق شده
نه اراد با یه پسره دعوا کرد-چی تو با اراد بودیبا صدای یه دختر برگشتم دیدم شبنمه
هوف تو این جا چی کار میکنیشبنم :گفتم تو با اراد بودی ؟
هوف خیلی عصاب دارم اینم رو مخم رژه میره
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ببخشید نمیدونستم برای بودن با شوهرم باید از تو اجازه بگیرمرزا داشت ریز ریز میخندید
شبنم :چی میگی دیونه خیاالتی شده شوهرت اراد هه عمرا
ای خدا میخوام برم خرخرش و بجوم
میخوای باور کن میخوای نکن (از جام بلند شدم و گفتم)رزا کالس شروع شد پاشو بریمرزا هم بلند شد و دنبالم راه افتاد وارد کالس شدیم که ارادم بغل شهاب نشسته بود رزا سریع خودش و بغل شهاب جا کرد خواستم برم
جای دیگه بشینم که صدام کرد:رها ....بغل من
منم از خدام بود ولی با ناز رفتم نشستم صندلیه بغلش ...
با کفشای قرمز پاشنه بلند سرم و بلند کردم که شبنم و جلو اراد دیدم
شبنم:وای إرادی عزیزم سالم
دختره ی لجن دلم میخواد فکش و خورد کنم چپ چپ به اراد نگا کردم که رو به شبنم گفت:سالم شبنم جان
زهرمار و شبنم جان به من میگه بتمرگ به این میگه شبنم جان
شبنم :خوبی عشقم ...خبری ازت نیست
دیگه داشتم منفجر میشدم
ببخشیدا اشتباه خطاب کردین عشقم وشبنم :راستی ارادی این خانوم میگفت که زن توست منم گفتم دیونه شده اما....
اراد:شبنم درست صبحت کن رها درست گفته اون زن منه مهمونیه امشب هم برای همینه که رها رو معرفی کنم
شبنم :چی کی اراد تو کی...
اراد:دیشب رفتیم خاستگاری
با اومدن استاد شبنم با حرص رفت پشت اراد نشست چرا انقدر راحت گفت رفتیم خاستگاری حتی دستم هم نگرفت قشنگ معرفیم کنه
نکنه دوسم نداره
با شروع درس حواسم دادم به استاد
استاد:خانوم ارین فر بفرمایید این سوال و حل کنید
ماژیکم و برداشتم و رفتم پای تخته و مشغول حل کردن شدم بد که تموم شد کنار واستادم تا چک کنه وسطاش بود که ازم ایراد گرفت
استاد:این جا غلطه باید از اول حل کنید
هوف اومدم تخته رو پاك کنم که صدای اراد اومد :نه استاد درست حل کردن
با صداش واستادم و کنار رفتم
استاد:بفرمایید توضیح بدین
اراد اومد پای تخته و شروع به توضیح دادن کرد
استاد:بله حق با شماست بفرمایید بشینید
رفتیم نشستیم سر جامون درسته ازش ناراحت بودم ولی از اینکه هوام و داشت خوش حال شدم بد ده مین کالس تموم شد و استاد با یه
خسته نباشید از کالس خارج شد وسایلم و جم کردم و خواستم برم که دستای گرمه یکی تو دستم حلقه شد یکی که کسی نیست جز
اراد دیگه راه افتاد و من و دنبال خودش کشوند
امروز همین یدونه کالس و داشتیم برا همین به طرف پارکینگ رفتیم و بد خداحافظی با شهاب و رزا سوار ماشین شدیم
اراد:خانومم باهام قهره !
.......اراد:خانومم خوب ببخشید سرت داد زدم
.....اراد:رها بدم میاد جواب نمیدی ها
چی باید بگم هان..به شبنم میگی شبنم جان به من میگی بتمرگ دیگه چیزی هم باید بگم!اراد:رها عصابم خورد بود درك کن
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اها عصابت فقط برا من خورده ارهاراد:اتفاقا من فقط با خانومم مهربونم
 و البته شبنم...مگه دیشب بهت نگفتم از شبم خوشم نمیاداراد:چرا منم کاری نداشتم باهاش
اره خوب شبنم جاناراد:االن بگم ببخشید حله
نخیرشیطون دستم و گرفت و گفت :بوست کنم حله
ارادخندید و گفت :اشتی دیگه باشه
چی کار کنم دیگه طاقت ندارم
باشهاراد:در زمن وقتی بیرون میای دیگه حق ارایش نداری
دیگه حق نداری با شبنم صحبت کنیاراد:فرق داره شبنم
منم نمیتونم ارایش نکنماراد:تو باید به حرف من گوش بدی
تو هم باید به حرف من گوش بدیبا واستادن ماشین سرم و برگردوندم که گفت:ضعیفه فعال پیاده شو شب میبینمت
به من نگو ضعیفه گودزیالاراد:من گودزیالم دیگه اره
اره دقیقااراد:باشه بهت نشون میدم
زبونم براش بیرون اوردم و خواستم پیاده بشم که گفت:ادم به تاکسی هم یه مرسی میگه چه برسه به شوهرش که باید بوس بده
یعنی االن بوستون کنم آقای شوهراراد:اره دقیقا
دال شدم و لپش و بوس کنم که سرش و چرخوند که باعث شد لبش و بوس کنم عقب کشیدم و چپ چپ نگاش کردم که خندید
خداحافظاراد:خداحافط مراقب خودت باش
تو همبه طرف در رفتم با کلید بازش کردم و رفتم تو انقدر ذوق مرگ شدم وقتی اراد واستاد تا بیام تو بد خودش رفت
وارد خونه شدم و بلند سالم کردم
سالم بر خانوادی گلم بیایین ببینین کی اومده رها جونتیام:همچین میگی رها جون انگار کی اومده یه خل و چل دیگه
اون خودتی عزیزم با من اشتب گرفتیمامان:سالم دخترم خوش اومدی اراد کو؟مامان جان اومدی دنبال اراد یا منمامان:اراد
نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار مادر منمامان:خوبه خوبه برو اماده شو برا شب
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به طرف اتاقم رفتم و وسایلم و پرت کردم رو تخت ای ازمایش سریع حمله کردم طرف ازمایشم و درش اوردم خوب خداروشکر چیزی
ازش نفهمیدم دوباره بستمش و انداختم تو کیفم که بد بدم اراد بخونه
رفتم طبق معمول حموم و بد از گربه شور کردن خودم اومدم بیرون و یه دست لباس زیر خوجل پوشیدم نشستم پشت میز ارایشم اخ اخ
امشب شبنم هم هست امشب کورت میکنم صبر کن
کرمم و برداشتم و اول صورتم و خوب باهاش پوشش دادم بعدم یه خط چشم نسبتا کلفت کشیدم همراه مداد و ریمل فراون که چشام
خمار تر شد یه خورده هم رژگونه زدم که برجسته بشه گونه هام در اخرم یه رژ خوشگل صورتی زدم که با پوست سفیدم خیلی خوشگل
شد
به طرف کمدم رفتم و لباسی که اراد برام تو شمال خرید و در اوردم و پوشیدم لباس خوشگل و ساده ای بود جنسش حریر بود به صورت
تاپ بود ولی بلند و تنگ ولی پاینش یه خورده گشاد میشد بلندیش هم تا زانوم بود یه کمر که با سَنگ های رنگی تزیین شده بود هم
روش میخورد
به پاهام نگا کردم خیلی تو چش بود برا همین جوراب شلواریه مشکیم هم زیرش پوشیدم و شروع به فر کردن موهام کردم که اونم بیست
مین طول کشید باز قشنگ تر بود برا همین باز رهاشون کردم و روی لباسم مانتوی مشکیم هم پوشیدم در اخر بد برداشتن کفش و شال
و کیف از اتاق خارج شدم
مامان من حاضرممامان :ما هم حاضریم
به طرف حیاط رفتم که بابا اون جا بود
سالم بر محسن بابابابا:سالم بر رها دختر
مامان:بیا باز شروع کردن محسن بیا بریم دیر شد اخه
به طرف ماشین رفتیم و چهارتاییمون سوار شدیم طبق معمول تیام جلو نشست من نمیدونم این چه کرمیه تو وجود این بچه
سر راه بابا رفت شیرینی خرید و برگشت از این جا تا خونه اراد اینا راهی نبود برا همین ربع ساعت رسیدیم استرس داشتم چون اراد همه
فامیل های درجه یکشون و دعوت کرده بود و میخواستن من و معرفی کنن به گفته ی خاله سما ما هم خانواده ی درجه یکمون رو دعوت
کرده بودیم که در حضور اونا تاریخ عقد و اینا رو مشخص کنیم تیام زنگ و زد و وارد شدیم خاله سما سریع بیرون پرید و بغلم کرد
خاله سما:عروس گلم خوش اومدی عزیزم
مرسی خاله جونخاله سما:ا دیگه نبینم بهم بگی خاله ها باید بگی مامان
چشمبعدم کنار رفت و با عمو و ارام رو بوسی کردم که در اخر به اراد رسیدم
اراد:سالم عزیزم
سالماراد:بیا بریم لباست و عوض کن بد بریم پیش مهمون ها
ارام:بدو بدو برو داداشم هله برا تنها شدن
تو ه م برو پیش شوهر جونت اراد دستم و گرفت و به طرف پله های خونشون برد و در اخرم دره سیاه رنگی و باز کرد و وارد شدیماراد چه قشنگه اتاقتاراد:چشات قشنگ میبینه گلم
خیلی اتاق باحال و ساده بود یه پنجره بزرگ بود که بهش پرده ی سفید اویزون بود و بغلش تخت سفید با رو تختیه طوسی که رو به
روی تخت تی وی وصل بود و سمت راست اتاقم یه در دیگه بود و کمد و این چیزا که حتما اون دره برای عملیاته
اراد:دید زدنت تموم شد
اوهوماراد :حاال لباست و در بیار وقت تنبیه
منظورش و نفهمیدم مانتوم و در اوردم همراه شالم گذاشتم رو تخت که اومد یه دفعه طرفم و انداختم رو تخت
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هوی اراد چی کار میکنی پاشو بینملباش و چسبوند به گوشم و گفت :گفتم که بیای تنبیه میشی
یاد حرف ظهرش افتادم ای وای
میگم چیزه..اراد زشته االن مهمون ها منت.....با لباش مهر بسته شدن به لبام زد و همون موقع در یه دفعه باز شد که اراد سریع از روم بلند شد که دیدم یه ایل ریختن تو اتاق که
شامل ارام شهاب رزا و فرهاد و تیام بود
ارام:دیدی گفتم داداشم هله
با خجالت سرم و انداختم پایین که اراد گفت:نمیفهمین در بستس نیایین تو نه زشته به خدا به کارای خصوصیه من و زنم کار نداشته
باشین اه
با حرص از اتاق خارج شد اخی بچم نا امید شد خورد تو ذوقش
بچه ها تا اراد رفت زدن زیر خنده واقعی خنده هم داشت اراد خیلی قشنگ داشت سر این موضوع حرص میخورد
شهاب :حسابی خورد تو ذوقش بچه
خودمم خندم گرفته بود
با خنده از اتاق خارج شدن منم بد اینکه خودم و درست کردم از اتاق خارج شدم
داشتم از پله ها میرفتم پایین که ارادم اومد و دستم و گرفت
ارادیاراد....:
اراد مگه تقصیر من بود که جوابم و نمیدیمثل اینکه قانع شد برگشت طرفم گفت:شب میمونی
بابام نمیذاره محرم نیستیمااراد:اونش با من
باشهخوش حال دستم و بوسید و رفتیم پایین که همه دست زدن
اوه چه خبره اینا همه درجه یکن یکی یکی با هم روبوسی کردم و ارادم به هرکس معرفیم میکرد
زن عموی اراد :ماشال پسرم خیلی بهم میایین خدا حفظتون کنه ماشال یه عروسکه
مرسی ممنوناراد:اره دیگه عروسک منه
با صدای ایش برگشتم دیدم شبنمه هوف لوازم ارایش دیگه ای نبود خالی کنی رو خودت
با اراد رفتیم و رو یه مبل دو نفره نشستیم
عمش:خوب اراد جان چند وقته باهم اشنا شدین
نمیدونم چرا از این عمش اصال خوشم نمیاد
اراد:عمه جون سه ساله
یهو رنگش پرید وا بی خیال شونم و انداختم باال
-دختر بابا چطورهبرگشتم طرف عمو و به حرص شبنم گفتم:خوبم بابا جون
-اراد اذیتت کرد به خودم میگی هااراد:دستت درد نکنه بابا
باباش:خواهش میکنم
با خنده برگشتم طرف اراد و زبونم اوردم بیرون
اراد:شیطونی نکن میخورمتا
شبنم :دایی جون یه مدت به من میگفتی دخترم
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باباش:چی من من غلط کردم به تو بگم دخترم خدانکنه
با تموم شدن حرفش من و باباجون زدیم زیر خنده انگار فقط من و بابا جون بودیم که از شبنم عقده داشتیم
عمش:ااا بهزاد این جوری نگو
اراد در گوشم گفت:میبینم خوب به شبنم خندیدی
داری طرف داری میکنیاراد :نه خانومم طرف داری چیه
زدم به سینش و گفتم :تو که راس میگی
اراد:رها خواهش میکنم
بلند شدم از جام که اراد گفت :کجا
اشپزخونه به مامان جون کمک کنمسرش و ت کون داد و منم رفتم اما پام نرسیده به اشپزخونه اسمم و شنیدم برا همین کنار رفتم تا ببینم کی چی میگه
عمش :سما خدایی ارزش داشت شبنم به این خوبی این دختره زدك چش ابی چیه اخه شبیه بچه ده ساله هاست تا بیست ساله
مامان جون:نگو این جوری عفت جان رها واقعا دختر خوبیه بعدم خیلی خوشگله شبنم رو هم هم ما موافق نبودیم هم اراد وقتی دل پسرم
پیش رهاست من نمیتونم شبنم و که یه بارم ازدواج کرده رو براش بگیرم
عفت:اما اراد رازی شده بود
مامان جون:عفت جان تو از چیزی خبر نداری پسرم مجبور شده بود اون موقع ولی االن مجبور نیست خواهش میکنم بس کن نمیخوام
رها بشنوه و الکی ناراحت بشه و بینشون تفرقه بیفته
صدایی نیومد داشتم اتیش میگرفتم یعنی چی اراد رازی شده بوده که با شبنم ازدواج کنه بغض تو گلوم داشت خفم میکرد به زور قورتش
دادم و برگشتم طرف پذیرایی
اراد:بیا بشین عزیزم تو نمیخواد بری اشپزخونه
صدای مامان جون از پشت اومد :چی رها جان تو اومدی اشپزخونه؟!
اگه حرف میزدم مساوی بود با اومدن اشکام برا همین فقط سرم و تکون دادم که یه دفعه رنگ مامان جون پرید هه فهمیده حتما که
فهیمیدم بی توجه رفتم بغل ارام نشستم
بابا جون:خوب محسن جان تاریخ عقد و عروسی رو مشخص کنیم اگه اجازه میدین
بابا:بله حتما
بابا جون:ما تصمیم گرفتیم برا اینکه بچه ها اذیت نشن زود تر عروسی بگیریم و نیازی به گرفتن بقیه مراسم ها نیست اگه رها رازی باشه
انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم دو بار بابا جون صدام کرد:جانم بابا
بابا جون:دخترم رازی هستی به اینکه نامزدی نگیریم!
بله رازیمباباجون :خداروشکر اراد پسرم تاریخ دوستیتون رو برای عروسی مشخص کرده یعنی پانزدهم مرداد
اما خیلی زوده یعنی فقط ما پانزده روز وقت داریم !باباجون:نگران اونش نباش اونش با من
سرم و تکون دادم و که بابا هم قبول کرد و همه کل کشیدن
بد مشخص کردن مهرییه همه برای شام به طرف میز رفتیم روحیم خراب شده بود و دیگه به اراد توجهی نداشتم برا خودم چند قاشق
باغالی پلو ریختم همراه گوشت خواستم برم که شبنم وز وزو گفت :همین انقدر میخوری که انقدر کوچولو موندی دیگه
منم که حرصی هستم اینم گیر میده یه دفعه میتوپم بهش ولی سعی کردم تو اولین دیدار با خانواده ی اراد دختر خوبی باشم
شبنم جون ترجیح میدم کوچولو باشم تا دیو بعدم اراد هیکل من و دوس دارهبا فشرده شدن چنگال فهمیدم که عصبی شده
عمه عفت:اوا رها جان دختر من خیلی هم هیکلش خوبه اما تو خوبی ریزه میزه هستی ارادم فکر نکنم تا این حد ریز دیگه دوس داشته
باشه
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دیگه داشت اشکم در می اومد جو سنگینی بود هیچ کس هیچی نگفت حتی ارادم هیچی نگفت قاشق قاشق تند تند غذام و خورم ولی
انگار داشتم سَنگ میخوردم از گلوم نمیرفت پایین از همه مهم تر اشکی بود که جلو دیدم و گرفته بود از جام بلند شدم و سعی کردم به
زور حرف بزنم :مرسی ما..مامان جون
مامان جون:نوش جونت دخترم
سریع به طرف اتاق اراد رفتم و تا وارد شدم در و کوبیدم سریع مانتوم و پوشیدم شالم انداختم رو سرم کیفمم برداشتم خواستم برم بیرون
که همون موقع اراد وارد شد
اومدم از بغلش رد بشم برم که بازوم و گرفت
ولم کناراد:رها
با حرص و صدایی بلند گرفتم :اراد میفهمی ولم کن
اراد :چرا این کارا رو میکنی
دیگه واقعا داشتم کالفه میشدم
به نظر تو چرا هاناراد :نمیدونم
داشتم دیونه میشدم دیگه جوابی نداشتم که بهش بدم در و باز کردم که همون موقع در کوبیده شده رو دستم و دستم الش موند که از
شدت درد باعث شد جیغ بزنم
اراد :رها
دستم سریع در اوردم و با اون یکی دستم سفت گرفتمش دیگه نتونستم تحمل کنم اشکام اومدن اومد بغلم کرد و گفت:فداتشم ببخشید
بذار ببینم دستت و رهایی خانومم ببینم
دستم و نمیذاشتم ببینه بیشتر از درد دستم درد رو قلبم بود که باعث شده بود اشکام بی وقفه بیان
دستم و به زور باز کرد تازه متوجه خونش شدم
اراد:لعنتی گریه نکن رها نکن طاقت دیدن اشکات و ندارم
کشیدتم تو بغلش و سرم و گذاشت رو سینش ارام شد قبلم نه لعنتی ارام نشو اون همش داره تو رو میشکنه اروم نشو تو بغلش
بد چند مین خواستم از بغلش بیام بیرون که نذاشت
اراد:نمیذارم بری تا نگی چی ناراحتت کرده نمیذارم
دیگه طاقت نیاوردم و زبونم باز شد
 چی ناراحتم کرده عامل ناراحتی من کی میتونه باشه ها کی به جز تو میتونه همش ناراحتم کنه هان کی اراد چرا این جوری میکنیباهام تو که میخواستی با شبنم ازدواج کنی چرا امیدوارم کردی دوباره چرا دوباره بازیم دادی اراد ازت متنفرم اراد بدم میاد ازت اراد برو
بیرون از زندگیم
بد که احساس کردم از جیغ جیغ کردنم صدام گرفته ساکت شدم .
اراد :رها من تو رو بازی ندادم  ...بیشتر از همیشه هم عاشقتم نمیدونم موضوع شبنم و از کجا فهمیدی ولی برات توضیح میدم
همون جور که فقط حق حق میکردم گفتم:چه توضیحی هان توضیحی هم داری
اراد :دارم برات میگم فقط اشکات و پاك کن بریم پایین زشته بعدش میام برات توضیح میدم قبول
انگار قانع شده بودم برا همین بلند شدم و اشکام و پاك کردم خواستم برم که گفت :لباست و در بیار بد بریم
نمیخواماراد :بد اینکه مهمون ها رفتن میخوام برات توضیح بدم پس لج نکن رها عصابم همین جوری خورد هست
مانتوم و در اوردم و رفتیم پایین
باباجون:به به بیا عروسمم اومد
خواستم برم سمت بابا جون که اراد گفت:صبر کن بیا دستت و ببندم
بابا:چی شده مگه
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رو دستم در و بستمبابا:دخترم بیشتر حواست و جم کن
چشمدنبال اراد راه افتادم که اشپزخونه رفت دره یه کابینت وباز کرد و از توش یه جعبه بیرون اورد
شبنم  :رها جون حواست و بیشتر جم کن
جوابی بهش ندادم که اومد دستش و گذاشت رو شونه اراد
اراد دستش و پرت کرد اون طرف
شبنم جان ببخشیدا اراد دیگه مجرد نیست که عشقم و إرادی و دست و بندازی و اینا خوب لطفا رو رفتارت دقت کنشبنم:اون پسر عمه ی منه
چه غریبه چه دختر عمه چه خواهراراد :راست میگه رها شبنم دیگه من مجرد نیستم که این رفتار ها رو داری آلبته بودم هم این رفتار ها زشته
شبنم که حرصی بود از اشپزخونه خارج شد
برام یه مایع زد که سوخت
اخاراد:ببخشید رها نمیخواستم این جوری بشه ....باشه ببخشید خانومی
بد اینکه زخمم و بست دستم و بوس کرد و دنبال خودش کشوند و روی مبل نشستیم و اراد دستش و انداخت دور شونم و من و چسبوند
به خودش
نکن زشته محرم نیستم بقیه بد فکر میکنناراد:مهم نیست عشقم مهم اینه برا منی
لب خند زدم که لپم و بوسید
تیام:ای بابا زشته اه
اراد:به تو چه زنمه
تیام :هوف خفمون کردین بابا با این صحنه های عاشقانتون
شبنم :وا مگه جلو شما هم صحنه عاشقانه میرن
تیام:اوه تا دلت بخواد
اراد  :زنمه هرجا بخوابم بوسش میکنم البته اقا تیام و ارام خانوم کار شما فراموش نشدنیه
ارام:به جون داداش....
اراد:با تیام تنها میشی صبر کن
تیام:ا داداش این چه کاریه
اراد:تالفی نکنم اراد نیستم
فرهاد :خیلی فشار اومد بهت
اراد:اخ گفتی
اراد زشتهاراد :چی زشته عزیزم خودشون اومدن بدون اجازه وسط عشق بازیه ما بد تازه انتظار دارن تالفی نکنم
وای خدا این چه قدر پروست مامان بابا حالیش نمیشه
همه داشتن میخندیدن البته به جز شبنم
بابا:دخترم حاضر شو بریم
اراد:بابا بذار رها بمونه دیگه منم دل دارم
این به سَنگ پای قزوین گفته زکی
بابا:دخترم بمونه که میخوریش
اراد مثل پسر بچه ها گفت :نه نگاش میکنم نمیخورمش
از حرفش همه خندیدن حتی خودم وای خیلی باحال گفت و جدی
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اراد یه ذره فقط یه ذره حیا داشته باشاراد:حیا رو ول کن بدو بریم که االن پدر .زن جان پشیمون میشه
بلند شدیم و از همه تک تک خداحافظ کردیم که تیام هم گفت میمونه پیش ارام بد شب بخیر رفتم باال
اراد من که لباس ندارماراد:چه بهتره
یعنی با اینا بخوابماراد:نه خوب درش بیار
خوب لباس ندارماراد:خوب نداشته باشی
یعنی لخت بخوابمبد حرفم نیشش و باز کرد
کوفت بی ادب منحرفاراد:خوب بابا شوخی کردم بیا بهت لباس میدم
رفت طرف کمدش و از توش بهم یه تیشرت داد
شلوار چیاراد:اون و بپوش برات بلند میشه نیازی به شلوار نیست
باشهکمی واستادم که انگار فهمیدم معذبم گفت:من میرم اب بیارم تو هم لباست و عوض کن
باشهتا رفت سریع لباسم و عوض کردم راست میگفت برام هم بزرگ بود هم قدش بلند بود و قشنگ تا رونم بود

سریع رفتم سمت تختش و روش خوابیدم و پتو رو تا باالی گردنم کشیدم خوبه! اخه میدونی هم استرس دارم هم هیجان اخه اولین شبیه
که میخواییم با هم بخوابیم با صدای پا سریع پشتم و کردم و چشام و بستم الکی مثال من خوابم با صدای در فهمیدم که اومده تو قبلم
داشت تند تند میزد
اراد:رهایی ....خانومم میدونم خواب نیستی شیطونی نکن
خوابماراد:میدونم عزیزم برا همونم داری حرف میزنی
اه خودم کفنت کنم رها که انقدر تو مشنگی
جوابی ندادم چشام و باز کردم دیدم دست به سینه جلوم و واستاده تو جام نشستم و نیشم و براش باز کردم
اراد:اا خودت خواستی شیطون خانوم
اومد طرفم اومدم در برم که از بلزیم گرفت و کشید
اا إرادی نکن دیگه خوابم میاداراد:نوچ شیطونی کردی حاال هم باید تنبیه بشی
پتو رو زد کنار که چشش افتاد به پاهام
یدونه یواش زدم پس کلش و گفتم:الوو کجا رو نگا میکنی کمکت کنم
نگاهش و از پاهام گرفت و پرید روم شروع به قلقلک دادن کرد
ا...اراد...ن.نک..نکنخنده آمون نمیداد حرف بزنم بلند بلند داشتم میخندیدم و به اراد التماس میکردم ولم کرد و گفت :دیگه نبینم شیطونی کنی ها
من که وا رفته بودم با دستم و به نشونه برو بابا باال انداختم که گفت :چی بازم پرویی کردی
نه نه نه نکردماراد:اها افرین
از جام بلند شدم و بالشت رو تخت و برداشتم و محکم کوبیدم تو سرش
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اها حقته تا تو باشی دیگه تهدید نکنیاولش گیج نگام کرد و هیچی نگفت یه دفعه کشیدتم و پرت شدم تو بغلش
قلبم تو سینم نا ارومی میکرد دستم و گذاشتم رو سینش خواستم بلند بشم که کمرم و گرفت و نذاشت
ا اراد ولم کن خوابم میاداراد:خانوم کوچولو صب کن برات دارم
اداش و در اوردم که جامون و برعکس کرد
داشتم میمردم یعنی از هیجان
اراد:داره به تنبه هات اضافه میشه ها حواست هست
خودت و خودم و کشتی با این تنبیه هاتاراد:ببخشیدا دست پیش و گرفتی پس نیوفتی زدی مخم و نابود کردی خانوم
ا من شدم خانوم دیگهسرش و تکون داد و شیطون گفت:اره باید خسرات بدی
فهمیدم منظورش چیه برا همین اروم لپش و بوس کردم و خوش حال گفتم:اینم خسارت
اراد:با اینکه که کم بود ولی خوب عب نداره چی کار کنم دیگه دل نازکم
هوف اراد هوفخندید و از روم پاشد
منم صاف شدم و پتو رو کشیدم رو خودم ارادم اومد دراز کشید و دستش و باز کرد
منم رفتم تو بغلش و سرم و گذاشتم رو سینش
اراد:هر وقت پیشم میخوابی باید این جا بخوابی
چشام و بستم و گفتم :کیه که بدش بیاد
سرم و بوسید و دیگه نفهمیدم چی شد که به خواب فرو رفتم

صبح با صدای شرشر اب چشام و باز کردم کمی طول کشید که دوگوله عزیزم یاری بده که بفهمم کجام با فهمیدن اینکه در اتاق اراد به
سر میبرم از جام بلند شدم و یه خمیازه بلند کشیدم که همون موقع در حمام باز شد و اراد با حوله ای که دور کمرش بسته بود اومد
بیرون
سریع پشتم و کردم و گفتم:ا اراد برو تو ببینم این چه وضعشه اخه
اراد :سالم خانومم صبح تو هم بخیر انقدر من و تحویل نگیر لوس میشم
خندیدم و برگشتم طرفش
خوب زشته دیگه ....صبحتم بخیراراد:چشم حواسم نبود که یه خانوم قرقرو دارم االن میرم لباسم و عوض میکنم
افرین عشقم ...فقط چیزه من میخوام برم حموم و...اراد:خانومی مامانم برات لباس تمیز و حوله برات اورد منم گذاشتم داخل حموم
رفتم طرفش و گونش و بوسیدم و وارد حمامم شدم و دوش اب گرم و باز کردم و شروع به لیف کشیدن خودم کردم در اخرم از شامپوی
ا راد که بوی خودش و میداد زدم و اب و بستم اخیش حالم جا اومدم خودم و با حوله خشک کردم و لباس هایی که مامان جون برام
گذاشته بود و پوشیدم جالب بود همشون هم مارکشون روش بود
بد از پوشیدن لباس رفتم بیرون که دیدم اراد رو تخت نشسته و با گوشیش ور میره با صدای در سرش و اورد باالهو گوشیش و خاموش
کرد
اراد:افیت باشه خانومم
مرسی عزیزماراد:خشک کن موهات و بریم صبحانه
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نه نمیخواد بریماراد:نمیشه سرما میخوری
جوابی بهش ندادم و دستش و به زور کشیدم و بردم از اتاق بیرون که مجبور شد دنبالم راه بیفته به میز نهار خوری رسیدیم که مامان و
بابا و ارام و تیام مشغول صبونه خوردن بودن
سالم صبحتون بخیربابا:صبحت بخیر دخترم
مامان:صبح تو هم بخیر عزیزم
ارام:صبح بخیر عروس جان
تیام:چه عجب مثل ادم داد و بیداد نکردی برای صبح بخیر گفتن
تیاماراد:ااا خانومم و اذیت نکن
بابا:به چه زن زلیل
نه بابا به خدا زن زلیلل نیست جلو شما این جوری میشهاراد :باشه دیگه رها خانوم
شونم و انداختم باال و کنار بابا نشستم و مشغول خوردن پنیر با گردو شدم
باباجون :دخترم شما فقط پانزده روز وقت دارین بهتره خرید هاتون و شروع کنید ...راستی ازمایشتون چی شد؟!
 آ راستی اراد ازمایش میخواستم بدم ببینی یادم رفتاراد:دادم همون دکتر همون جا مشکلی نیست تو فقط کم خونی داری که اونم درست میشه اون قدری نیست که نشه
اهاتیام:رها میای تو با من خونه ؟
اراد:نه من میرم سر کار بد میام دنبالش بریم خرید
تیام :از کی رها شده اراد
اراد:امروز از دنده لج با من بلند شدیا
تیام:دنده لج بلند نشدم دلیلی نداشت دیشب رها پیشت بخوابه وقتی هنوز محرم نیستین
اراد:چه ربطی داره پانزده روز دیگه محرم میشم
تیام:تا اون موقع که نیست دیشب کار درستی نبود
از دست مشت شده ی اراد فهمیدم که حرصیه
خوشم میاد مامان و بابا تو هیچ چیز دخالت نمیکنن از این اخالقشون خیلی خوشم می اومد
اراد بلند شد و رفت
منم مشغول خوردن چاییم شدم و بعدشم من و ارام و مامان شروع به جم کردن میز کردیم
مامان:دخترم تو برو بشین ارام هست
نه بابا چه فرقی دارهمامان :میشه کمی حرف بزنیم رها
اره حتمارو صندلیه اشپزخونه نشستیم که اراد وارد شد
اراد:خوب من دارم میرم رها چهار اماده شو میام دنبالت
باشه اومد پشونیم و بوس کرد و بد خداحافظی از من و مامان رفت بعدم تیام رفت و ارام هم پکر شدمامان :رها جان من میدونم حرفای عفت و شنیدی
اخ اخ تازه یادش افتادم ای اراد ببین چه جوری من و سر گرم کرد دیشب
مامان :ببین دخترم اراد اون موقع خیلی تهته فشار بود برا ی تو اون فکر میکرد تو ازدواج میکنی و اون و فراموش کردی اوایل خیلی داغون
بود پسرم اون واقعا دل بأخته ی تو بود و هست ولی یه روز عفت اومد خونمون و شروع به گفتن این که شبنم عاشق اراده شد و اینا کرد
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در اخرم گفت مه اراد بیاد شبنم و بگیره و از این حال و هوا بیاد بیرون بهش گفتم اراد االن درمان هاش میخواد شروع بشه و اینا بازم
گفت اشکال نداره منم نظری نداشتم هم اراد از فکرت می اومد بیرون هم شبنم دوسش داشت ولی من زیاد از شبنم خوشم نمی اومد
ولی بازم قبول کردم که با اراد صحبت کنم ...شبش اراد اومد و موضوع رو به بهزاد و اراد گفتم اول رفت تو فکر ولی فرداش قبول کرد ما
هم تعجب کردیم ولی به نظرش احترام گذاشتیم شب خاستگاری گفت پشیمون شدم و اینا زد زیر همه چی دیشب هم عفت اینا رو
میگفت ولی مطعن باش اراد تو رو دوس داره دخترم ...
سرم و انداختم پایین چیزی نداشتم بگم یعنی چیزی نمیتونستم بگم نمیدونم حسادت کردم چی بود
یعنی اگه اراد قبول کرده بود و اون شب اومده بود االن زن و شوهر بودندستم و گرفت و گفت:اما نیستن و بازم اون موقع اراد با ترسی که داشت تو رو انتخاب کرد
خوش حال بودم از این قضیه برا همین کل نگرانیم رفع شد
ممنونم که بهم گفتی مامان جونمامان :تو حقت بود که بدونی عزیزم
لبخند زدم و از جام بلند شدم و به طرف حیاط رفتم و رو تاب نشستم کمی که گذشت احساس سرما کردم برا همین رفتم داخل خونه
که صدای مامان داشت می اومد
مامان:ارام جان برر رها رو صدا بزن بیاد نهار بخوریم بابا رو هم صدا کن دستت درد نکنه مادر
رفتم داخل پذیرایی و گفتم:مامان جون خودم اومدم االن میرم بابا رو هم صدا میزنم
مامان:دستت درد نکنه گلم
خواهش میکنماز پله ها رفتم باالهو به طرف اتاق مامان اینا رفتم و در زدم
بابا:بفرمایید
بابایی مامان گفت که برای نهار صداتون بزنم .بابا:باشه دخترم برو االن میام.
چشمبه طرف اتاق اراد رفتم و گوشیم و برداشتم و بهش زنگ زدم
بوق بوق بوق بوق میخواستم قط کنم که جواب داد
اراد :جانم
سالم خوبی چرا دیر جواب دادی ؟اراد:سالم عزیزم خوبم تو خوبی..سر جلسه بودم
خوبم اا پس برو میخواستم ببینم نهار خوردی یا نه؟اراد:اره عزیزم خوردم ...تو چی !
االن میخواستم برم بخورم که اول گفتم ببینم تو خوردی یا نه!اراد:فدای خانوم خوبم بشم
خدانکنه من دیگه میرم خداحافظاراد:خداحافظ
تلفن و گذاشتم رو تخت و رفتم پایین که بابا هم اومد
اوخ جون نهار البالو پلو بود با ولع شروع به خوردن کردم....
بد که خوب سیر شدم رو به مامان گفتم:وای خیلی خوب شده بود ...خیلی ه.و.س کرده بودم ممنونم
مامان:نوش جونت دخترم بازم بخور
نه دیگه خیلی خوردم دارم میترکم با اجازتون من برم اماده بشم که اراد میخواد بیادمامان:برو دخترم
از جام بلند شدم ،دیگه نیازی به کمک نبود چون صدیقه خانوم خدمتکارشون کمک میکرد
71

https://telegram.me/romancity

رمان تقدیر یک رویا

Roman-City.ir

به طرف اتاق رفتم و ساعت و نگا کردم که نشون دهنده ی سه و نیم بود .اوه نیم ساعت دیگه اراد میاد اما من که نمیتونم با اون مانتو برم
بیرون اها میرم از ارام لباس میگیرم ،به طرف اتاق ارام رفتم و بد در زدن وار شدم
ارام جان میتونی به من لباس بدی اخه با اون مانتو نمیتونم برم بیرونارام:اره عزیزم ..بیا بشین این جا ببینم چی بدم بهت
نشستم رو تختش و بهش که درحال جست جو کردن مانتو بود خیره شدم که برگشت طرفم و گفت:اها راستی اراد برا من چند وقت پیش
یه ست مانتو و اینا گرفته بود البته نپوشیدمش میخوای بهت بدم ؟!
اخه خودت که تاحاال نپوشیدیشارام:ا این چه حرفیه!
بد تموم شدن جملش چوپ لباسی و به طرفم گرفت ازش گرفتم و بد تشکر از اتاق خارج شدم و به اتاق اراد بازگشتم .
لباس هارو در اوردم و بهش نگاه کردم مانتو مشکی بلند که جلو سینس پاپیون صورتی داشت و قسمت دکمش هم نوار صورتی
داشت،همراه با شال صورتی و شلوار سفید
با صدای در لباس و رها کردم و گفتم:بفرمایید
در باز شد و ارام اومد تو
ارام:راستی این کیف و کفش هم ستشه برات اوردم که بپوشی دیگه یه عروس که بیشتر نداریم
رفتم لپش و بوس کردم و ازش تشکر کردم
اونم بد خواهش میکنم و اینا کفش و کیف و گذاشت و رفت کفش مدلش پاپیونی بدو ورنی و مشکی همراه با کیف دستیه صورتی
ست ع الی بود پشت میز توالت اراد نشستم شروع به ارایش کردن کردم یه خط چشم کشیدم و پشتش هم یه خورده سایه ی مشکی
صورتی زدم در اخرم با زدن ریمل و رژ صورتی ارایشم تموم شد
لباس هام و هم پوشیدم که در باز شد برگشتم دیدم اراده تو دستش هم دسته گله رز صورتیه
چه امروز همه چیم ست شدا
رفتم طرفش و با ذوق گفتم:برا منه اره اره؟!
اراد:اوال سالم دوما نه برا اون یکی زنمه
نیشم و بستم و بد یه چش قره بهش پشتم و کردم و رفتم کفش هام و پوشیدم که دستاش دور کمرم حلقه شد
نکن ببینماراد:اوه رها جدی میشود
پس چیاراد:نبینم دوباره خانومم قهر کرده
اداش و در اوردم که گفت:نکنه دلت تنبیه میخواد
سریع برگشتم طرفش و دستم و انداختم دور گردنش
سالم عزیزم خودش اومدی خسته نباشیاراد:چه کار ساز بود خوبه از این به بد ازش استفاده میکنم
اراد اون روی من و باال نیاراخندید و گفت:اوه ببخشید مادمازل حواسم به اون روی شما نبود
با حرص از بغلش اومدم بیرون که درباره گرفتمم
اراد :ا قهر نکن دیگه ببین برات گل خریدم
اون برا زن دومته اقااراد:ا ی ادم نبودا خوب شد گفتی اشتباه کردم ولی خوب دیگه حاال که به تو گفتم مال تو اشکال نداره برا اونم میخرم
حرصی تر از قبل گفتم:اراد
خندیدم و پیشونیم و بوس کرد
اراد:حرص نخور کوچولو
ای خدا امروز این میخواد من و بکشه
از بغلش اومد بیرون و به سمت گال رفتم و بوشون کردم خیلی خوب بود همراه وسایلم برداشتمش که ببرم خونمون بد خرید
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من میرم پایین تو هم بیااراد:باوشه
رفتم پایین که بابا تا من و دید گفت:ماشال عروسم اینه عروسک میمونه
لبخند زدم و گفتم:نظر لطفتونه
میدونید راستش هنوز تو جمع خانوادش خجالت میکشیدم .
اراد:بریم رها
برگشتم طرفش که دیدم باهام ست کرده یعنی داشتم ذوق مرگ میشدم
تیشرت جذب صورتیه کم رنگ با شلوار کتون مشکی پوشیده بود
بریمبد از خداحافظی کردن از مامان و بابا و ارام که البته تشکر هم کردم بابت لباس ها از خونه خارج شدیم و سوار ماشین اراد شدیم
راستی میگم االن دقیق باید چی بخریم از کجا باید شروع کنیم؟! پس خونه و ....اراد:عزیزم یه دقیقه صبر کن یکی یکی بگو
خوب حاالاراد :خونه و وسایلش که با من اوکیش میکنم تاالر اینا هم با من میمونه خرید های خودمون که باهم میریم و میخریم
یعنی بدون من میخوای خونه رو با وسیله هاش و انتخاب کنی؟اراد:به سلیقه من شک داری
نه خوب ولی ...باشه باتواراد:افرین
االن میریم چی بخریم؟اراد:دوس داری اول چی بخری ؟
کمی فکر کردم و با ذوق گفتم:اوم...إرادی إرادی میگم نظرت چیه اول لباس عروس بخریم
اراد:چشم هرچی تو بگی
بد حرفش دستم و بوسید و گذاشت رو دنده .
بد سی مین با ترافیک های تهران رسیدیم به مرکز خرید ( ).....بد پارك کردن ماشین پیاده شدیم و به سمت پاساژ که مخصوص لباس
عروس بود رفتیم داشتم نگا میکردم که دستای گرمش تو دستام حلقه شد سفت دستش و گرفتم و دنبال خودم تو هر مغازه
میکشیدم.تقریبا چهل مین بود که دنبال لباس بودیم و من هیچی خوشم نیومده بود
وای اراد خسته شدماراد:رها رها بدو بدو بیا ببین این چه قشنگه ولی خوب زیادی بأزه
سریع به طرفش رفتم و به لباس نگا کردم خیلی خوشگل بود بدون توجه رفتم داخل و بد گفتن سایزم منتظر شدم که برام لباس و بیاره
...
-بفرماییدبا صدای خانومه برگشتم و ازش لباس و گرفتم
اراد:رها بگم بهت این خیلی بازه ها
اه اراد اصال بذار بپوشمشاراد:باشه خانومم
کیفم و دادم بهش و رفتم اتاق پرو لباسم و در اوردم و لباس و پوشیدم خوب حاال زیپش و چی کار کنم ! با یه تصمیمم انی سرم و کردم
بیرون و گفتم:اراد ...اراد ...اراد......
اراد:جانم
بیاکمی بد اومد و بهش گفتم :إرادی به این خانومه بگو بیاد
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اراد:چرا
خوب میخوام بگم بیاد لباس و درست کنهاراد :اها باشه
خدایا ندادی ندادی یه شوهر شنگول دادی
وجدان:خوبه واال کی بود داشت بال بال میزد برا همین شنگول
باز تو حرف زدی برو عصاب ندارموجدان :هه
با اومدنه زنه از خود درگیری دست ور داشتم خانومه اومد داخل و برام پشت لباس و درست کرد
زنه:وای تو تنت عالیه حرف نداره
واقعا !زنه:اره عزیزم ماه شدی
لبخند زدم و به لباس نگاه کردم پف پفی بود و پارچه ی نرمی داشت که با مونجوق تزیین شده بود جلوش حالت دکلته بود که
همراهش دوتا استین رنگ بدن هم داشت که رو قسمت دست چپم کار دست بود
پشت لباسم هم به صورت هفت باز بود خیلی جیگر بود
میشه همسرم و صدا کنیدزنه:بله حتما
رفت بیرون و اراد اومد تو
خیلی خوشگله نه ؟اراد:نه
بآدم خالی شد و طلب کارانه بهش زل زدم و گفتم :میشه بگین چرا
اراد:رها اولشم گفتم این لباس نه جلو داره نه پشت خیلی بأزه أصال فکرشم نکن
ولی من دوسش دارماراد:تو شاید خیلی چیزا دوس داشته باشی،دلیل نمیشه این لباس رو هم برای مجلس مختلت بگیری
خیلی خورده بود تو ذوقم بهش گفتم بره بیرون تا لباسم و عوض کنم اونم رفت بیرون به سختی لباس و عوض کردم و رفتم بیرون
زنه:خیلی عالی بود عزیزم بذارم برات؟
نه ممنونبعد حرفم کیفم و از دستش گرفتم و رفتم بیرون
اها حقته تا تو باشی برا من این جوری نکنی اداش و در اوردم که با صداش کپ کردم .
اراد:خانومم ادای من و که در نمیاری
نه بابا ادای تو برا چیاراد:اهان
دیگه خورده بود تو ذوقم همین جور الکی به لباس ها نگاه میکردم که یه دفعه یه جعبه رو به روم قرار گرفت
این چیهاراد:باز کن ببین کوچولو
درش و باز کردم که همون لباسه رو دیدم داشتم از خوش حالی ذوق مرگ میشم
وای ادی عاشقتم دیونه ...لپش و بوس کردم و گفتم:مرسی عشقم
اراد:خواهش میکنم خانومم
حاال چی شد که گرفتی براماراد:وقتی جوجوم لباش غنچه شد دلم نیومد براش نخرم
عاشق همینت شدم دیگه73
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اراد:اها عاشق همینم شدی عاشق خودم نشدی
زدم به بازوش و گفتم:چرا دیگه عاشق همچیت شدم
اراد:چاکر شوما
مخلص شومااراد:جانم !
خندیدم که خندید
به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم که بریم برا ارادم لباس بخریم بد بیست مین رسیدم به مرکز خرید و پیاده شدیم و وارد پاساژ شدیم
اراد:رها ببین این خوبه ها
اراد جان بذار وارد بشیم یه چند تا مغازه ببینیماراد:نوچ خوبه
دستم و کشید و برد تو خدا اخر عاقبت ما دوتا دیونه رو بخیر کنه
کت شلوار و جلوم گرفت خدایی خیلی خوشگل بود
برو بپوشاراد:باشه
رفت داخل اتاق پرو و کمی بد صدام زد تو تنش عالی واستاده بود .
فدای اون هیکل یه ورت بشم خیلی قشنگهاراد:این تعریف بود ؟
اره دیگه بدو بیا بیروناراد :چشم
کت شلوارش طوسی بود با پیرهن سفید و کربات سرمه ای که دون دون هاس سفید داشت همراه با دستمال که تو جیبش بود کال اقامون
یه پا جیگر شده بود
اومد بیرون و بد حساب کردن رفتیم بیرون
اراد:خوب حاال چی بخریم
اوم کفشاراد:بله بفرمایید امروز ما کال تهت سلته شما بودیم
ابروم و دادم باال و گفتم:بایدم باشی
اراد:بله!
بد خریدن کفش برا خودمون رو بهش گفتم :ادی جونم
ادی:جونم
گشنمه خسته شدماراد:منم عزیزم االن میرم یه چیزی میخوریم
سریع انرژی گرفتم و پا به پاش حرکت کردم که خندید
رفتیم رستوران باآلی پاساژ و دوتا پیتزا سفارش دادیم و بر و.ل.ع شروع به خوردن کردیم و بد خوردن شام بلند شدیم و به طرف پارکینگ
رفتیم
خیابون خلوت شده بود برا همین بد سی مین رسیدم
إرادی مرسی بابت امروزاراد:قابل تو رو نداشت خانوم گل
تو دلم کیلو کیلو قند میسابیدن
کمکم کرد و وسیله هارو برام دمه در گذاشت و بد خداحافظی رفت
در و باز کردم و مثل همیشه داد زدم:ای من اومدم دختر خونه اومد تیام تیام بیا کمک بدو داداشی
مامان:سالم دخترم
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بابا:به عروس خانوم سالم
ا بابا عروس چیهبابا:عروسی دیگه
خوب خجالت میکشمتیام :اره مگه نمیبینی بابا بچه از خجالت قرمز شده
یه چی بهت میگما بچه جون تو کارای دیگران فضولی نکن زشتهحاال هم بی زحمت برو اون خرید های من و بیارتیام:چرا خودش نیاورد تو
دیگه خسته بود گفت دیر وقت هم هستسرش و تکون داد و رفت
من میرم بخوابم خیلی خستممامان:شام خوردین
اره مامان جانبد شب بخیر گفتن به مامان و بابا به طرف اتاقم رفتم و بد عوض کردم لباسم گوشیم و برداشتم و به اراد زنگ زدم که سریع جواب داد
اراد:جانم
سالم خوبیاراد:سالم عزیزم خوبم تو خوبی اتفاقا داشتم بهت زنگ میزدم
خوبم ...میخوای قط کنم تو زنگ بزنیاراد:نه دیگه میمون خانوم
اراد جان میخوای همه حیوانات و به من تشبیه نکنیاراد:خوب هستی دیگه
اراد یه چی بهت میگما یعنی چی اخه میموناراد:خوب عزیزم میمون هستی چون همش ادا در میاری جوجو هستی چون کوچولوی منی
اراد من کجام کوچولوست اخه اهاراد( :شیطون گفت)همه جات
هین ...خیلی بی ادبی کاری نداری شب بخیر خداحافظخندید و گفت:شب بخیر خانومم خداحافظ
تلفن و قط کردم و به دیونه بازی های اراد لب خند زدم و تا سرم به بالشت رسید خوابم برد .
_________________
االن سه ساع ته دارم زیر دست ارایشگر جون میدم اون از اولش که پوست صورتم و با بند کند اینم از االن که موهام و کند انقدر کشید اه
اه با صداش از جبه گرفتن دست برداشتم.
سمانه خانوم:دخترم بلند شو که ماه شدی عالی شدی
هه خوب معلومه دیگه هیچ وقت کار خودت و نگی زشت این خوشگلی هم که میبنی از خودمه واال بوخودا
مرسی سمانه جونسمانه خانوم:باشه گلم اول برو لباست و بپوش بد بیا خودت و ببین
چشمهمراهم سهیال رو فرستاد که تو پوشیدن لباس کمکم کنه ...چند روز بد خرید لباس عروسم اراد اومد خونمون و گفت یه لباس خوشگل
تر پیدا کرده و برام گ رفته البته من که فهمیدم بهونس برا اینکه اون باز بود و اخرم حرفش و به کرسی نشوند و اونی میخواست که شد
خالصه لباس و همراه کفشای خوشگلم پوشیدم و از اتاق خارج شدم و به سمت ایینه رفتم هین این منم ؟ پس چرا انقدر خوشگل شدم؟
فکر کنم سمانه جان راس میگفت تعریف از کارش نبود زرد قضاوت کردما .کال قیافم تغییر کرده بود و زنونه تر شده بود و از اون
دخترونگی خارج شده بود برگشتم طرف سمانه جون و گفتم :وای واقعا مرسی عالی شدم
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سمانه :خواهش میکنم گل دختر ایشاال خوش بخت بشی
ممنون-داماد اومد بدو بدوبا جمله ی داماد اومد قلبم شروع به تپیدن که سهیال کمکم کرد شنلم و بپوشم پول ارایشگاهم از قبل حساب کرده بود اراد  .از در رفتم
بیرون که دیدم اراد منتظرمه با ذوق رفتم طرفش و سالم کردم
اراد :ببخشید خانوم بفرمایید اون ور من یه زشت تحویل ارایشگاه دادم نه شما رو
با حرص گفتم:اراد میکوبم تو دهنتا
اراد:حاال فهمیدم همون خانوم زشته ای امیدوار شده بودم که از زن گرفتن راحت شدما
نبندی تضمین نمیکنم فکت نیاد پاییناراد:اوه ببخشید مادمازل
-اقا اراد گل و بده بهش بدو دیر شدبا صدای فیلم بردار اراد گل و داد بهم و پیشونیم و بوس کرد و بعد دستم و گرفت و به سمت ماشینه جیگری که خریده بود رفتیم و بد
کمک کردن تو نشستن من خودشم نشست و راه افتاد
داشت تند میرفت که برگشتم طرف پنجره که دیدم فیلم بردار داره بال بال میزنه مثل مرغ شیشه رو دادم پایین که با داد گفت :یواش بابا
جان میخواییم فیلم بگیریم بزنید کنار
اراد بزن کناراراد:چرا
این خانوم مرغه گفتسرش و تکون داد و زد کنار که مرغ سریع پرید تو ماشین نه بابا بفرما تو دمه در بده تعارف نکنیا
زنه:خوب خوب یه اهنگ خوب بذارید باهم بخونید فیلم بگیریم .
ارادم اهنگ کامران هومن و گذاشت و گاز داد
بد بیست مین رسیدیم دمه اتلیه و پیاده شدیم مرغ همراهیم و کرد به یه اتاق و گفت که سریع شنلم و در بیارم و وقت کمه منم سریع
در اوردم
زنه:خوب اقا ارد رها جون و از پ شت بغل کن سرت و بکن تو گردنش رها جان تو هم سرت و بکن طرف سر اراد سرت و جلو لباش نگه دار
داشتم از خجالت میمردم خوب زشته دیگه ...با دستای گرمش که در کمرم حلقه شد از فکر اومدم بیرون و به زور ژست و اجرا کردیم و
اون بوزینه خانومم عکس و گرفت حاال هعی ژستای خاك برسی میداد منم اب میشدم میرفتم تو زمین
زنه :خوب اخرین عکس بهتون انرژی هم میده رها جان بچسب به دیوار اقا اراد بچسب بهش دستت و بذار رو دیوار و لباش و ببؤس
هین ...نه خانوم این خیلی زشتهاراد:ا رها بیا ببینم
سالنه سالمه رفتم طرفش و گفتم :چه قدر هم از این ژست تو بدت میاد
اراد:نه اتفاقا خیلی هم خوشم میاد
ژست که گفت و انجام دادیم تا عکس و گرفت از اراد جدت شدم
بغلم کرد و گفت:فعال در برو رها خانوم شب برات دارم .
با تموم شدم حرفش لرزه ای به جونم افتاد
شنلم و برداشت تنم کرد و دستم و گرفت به بیرون برد .
اراد:حاال خیلی فکرت و مشغول نکن جوجو
ا اراد باز گفتی جوجواراد :باشه خوب ببخشید مادمازل
درمونده بهش نگاه کردم که خندید و در برام باز کرد و بد جم کردن لباس رفت و سوار شد
اراد:بریم که دیر شد
بد چند میخ گفتم :اراد میگم زیر لفظی چی میدی بهم
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اراد:هیچی
اا اراد یعنی چی من زیر لفظی میخواماراد:خوب عزیزم یادم رفت بخرم حاال بعدا یه چیزی برات میگیرم
با ناراحتی سرم و برگردوندم طرف شیشه
فصله سوم
ارادم اهنگ و زیاد کرد .بیا اینم شوهر ما برا زیر لفظی هیچی برام نگرفته اه اه اه خورد تو ذوقم بد سی مین رسیدیم با باغ پیاده شد و در
و برام باز کرد و دستش و گرفت طرفم منم دستم و گذاشتم تو دستش و پیاده شدم
که صدای جیغ و کل کشیدن بلند شد مامانم سریع اومد طرفمون و برامون اسپند دود کرد که مامان و بابای اراد به همراه بابام اومدن
طرفمون
مامان جون:ماشال چه قدر بهم میایین ایشاال چشم نخورین
مرسی مامان جوناراد:ممنون
باباشم اومد پیشونیم و بوس کرد و گفت :خوشبخت بشی دخترم.
مرسی باباییبابای خودمم بغلم کرد و تبریک گفت دست تو دست وارد شدیم و به فامیل های درجه یک که برای عقد اومده بودن سالم کردیم و به
سمت جایگاه رفتیم به کمک اراد شنلم و در اوردم
اراد:میگم اینم پشتش خیلی بازه
اراد بشین مگال چشات و در میارماراد:باشه جوجو
بعد حرفش نشستیم و که همه هم نشستن که بد پنج مین عاقد اومد و رزا برام تورم و انداخت تو صورتم و عاقد شروع کرد به خودن یه
چیز عربی و بعدش هم گفت:سرکار خانوم رها ارین فر ایا بنده وکیلم شما رو با مهریه ی یک جلد کالم اهلل مجید یک دست ایینه شمدان
٠٠٣٣سکه بهار أزادی خونه در ( )...را به عقد آقای اراد فتاح در بیاورم؟
رزا صداش و جیغ کرد و گفت:عروس رفته گل بیاره
خاك تو مخ نداشتت کنم که باید میگفتی عروس رفته گل بچینه همیشه خل بودی درست هم نمیشی اخ اخ
داشتم حرص میخورم که با صدای عاقد به خودم اومدم
عاقد :برای بار سوم عرض میکنم خانوم رها ارین فر ایا بنده وکلیم شما رو با مهرییه ی معلومه به عقد آقای اراد فتاح در بیاورم ؟
با استرس قران و بوسیدم خواستم بگم بله که صدای ارام بلند شد
ارام:عروس زیر لفظی میخواد .
هه چه قدر هم اق داداشت خرید
با سرویس طالیی که اراد از جیب کتش در اورد جا خوردم
اراد:بیا خانومم اینم زیر لفظیت
با خوش حالی ازش گرفتم و گفتم:با اجازه پدر مادر و البته بردارم بله
همه کل کشیدن من عاقد ساکتشون کرد
عاقد:آقای اراد فتاح ایا بنده وکلیم خانوم رها ارین فر رو به عاقد دائمی شما در بیاورم!؟
اراد با صدای بم و مردونش گفت:بله
دوباره جیغ هم بلند شد و ارام تورم و زد باال و پیشونیم و بوس کرد .بد چندتا امضا عاقد گفت که برای گرفتن سند زنگ میزنه و رفت
که رزا با حلقه های خوجلم اومد جلومون اول اون دستم کرد و بعدش هم من که پشت بندش ارام با عسل اومد
نترکین شما دو نَفَرارام:نه بابا حواسمون هست
میدونستم اراد عسل دوس نداره برا همین دستم و سه بار تو عسل چرخوندم و کردم تو دهن اراد
شیرین کام باشی عشقم77
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از قیافش فهمیدم که به زور داره قورت میده
مشکوك نگام کرد و دستش و برد نزدیک عسل و فقط یه خورده از عسل و برداشت نه من بازم میخوام من عسل دوس اراد خیلی بدی
اون یه ذره عسل و گذشت دهنم که بقیه شروع به دادن کادو هاشون کردن
بد گرفتن عکس دیگه همه ی مهمونا اومده بودن و صدای اهنگم بلند شده بود باورم نمیشه یعنی بد سه سال عذاب کشیدن و اشک
ریختن االن برای همیشه بهش رسیدم ؟یعنی رویا هام به حقیقت پیوست تقدیرمون یعنی یکی شد از این به بد! باور نکردیه بابت این
ارامشی که با بدون اراد دارم خداروشاکرم.
اراد:به چی فکر میکنی خانومم
به تقدیر یک رویادستم و گرفت و بوسید .
با صدای جیغ جیغ رزا سرم و باال کردم
رزا:بلند شین برقصین دیگه اخه اه
اراد دستم و گرفت و رفتیم وسط شروع به قر دادن کردیم انقدر رقصیدم که پام به ذوق ذوق افتاد .
داشتم برمیگشتم که برم بشینم دیدم شبنم بغل اراد نشسته بیا عروسیم هم کوفتم میکنن با حرص رفتم طرفشون و گفتم :شبنم جان
اون جا جای منه اشتباه نشستی
شبنم:اومدم ببینم هنوز پسر داییم از دستت عاصی نشده ؟
اراد:خانومم من گله چرا باید عاصی بشم تازه هر روز عشقمم بهش زیاد تر میشه .
اها خوردی بدو زود تند سریع هستش و تف کن زنیکه بوزینه
با حرص از جام بلند شد و خواست بره که دم گوشش گفتم:از این به بد خواستی حسودی کنی انقدر زایه نکن باشه
مثل انگیبرد همون پرنده های خشمگین نگام کرد و رفت اخیش خالی شدم.نشستم بغل اراد که همون موقع همه رو به صرف شام دعوت
کردن.
دست تو دست بلند شدیم و به طرف جای مخصوصی که برای من و اراد بود رفتیم
فیلم بردار :خوب اراد جان دستت و بنداز دور کمر رها دور میز چرخ بزنید و از غذا ها تست کنید
دور میز چرخیدیم و از هر غذا دهن هم دیگه گذاستم اوه چه شد در معده ی بنده چه شلم شولواری بشه  .از اخرین غدا هم دهن هم
گذاشتیم و بد نوشابه به حال خودمون رهامون کرد
تا رفت من و اراد شروع به غارت کردن غذا ها کردیم .
بد که قشنگ سیر شدیم بلند شدم از رو میز که اونم بلند شد خواستم از در برم بیرون که دستم و کشید و چسبوند به دیوار
ا اراد چی کار میکنیاراد:هیش دیگه مال خودمی
اومد سرش و بیاره جلو که در باز شد و مامانم اومد تو که سریع ازم فاصله گرفت
مامان :پسرم خوردین شامتون و
اراد:اره مامان جان خوردیم
مامان:پسرم پس بیایین
چشمسریع دست اراد و کشیدم و رفتیم بیرون که با وارد شدنمون دوباره همه جیغ و کل کشیدن دیگه نرفتیم بشینم و رفتیم وسط و شروع به
قر دادن کردیم که با صدای دی جی همه رفتن کنار برای رقص دو نفره .
اراد اومد طرفم و دستش و انداخت دور کمرم و سفت به خودش فشار داد منم یکی از دستام و گذاشتم رو شونش اون یکیش هم تو
دستش و شروع به حرکت کردن کردیم.
دی جی هم یه اهنگ خیلی عاشقانه و قشنگ زد
وسط رقص همه چراغ ها رو به جز چندتا خاموش کردن و چندتا از این خدمتکارا اومدن و چندتا سطل گذاشتن که ازش یه چیزایی
میومد که انگار رو ابرا بودیم حواسم و از أطرافم گرفتم و به چشاش خماری اراد خیره شدم
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اراد:خیلی میخوامت
خیلی دوست دارماراد :عاشقتم
دیونتمدیگه نمیدونم چی شد و لبای اراد بود که مهر سکوت به لبام زد .
صدای هورا و دست بلند شد که ازم جدا شد سرم و از خجالت انداختم پایین که خودم و رو زمین و هوا حس کردم  .بله اقا اراد بلندم
کرده و داره میچرخونه از هیجان یه جیغ خفیف کشیدم که بازم صدای دست بلند شد گذاشتم زمین که همون موقع اهنگم تموم شد.
همه دوباره ریختن وسط و دورمون جمع شدن که همون موقع کیک بزرگ و خوشگلمون و رو میزی که اورده بودن گذاشتن اخی قربون
کیکم برم چاقو رو هم اوردن که با اراد بریدیم که همه بازم جیغ کشیدن من نمیدونم این انرژی و از اولش از کجا اوردن هی جیغ جیغ
جیغ یه خورده تو بشقاب گذاشتیم و تو دهن هم گذاشتیم بد که حواسش پرت شد سریع انگشتم و کردم تو کیک
بلند گفتم :اراد
تا برگشت طرفم کیک و مالیدم رو صورتش که خنده همه بلند شد اراد خندید و دستش و کرد تو کیک
اراد نمیمالی هااراد:نه عزیزم دهنت و باز کن بذارم دهنت
دهنم و باز کردم که دستش و اورد سمت دهنم تا اومدم دهنم و ببندم گذاشت دهن خودش و خورد که بازم خنده همه بلند شد .
بی فرهنگ من و مسخره کرد برات دارم اقا اراد صبر کن
_آراد خیلی بدی
بغلم کرد و گفت  :اشکال نداره خانومی  ،بزرگ میشی یادت میره
آرام مشت زدم به سینش که خندید .
بعد خوردن کیک با یه آهنگ رقصیدیم و همه رفتن که آماده بشن برا عروس کشون  ،شنلم و تنم کردم و با آراد بیرون رفتیم
اوه چه شلوغه  ،به کمک آراد سوار ماشین شدم و راه افتادیم و همه هم دنبالمون .
آراد آهنگ سامان جلیلی دوست دارم و گذاشت و زیاد کرد .
شیشه رو دادم پایین که ماشین تیام اومد بغلمون .
تیام  :به آبجی خانوم  ،خوش میگذره؟
صدام و بلند کردم و گفتم  :خنگول به نظرت تو عروسیم بهم خوش نمیگذره؟
تیام  :حرف شما صحیحه
_ پس ببند
خندید و رفت جلو
آخیش خب خدا رو شکر از امشب تیام و آرام هم میرن خونه خودشون و راحت میشن  .این وسط فقط رزا و شهاب موندن که فعال
لنگشون رو هواست  ،ایشاال اینا هم به هم میرسن.
آراد  :به چی فکر میکنی خانومم؟
_ به شهاب و رزا
آراد  :چرا اونا ...؟
_ اونا تموم این مدت به فکر ما بودن  ،بهتره اونا هم به هم دیگه برسن .
آراد  :آره راست میگی با شهاب صحبت میکنم که دست به کار بشه .
با لبخند نگاش کردم که گفت  :اون جوری نگا نکن میخورمتا
چیزی نگفتم و نگاش کردم که بازم گفت  :باشه حاال هعی عشوه بیا رسیدیم خونمون بهت میگم .
با یاد آوریش استرس تو دلم نشست و نیش بازم و بستم و به جلوم خیره شدم که صدای قه قهش بلند شد.
توجهی نکردم و از مخم برای خونه کار کشیدم که یه فکری به حال منه بدبخت بکنه .
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فکر کردم  ،فکر کردم و دوباره برگشتم طرفش که خودم و به موش مردگی بزنم .
_آرادی؟
آراد  :جونم !
_آرادی ؟
آراد  :جونم عزیزم ..
داد زدم :آراد ..
آراد  :وا چت شده رها ؟  ....جونم؟
خندیدم و گفتم  :هیچی میخواستم ببینم عصبی میشی یا نه ؟
آراد  :اااا امتحان داشتی میکردی ؟
سرم و تکون دادم که خندید و دستم و بوسید و گذاشت رو دنده .
بعد چن مین تو کوچه ای پیچید .
هنوز خونمون و ندیدم  ....آراد گفته بود باشه برا شب عروسیمون ببین  ،منم چون به سلیقش اعتقاد داشتم  ،قبول کردم .
جلوی یه خونه ی ویالیی که در مشکی بزرگی داشت ایستاد  ،همه ماشینا هم جلو و پشت خونمون واستادن.
پیاده شدیم که پسرا با ماشینشون آهنگ گذاشتن و مشغول رقص شدن
فرهاد اومد سمتمون و دستمون و گرفت و برد وسط .
مشغول رقصیدن شدیم  ،بعد چند مین ضبطو خاموش کردن برای مراسم خداحافظی
دستم تو دست آراد بود که بابا جون گوسفندو کشت که از روش رد بشیم
آراد لباسمو باال نگه داشت و از خونش رد شدیم که آراد دوال شد و انگشتشو به خون زد و ایستاد اومد جلوم واستاد و زد به پیشونیم .
با لبخند نگاش کردم  ،خدایا همه بدی ها رو ازمون دور کن  ،دیگه با جون عزیزمون امتحانمون نکن ( الهی آمین )
مامان در حالی که داشت اشکاشو پاك میکرد اومد جلو و بغلم کرد
_ اااا مامان چرا گریه میکنی ؟
انگار با حرفم داغ دلش تازه شد و شدت اشکاش بیشتر شدن
خوشحال بودم که از این به بعد با آرادم زندگیه متفاوتی البته با عشقم و شروع میکنم  ،اما ناراحت بودم که دیگه نمیتونم تو اتاقم لم بدم
و موهای تیام و بکشم و مهم تر از همه از مامان بابام جدا میشم ....
به خودم اومدم که اشکام رو گونم بود
مامانم دیگه آروم شده بود و بعد گفت  :بسه دیگه دختره ی لوس  ،عروس که گریه نمیکنه .
لپشو بوسیدم که رو به آراد با بغض گفت  :دخترم و از امشب اول به خدا دوم به تو میسپارم  ،یه تار مو از سرش کم بشه من میدونم با تو
ها....
آراد اومد مامانو بغل کرد و گفت  :چشم بهتون قول میدم .
مامانم بغلش کرد و رفت کنار
بابام اومد بغلم کرد و پیشونیم و بوسید
ازم فاصله گرفت و دست آراد و من گرفت و گذاشت تو دست هم و گفت  :از همه مهم تر اینه که مواظب عشقه واقعی ای که بینتون هس
باشین که حتی یه خورده ازش کم شه نسبت به هم سرد می شین ( بعد کلی گفت ) و البته تو آراد جان باید مراقب دخترم باشی .
آراد دستشو گذاشت رو چشاشو گفت  :چشم
بابا  :خوش بخت بشین
آراد و من  :مرسی
تیام و آرامم تبریک گفتن و رفتن
آرام اومد :
ارام:ببینم همین شب اول بچه مچه راه نندازین ها
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اراد خندید و با حرص گفتم:ارام
رزا:بیا راس میگه دیگه البته از اراد باید همچین توقعی و داشته باشیم که فردا رها با بچه بیاد
اراد با نیش باز داشت میخندید و منم داشتم حرص میخوردم
دست ارام و رزا رو گرفتم بردم با خودم گوشه ای
من استرس دارمتا حرفم تموم شد زدن زیر خنده
کوفت نخندینارام:ترس نداره که قشنگ از اون لباس خواب خوشگال که داداشم برات خریده بپوش...
دیگه ادامه نداد و با رزا مشغول خندیدن شدن
بی مزه هااز کنارشون رد شدم و سمت اراد رفتم .
بعد خداحافظی از همه و سفارش های بابا جون (بابای اراد) به اراد که مواظب عروسم باش و اینا رفتن اراد اومد دستش و انداخت دور
کمرم و گفت :خوب تنها شدیم ...بیا بریم خونه رو ببین مادمازل
خندیدم و رفتیم از در تو
با دیدن حیاط خونه دهنم باز موند خیلی خوشگل بود عالی بود مثل یه قصر بود از هیجان داشتم بال در می اوردم
خونمون تقریبا یه خورده از تهران خارج میشد اولش ناراحت بودم ولی االن با چیزی که میبنیم واقعا خوشم اومد .خیلی حیاطش بزرگ
بود با یه خونه ی سفید ویالیی وسطش و جلوش یه استخر متوسط کنار هم یه استخر خیلی کوچولو به شکل دایره بود .
فضای سبز حیاط به خصوص االچیقی که سمت چپ حیاط بود فضای خونه رو عالی کرده بود
با ذوق برگشتم طرفش و دستم و دور گردنش حلقه کردم و گفتم :وای اراد عالیه مرسی خیلی خوبه
بد حرفم لپش و بوسیدم که محکم بغلم کرد
اراد:این شیطونی ها رو بذار برای چند مین بد االن بیا بریم تو خونه رو ببین و بعدش ....
اگه یه کلمه دیگه بگی تو همین اب خفت میکنمخندید و دستش و انداخت دور گردنم و رفتم داخله خونه
داخل خونه از بیرونش قشنگ تر بود یه طرف یه اشپزخونه بزرگ قرار داشت که دکورش کال سفید بود .
پذیرایی هم با مبل های سفید تزیین شده بود
قسمت نشیمن هم با مبل های نسکافه ای
وای اراد عالیه همه جا سلیقت حرف ندارهإراد:قابل خانومه گلم و نداره
بهش لبخند زدم که دستم و کشید و پله های سالم باال برد
اراد:بیا باال رو هم ببین
با ذوق رفتیم باال ،باال هم مثل پایین قشنگ بود ولی با مبل های کوچیک بنفس تزیین شده بود
اوم این جا هم خوشگله حاال اتاقااومدم برم که کمرم و کشید و پرت شدم تو بغلش
پیشونیم و بوس کرد و گفت:بقیش فردا االن میریم اتاق خودمون و میبینی
استرسم بیشتر شده .با سر حرفش و تأیید کردم
دستم و گرفت به طرف در سفید رنگی برد
اراد:چشات و ببند
اب دهنم و .قورت دادم و گفتم :برا چی
بلند خندید و گفت:تو میترسی
نه بابا ترس برا چی (چشام و بستم و گفتم)اها بیا بستم .81
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صدایی ازش نیومد و فقط دستای گرمش بود که تو دستم حلقه شد .با صدای در فهمیدم که در اتاق و باز کرده دستم و کشید که حرکت
کردم و بازم از صدای در فهمیدم که در و بسته
اراد:باز کن چشات و خانومی
چشام و باز کردم .
هین اراد وای اراد خیلی خوشگلهواقعا حیرت اور بود اتاق بزرگی بود که کلش پر شده بود از گل های رز قرمز که ال به الش مروارید و شمع بود مهم تو از همه عکس
عروسیمون بود که دورش با گل قلب درست شده بود .
با احساس گرمای دستش که در کمرم حلقه شد از دیدن اتاق دست برداشتم .
إرادی ممنونم همه چی خیلی خوب بود خیلیأرد:هیش
کنترل کوچیکی از جیبش در اورد و دکمه ای رو زد
سرم و بلند کردم دقیقا رو به روم پرده ی خیلی کوچیکی بود که روشن شده بود پس چرا متوجه این نشدم ! عکسای بچگیمون و داشت
نشون میداد ،اما بد از عکسای بچگیمون عکسای سه سال پیش اومد قلبم داشت از هیجان خودش و محکم به سینم میکوبید .بد از اون
کل عکسایی که امروز گرفتیم ن مایان شد وای باور نکردی بود از شوق زیاد اشکام رو گونم جاری شد .بد اخرین عکس سریع برگشتم
طرفش و سفت بغلش کردم که دستاش دور کمرم حلقه شد .
تو چشاش خیره شدم .چشاش بین لبام و چشام در نوسان بود اخرم لبای گرمش و رو لبام قرار داد...
از عطشی که داشت به وجه اومدم و دستام و کردم تو موهاش و همراهیش کردم.
بد چند مین ولم کرد،راستش خجالت میکشیدم نگام و به یقش دوختم که سرم و با دستش اورد باال و به چشام خیره شد .
اراد:من میرم بیرون چایی بذارم لباست و عوض کن (با شیطنت گفت) از اون لباس خوشگالت بپوش
با مشت زدم به سینش که خندید و رفت از در بیرون .
خدایا هر شبمون رو همین جور با عشق نگه دار.
رفتم جلو ایینه هرکار کردم دستم به زیپم نرسید دیگه دارم کالفه میشم .با حرص اراد و صدا کردم،
اراددر اتاق و باز کرد و وارد شد
اراد:جانم
قیافم و مثل گربه ی شرك کردم و گفتم:خسته شدم لباسم و دستم نمیرسه باز کنم.
اومد طرفم و نشوندم رو صندلی میز توالت
ممنون که من و نشوندی نیست که خودم نمیتونستم من گفتم بیا لباسم و باز کناراد:خانومه قرقرو صبر کنید موهات و باز کنم ب .لباست
نیشم و باز کردم و گفتم:باشه
شروع کرد یکی یکی سنجاق هارو از سرم دراورد
معلوم بود هیچ تجربه ای نداره ولی با تمامم دقتش تالش میکرد که اروم در بیاره بد چند مین موهام باز شد مثل ابشار ریختن دورم .
از جام بلند شدم که زیپم و باز کنه.
اومد پشتم واستاد و گردنم و بوسید .
ضربان قلبم باال رفته بود ،از ایینه نگاهمون در هم قفل بود و از پشت یواش یواش زیپ لباسم و کشید .
که یه دفعه لباسم افتاد
هین لباسسریع دال شدم لباس و برداشتم و جلو خودم گرفتم
که اراد از خنده سرخ شده بود
کوفت ..برو .برو دیگه چرا واستادی82
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اومد چسبید بهم و بغلم کرد
اراد:وقتی خانومم این جاست کجا برم
نه ....چا...چایی مگه....اراد:نوچ نمیخوام
اومدم حرف بزنم که یه دفعه دستش و انداخت زیر پام و بغلم کرد
هوی دیونه بذارم زمین بدو بدو اراد خستم میخوام بخوابمداشتم از استرس میمردم
اراد:نه خانومی از خواب خبری نیست
یعنی چیسرش و برد زیر گوشم و گفت:یعنی این
تا حرفش تموم شد پرتم کرد رو تخت که یع جیغ خفیف کشیدم
اراد خیلی دیونه ای ها بازیت گرفته خستم میخوام بخوابم افرین شب بخیرخواستم پتم و بکشم روم که اومد بغلم دراز کشید
اراد:رها
جاناراد:اگه میترسی بهم بگو فرار نکن خانومی
اخی الهی بمیرم خاك تو سرت کنم رها
رفتم بغلش و سرم و گذاشتم رو سینش
دیونه این چه حرفیهشیطون گفت:یعنی نمیترسی
نهیه دفعه بلند شد اومد روم
هوی اراد ای له شدمبهم فرصت نداد و لباش و رو لبام قرار داد
بد چند مین کنار کشید وگفت:رها...رهایی اجازه میدی خانومم
دستام و دور گردنش حلقه کردم با بوسیدنش اجازه بهش دادم.
اون شب با زم زمه های عاشقانه ای که اراد در گوشم کرد با دنیای دوشیزگی وداع کردم و وارد دنیای زنونه ای که مطلق به شوهرم و
عشقم بود شدم .
با صدای تق تقی که می اومد چشام و باز کردم و به أطرافم نگا کردم.
هین این جا کجاست دیگه هین من چرا لختم هین وای نکنه دزدیدن من و با باز شدن در و دیدن اراد دوگوله عزیزم به کار افتاد و
فهمیدم اوضاع از چه قراره با لب خند نگاش کردم و خواستم بشینم که درد که داشتم باعث شد بلند گفتم اخ
سریع اومد طرفم و گفت:چی شدی خانومم خوبی
سرم و تکون دادم و گفتم :خوبم خوبم فقط یه خورده دلم درد میکنه
بغلم کرد و گفت :الهی قربون دلت برم من ...بذار االن برات یه چیز میارم بخوری
سریع از اتاق رفت بیرون
الهی خودم قربونت برم
بد چند مین با یه سینیه خیلی بزرگ اومد و سینی رو گذاشت رو تخت که شامل عسل نُون خامه چایی قرص پنیر خیار گوجه شیر که
نمیدونم توش چی بود و کاچی
میگم اینا رو خودت درست کردیاراد :بله شما من و دست کم گرفتین
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نه خوب زنی پیدا کردم خوشم اومد ازتخندید و اومد پیشم نشست و قاشق قاشق بهم کاچی داد و بد شروع کرد به گرفتن لقمه کره عسل
وای اراد بسه ترکیدماراد:نخیر باید بخوری
خالصه بد چند لقه خوردن شیر عسل به زور اراد دست از سر بنده کشید
خودت چی نخوری کهاراد :من قبل تو خوردم عزیزم
اوم بدون مناراد:عزیزم خوب خواب بودی
باشه باباقرص و اب و بهم داد و خوردم .
اراد:خوب حاال پاشو برو حموم بیا نهار اقاتون و بخور
دستم و بهم زدم و گفتم :جون نهار اقامون چه شود .

خندید
خوب برو منم برم حمومپیشونیم و بوس کرد و از اتاق رفت بیرون
دردم بهتر شده بود از جام بلند شدم و رفتم طرف دری که تو اتاق بود و باز کردم و وارد شدم چه حموم جیگری اب داغ و باز کردم و
منتظر شدم وان پر بشه و بد چند مین اروم نشستم توش
اخ چه قدر خوبه تمامه بدنم که درد میکرد دردش از بین رفت کمی ماساژ دادم و بد شستن خودم اب و بستم دوتا حوصله بود که یکیش
مشکی بود یکیش قرمز فهمیدم که قرمزه مال منه تنم کردم و از حموم رفتم بیرون دماپایی های ست حولم و پوشیدم از اتاق رفتم بیرون
.سر صدای قابلمه تا باال میومد اروم رفتم پایین و وارد اشپزخونه شدم .پشتش به من بود و درحال خورد کردن گوجه اروم از پشت بهش
چسبیدم و بغلش کردم
اراد:اومدی عشقم
ارهبه طرفم برگشت و دستش و انداخت دوره کمرم و به خودش چسبوند
شیطون به یقم نگا کرد و گفت:اوم چه خوشمزه شدی
 ا ارادخندید و سرش و برد طرف گوشیم اروم گاز گرفت
تو چشام نگا کرد اومد بوسم که تلفن زنگ خورد
اراد:کدوم خروس بی محلیه نمیدونم
خندیدم و ازش جدا شدم و به سمت تلفن رفتم
بله!-سالم دخترم خوبیسالم مامان خوبم مرسی شما خوبین بابا خوبهمامان:قربونت سالم میرسونه ..اراد خوبه؟درد نداری رها جان اگه مشکلی چیزی داری بهم بگو مادر !
ارادم خوبه مامانی ...نه مامان جان چه دردی درد برا چیمامان :وا خوب برا ...
دیگه بقیش و نشنیدم چون اراد گوشی و کشیده بود با تعجب بهش نگا کردم که شروع به حرف زدن کرد
اراد:سالم مامان جون خوبی ...رها خوبه ...نه بابا چه دردی زن من شیره ماشال
....اراد:چشم چشم حواسم بهش هست بله دادم بهش خورد .......چشم حتما میاییم نه بابا مزاحمت خداحافظ .
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همین جور داشتم طلب کارانه بعش نگا میکردم که خندید و یه دفعه بلند کردم
هوی اراد میزنمتا بذار زمین ببنیم تو چرا من دارم حرف میزنم گوشی میکشی چرا انقدر بی حیا.....با پرت کردنم رو مبل بهش چش غره رفتم که خندید
اراد:مادمازل همین جا بشینید برم برات نهار بیارم بخور بعدش هم بریم خونه مامان اینا مادر زن سالم
نمیریمبا غرور بهم نگا کرد و رفت
هرروز عشقم داره نسبت به این دیونه ی من بیشتر میشه و میفهمم که زندگی بدون عشق شدنی نیست خدایا رویای همه رو به حقیقت
تبدیل کن.
سرم و برگردوندم که دیدم اراد با سینیه بزرگ وارد شد و سینی و گذاشت رو میز
دستش و بهم زد و گفت:به به دمت گرم اراد چه کردی رها رو دیونه کردی
همراه با حرفش قرم داشت میداد وای صحنه ی خیلی باحالی بود دلم و گرفنه بودم و داشتم میخندیم.
اومد نشست و گفت:خوب بفرمایید اینم از سیرك دیگه خنده تموم شد بفرمایید نهار
اوم فسنجون با ولع شروع به خوردن کردم.
با دهن پر گفتم:نه بابا دستپختتم خوبه
صداش و زنونه کرد و گفت:باید به دله اخامون بشینم
خنده گرفت که غذا تو گلوم گیر که باعث شد سلفه کنم.
اراد نگران به پشتم ضربه زد و گفت:خوبی خانومم
دوغ و گرفت جلوم و کمی ازش خوردم که راه نفسم باز شد
خ..خوبملپم و بوس کرد و یه قاشق پر به طرفم گرفت
دهنم و باز کردم و گذاشت دهنم
وای دیگه جا ندارم اراذ کافیهاراد:باشه عزیزم ...بهتری درد نداری
نه دیگه خوب شدم تو هم هعی حرفش و نزنخندید و گفت:قربون اون لپات برم که گل انداخته
زدم به پاش و گفتم:ااا اراد
اراد:پاشو برو لباس بپوش حاضر شو عزیزم
ظرف هارو بشورماراد:نمیذارم امروز خانومم کاری بکنه بدو برو
لپش و بوسیدم و به طرف اتاقم رفتم الینه اتاقمون وارد اتاق شدم و حولم و در اوردم و جلو کمد واستادم اوم اقامون چه کرده پر بود از
لباس خوشگل و مارك دار .
لباس زیرم پوشیدم و به دنبال لباس مناسب گشتم
که یع دفعه در باز شد و اراد اومد تو یه جیغ بلند کشیدم و رفتم پشت در قایم شدم که صدای قه قهش بلند شد اومد جلوم سریع دستم
و جلوم گرفتم و گفتم:ای ای اراد برو برو نگا نکن درویش کن چشات و دستم و کشید که پرت شدم بغلش
به چشاش خما ر شدش نگا کردم که بی صبرانه لباش و رو لبام قرار داد و عقب عقب به طرف تخت رفت و خوابوندم رو تخت و روم خیمه
زد و لبای داغش و رو گردنم گذاشت
اراد:اوف عاشق عطره تنتم
دستم و در گردنش حلقه کردم که از زیر گردنم شروع به بوسیدن کرد تا کل صورتم و که بوسید
اراد:سریع لباست و تنت کن مگال تضمین نمیکنم بهت دست نزنم
خندید و از گونش یه گاز محکم گرفتم که صداش بلند شد ،از روم بلند شد و دستش و گذاشت رو گونش
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اراد:رها بد کاری کردی شب به هم میرسیم صبر کن رها میخورمت حاال صبر کن
با خنده به طرف کمدم رفتم و یه پیراهن مشکی در اوردم و پوشیدم
خیلی به تنم می اومد رنگش مشکی بود و تا پنج ساعت پایین تر از زانوم استینش هم بدن نما بود از پشتم مثل یه مستطیل باز بود .
با ناز برگشتم طرفش و گفتم :خوجل شدم
اراد:اوم خوردنی تر شدی
چشات و درویش کناراد:زنمه به تو چه
زبونم و در اوردم براش که نمیدونم چی شد که زبونم سوخت ،
بله اقا اراد زبونم و بین دندون هاش گرفته و داره فشار میده
االد ....ب...شه....شبونمنمیتونستم أصال حرف بزنم دردمم گرفته بود دستم و به سکا بازوش بردم و بشگونش محکمی ازش گرفتم که ول کنم
اخ اراد سقط بشی ببین با زبون نازنینم چی کار کردیاراد:اخ رها سقط بشی ببین با بازوی نازنینم چی کار کردی
حقته پروخندید و به طرف کمدش رفت منم نشستم پشت میز و شروع به ارایش کردن کردم یه سایه مشکی زدم به همراه رژ قرمزه جیغ همراه
ریمل و مداد
اوم چه اراد کش شدما .موهامم با کش خوشملم باال سرم بستم که چشام و کشیده تر کرد.
از جام بلند شدم و یه کفش ستم برداشتم و پام کردم
اراد:خوبه ! (همراه با اشاره به تیپش)
بهش نگا کردم پیراهن سفید همراه با شلوار زرشکی
اوم ژون عالی شدیچشاش و ریز کرد به سمتم اومد فهمیدم میخواد چی کار کنه سریع در رفتم و مانتوم و پوشیدم
اراد جان دیر شد بریماراد :باشه در برو میرسیم بهم
خندیدم و بد برداشتن کیف و خالی کردن عطرم رو خودم از خونه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم
تو ماشین کلی به دلقک بازی های اراد خندیدم و تا رسیدیم تو پارکینگ پارك کردیم و پیاده شدیم.
دستم و گرفت و در زدیم که رزا باز کرد و سریع پرید بغلم
رزا:وای دیونه وای رها وای عشقم خل دلم برات تنگ شده بود
بغلش کردم و گفتم:منم دلم برات تنگ شده بود ولی تا اون جایی که یادم میاد دیشب سالم تر بودی البته تو روز به روز داری خل تر
میشی
زد تو مخم که زدم رو دستش
هوی میدم اقامون بخورتت هارزا:وای خدا ترسیدم
اراد دست رزا رو گرفت و پیچوند که جیغ جیغش در اومد
رزا:دستت بشکنه اراد
بغلم کرد و گفت:حقه تا تو باشی خانومم و اذیت نکنی
همون جور که فوش میداد از جلو در رفت کنار و ما هم وارد شدیم
همه جمع بدون خانواده اراد خانواده خودم یکی یکی روبوسی کردیم و رفتیم طرف اتاقم که لباسم و تعویض کنم در باز کردم و رفتیم تو
وای دلم برا اتاقم تنگ شده بود الهی فداش بشم86
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اراد:فدای اتاقت بشی دیگه
بازنده برگشتم طرفش و دستم و انداختم دور گردنش .
اوم فدای اقامون بشم خوبهکمرم و گرفت و گفت:اوال خدانکنه دوما اره
با شیطونی سرم و جلو بردم و اروم لبش و بوسیدم و کنار کشیدم
اراد:بقیش چی شد
بقیه چیاراد :بوس
اوم خوب اونش برا بعد االن بریم زشتهکمرم و سفت تر گرفت و گفت:بعد کیه !
اروم در گوشش گفتم:دوس داری کی باشه؟
اراد:با تو همش
زدم به سینس و گفتم :غلط میکنی با کس دیگه هم باشی
لپم و کشید وگفت:نوچ من فقط یدونه جوجو دارم
خندیدم و بد در اوردن مانتوم و شالم رفتم سالن
مامان:قربون عروسم برم که مثل ماه میمونه
خدانکنه مامان جان!مامان(مامان رها):دخترم خوبی چیزی نیاز نداری
نه فداتشمفرهاد :رها خانوم بفرمایید پیش ما ببینم در چه حالین
اومدم سمتش قدم بردارم که اراد دستم و محکم نگه داشت به فرهاد نگاه کردم که گفت:هیچ ول کن االن همسرتون میخورنمون
اوه
نه بابا براچی باید بخورهرفتیم کنار بابام و مامانم نشستیم که بابا دم گوشم گفت:همه چی رو به راه دخترم ؟
اره باباییبابا:خداروشکر
ارام:دارم اهنگ میذارما باید پاشو قر بدی رها
چرا تو ندی من بدم !بد حرفم دیدم همه دارن میخندن با یاد اوری جملش از خجالت سرخ شدم و سرم و انداختم پایین .اصال به من چه هان واال اینا منحرفن
اره همینه سرم و اوردم باال بی تفاوت به همه نگا کردم .
با صدای اهنگ از جام بلند شدم و رفتم وسط با ارام رقصیدم که کم کم همه اومدن و شروع به رقص کردیم .چند مین گذاشته بود که
احساس کردم درد دلم دوباره شروع شده .رفتم سمت اراد و گفتم:ادی
اراد:جانم
دلم درد میکنهاراد:الهی قربون دلت برم بیا بریم قرص بدم بخوری
سرم و تکون دادم و به همراهش رفتیم داخل اشپزخونه و در کابینت وباز کرد.بیا از من که بچه این خونه بودم قشنگ تر بلده جاهای
وسایل و
قرص و به همراه اب به دستم داد و خوردم که مامان اومد تو
مامان:چیزی شده دخترم
اراد:یکم دلش درد میکرد
الهی بگم چی بشی اراد پسره ی بی حیا
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مامان با نگرانی گفت :اره دخترم ...خجالت نکش مشکلی داری بهم بگو
نه مامان جان چه مشکلی اراد دروغ میگهمامان بهم چش غره رفت و گفت:الزم نیست برا من خجالت بکشی دخترم من مادرتم هروقت احساسی کردی مشکلی هست بهم بگو
چشمبد حرفم از اشپزخونه اومدم بیرون و روی مبل نشستم که فرهادم اومد نشست
فرهاد :رازیه هستی از اراد
وا مگه میشه ادم از عشقش شوهرش رازی نباشهبإحالتی غمگین نگام کرد و گفت :امید وارم ارزش داشته باشه که از عشق من به خودت گذشت
نگاش کردم و گفتم :فرهاد بهتره فراموش کنی من با اراد خوش بخت خوش بختم
لب خند تلخی زد و نگاش و ازم گرفت
با صدای اراد به طرفش برگشتم
رهایی...نیشم باز شد و گفتم:جانم
اراد:خانومم چند دقیقه بیا
مامان جون:رها مادر چی کار کردی با پسرم انقدر زن زلیل شد منم با این بکنم (با اشاره به باباجون)
انقدر باحال گفت که از خنده مرده بودیم
باباجون:دسته شما درد نکنه خانوم من کم زن زلیلم
مامان جون:اوه اره خیلی
با خنده از جام بلند شدم و رفتم طرف اراد که دستم و گرفت برد تو حیاط
وسط حیاط واستاد و خیره بهش نگا کردم
اراد:رها ببین من اصال خوشم نمیاد از این یارو خوب پس درو ورش نباش
با شیطونی و خنده ادامه دادم :اوه غیرتا کل میکنه
با اعتراض گفت:رها
خندیدم و لپش و گرفتم:چشم اقامون
محکم بوسم کرد و دستم و گرفت و رفتیم داخل
مامان:پسرم بیایین شام دخترم بیا
با اراد رفتیم سر میز نشستیم.
کمی برا خودم برنج و کباب کشیدم و با و.ل.ع شروع به خوردن کردیم
تیام:رها جان تو خونه اراد چیزی پیدا نمیشه بخوری که این جوری به غذا حمله ور شدی .
با دهن پر گفتم:تیام ببند بذار بخورم گشنمه
اراد:داداش اتفاقا پیداش میشه خانومم اشتهاش به داداشش رفته
زدیم زیر خنده که تیام عصبی نگاش کرد اخی داداشم همیشه وقتی کم میاره این جوری میشه
با خنده غذامون و خوردیم و بد خوردن نوشابه از پای سفره بلند شدیم مامان نذاشت کسی دست بزنه و گفت بد رفتن ما خودش جم
میکنه
رو مبل لم دادیم که اراد دمه گوشم گفت:رهایی کی میریم دلم برات تنگ شده
وا من که االن بغلتم چه جوری دلت تنگ شدهسرش و کرد تو گردنم و گفت:اوف تنگ شده دیگه
کمی فکر کردم تا منظورش و فهمیدم
هین بی ادبخندید و لپم کشید
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ارام:بابا این جا خانواده نشسته ها زشته
اراد:رها میخورمتا
چپ چپ اراد و نگا کردم که گفت:نه نه نمیخورمت میزنمت
ارام چپ چپ نگاش کرد که با عجز گفت:ای خدا من از دست اینا چی کار کنم !؟
زدم به پاش و گفتم  :مگه ما چمونه
بغلم کرد و گفت:هیچی عزیزم هیچی
همه خندیدم و کمی بد ،بد صحبت با همه از جاك بلند شدم و که برم کادوی مامان باباهمون و بیارم بدم .برا مادر زن یعنی مامانم باید
میخریدیم ولی خوب برا هر دو مامان و بابا خریدیم
جعبه کادو هارو برداشتم و رفتم پایین
تیام سوت زد و گفت :به به قسمته خوبش جون
بآدم...دیدم زشته دهنم و بستم رفتم طرف اراد و کادو مامانم و دادم بهش از جاش بلند شد و رفت طرف مامان و کادوش و داد خواست دستش
و ببوسه که مامانم نذاشت و ارادم پیشونی مامانم و بوسید منم رفتم طرف مامان جون و کادوش و دادم و بوسیدمش
بعدم رفتم طرف بابام و بابا جون و کادوشون و دادم و که حسابی بغلم کردن
ارام:پس ما چی
تیام:ما ادم نیستیم ایا
کلم و انداختم باال و گفتم:نوچ
با قهر برگشت طرف ارام و گفت:بیا دیدی خانوم دیدی هعی بگو داشتم فالن
ارام:بیا اقا دیدی هعی بگو خواهرم فالن
به حرفاشون خندیدم
دوباره رفتم طرف اتاقم لباسم و پوشیدم و بد برداشتن کادو ارام و تیام و خواستم برم بیرون که چشم به خرسم افتاد سریع رفتم
برداشتمش و زدم زیر بغلم و رفتم پایین .
سریع رفتم طرف تیام و کادو رو کردم تر بغلش
بیا بیا بیا بگیر بد بگو رها بد بودرفتم طرف ارام و کادو و ارام و با احترام دادم بهش گفتم:بفرمایید خواهر شوهر جان
خندید و ازم گرفت
بد باز کردن کادوشون تشکر کردن
مامان :چرا شال و کاله کردی مادر
اراد:دیگه بریم دیگه دیر شده
مامان:بمونید خوب
اراد سریع گفت:نه نه میریم نه یعنی ممنون
همه خندیدن و بد خداحافظی با همه از در اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم
اخ چه قدر هوس بستنی متری کردم
سریع برگشتم طرف اراد و با صدای لوسی گفتم:إرادی
اراد:جانم
من بشتنی متری دلم موخوادخندید و گفت:باشه موش من نمیخواد لوس بشی
خندیدم و مشتاق منتظر بستنی شدم
کمی بد دمه پارك ملت نگه داشت
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اراد:نظرت چیه همراه بستنی قدم هم بزنیم
اوم فکرت عالیهسریع پیاده شدیم و دست تو دست رفتیم طرف بستنی فروشی دوتا بستنی گرفتیم و رفتم تو پارك با خوش حالی لیس بهش زدم که
گفت:تو پارك اون جوری لیس نزن نگات میکنن بدم میاد
ا اراد اذیتم نکن بذار با خیال راحت بخورمدستم و گرفت و به سمت جایی که خلوت خلوت بود برد
اراد:بیا کسی این جا نیست بخور با خیال راحت بد میریم قدم میزنیم
چشمالهی رها قربون غیرتت بشه
یه لیس اب دار به بستنیم زدم که اراد گفت :اوف
کوفتاراد:ا رها خانوم داشتیم
نه عزیزم نداشتیمسریع بستنیمون و خوردیم و رفتیم قدم بزنیم .
بغلم کرد که گفتم:اراد به نظرت همین جوری با هم میمونیم
اراد:خانومی دیگه چی میخواد جدامون کنه
نمیدونم ته دلم ترس دارماراد:نه خانومم نداشته باش دیگه هیچ وقت جدا نمیشیم
با اطمینان و ارامش خاصی نگاش کردم و بد کمی قدم زدن برگشتیم خونه .
اخیش خسته شدمسریع رفتم طرف اتاق خواب
اوم بذار امشب یه تیپ اراد کش بزنم رفتم طرف کمدم و یه لباس خواب سفیده تمامم تور که بلندیش تا کمی پایین تر از ب.ا.س.ن.م بود
پوشیدم ارایشمم پاك کردم و یه رژ قرمز براق همراه کمی ریمل زدم بد دوش گرفتن با عطرم رفتم پایین که اراد رو مبل دراز کشیده بود
و ساعدش رو چشاش بود رفتم سریع قهوه اماده کردم و به همراه کیک دیشب رفتم طرف سالن .
رو مبل کنار اراد نشستم و با ناز گفتم:إرادی بلند شو قهوه اوردم
چشاش و باز کرد و تا نگاهش بهم افتاد با بهت نگام کرد اما کم کم نگاهش خمار شد یه دفعه دستم و کشید که افتادم روش
هین ..دستش و محکم حلقه کرد و با صدایی که دو رگه شد بود گفت:میخوای دیونم کنی؟!
خندیدم و سرش و بردم دمه گوشش و گفتم :دیونم هستی !
از گازی که از گردنم گرفت اخ بلندی گفتم و از روش با حرص بلند شدم
ببین اصال محبت بهت نیومدهبلند قهقه زد دستم و گرفت و نشوند رو پاش
خیره داشت نگام میکرد و موهام و ناز میکرد سرم و گذاشتم رو سینش اخ چه قدرم ارومم کنارش چرا تک تک سلول هام اراد و صدا
میزنن ؟
دوست دارم ارادیسرم و اوردم باال و بهش نگا کردم از برق چشاش میشد فهمید خوش حاله
اراد :تو دوسم داری من عاشقتم
محکم بغلش کردم که اونم بغلم کرد
اراد:خانومی قهوت سرد شد
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از پاش بلند شدم اول قهوه اون و دادم بعدم خودم خوردم ،بد تموم شدن فنجون هارو بردم اشپزخونه و شستم و بد خاموش کردن چراغ
های پایین از پله ها رفتم باال در اتاق و باز کردم رفتم تو خالصه چشاتون روز بد نبینه دیدم اراد داره شلوار عوض میکنه سریع روم و
برگردوندم طرف مخالف و گفتم:هین...اراد یه أهمی اوهومی چیزی
اراد:خانومم تو اومدی تو اتاق باید اهم میکردی دوما باید عادت کنی مثال شوهرتما
باشه بابا آقای شوهربرگشتم طرفش که دیگه شلوارش و پوشیده بود رفتم رو تخت دراز کشیدم و یاد اون رو تختی دیشب افتادم که خراب شد ای اراد بگم
چی نشی یادم باشه فردا ببرم بدم خشکشویی ارادم اومد کنارم و بدون بلیز دراز کشید
ادی بلند شو یه چیزی تنت کن سرما میخوریااراد:نوچ عادت دارم .
بعد حرفش اشاره به سینش زد تا منظورش و فهمیدم سریع خزیدم طرفش و سرم و رو سینش گذاشتم
شبت بخیر عشقماراد:شب بخیر خانومی .
بد بؤسه ای که اراد به پیشونیم زد دیگه نفهمیدم چی شد و خوابم برد.
صبح با احساس خفه شدنی که بهم دست داد بیدار شدم دیدم نمیتونم تمومم بخورم بزور نگا کردم دیدم دوتا پاهای اراد دورم حلقه شده
با دوستاشم محکم بغلم کرده محکم کلم و کوبیدم رو بالش هوف امروزم دانشگاهم داریم به زور اراد و جدا کردم و یدونه بالش تو بغلش
فرو کردم و به سمت دستشویی رفتم و بد إنجاح عملیاتی که خودتون هم میدونید اومدم بیرون و از اتاق خارج شدم که اولین صبحانه رو
برای عشقم اماده کنم
مشغول چیدن سفره بودم که سر صداش بلند شد
رهاییییییی.....خانومم...رها...خانوممبلند داد زدم :چته سوزوند گیر کرده رو رها خانومم
همراه با حوله ی کوچیکی که به همراه داشت وارد اشپزخونه شد و گفت:عشقم انقدر احساسی با من رفتار نکنا خیلی لوس میشم
خندیدم و دستام و دورگردنش حلقه کردم از لپش یه بوس ابدار گرفتم و گفتم:صبحت بخیر اقامون
لبم و بوسید و گفت:صبح تو هم بخیر عزیزم
تا نگاهش به میز افتاد من و کنار زد و گفت :اوخ جون صبحانه رها به جون تو نباشه جون خودم داشتم از ناامید میشدم
طلبکارانه دستم و به کمر گرفتم و گفتم:چرا مثال ؟!
درحالی که داشت لقمه ی سویس تخم مرغ میگرفت گفت:نه نهاری نه شامی نه چیزی داشتم کمکم به این نتیجه میرسیدم برم یه زن
دیگه بگیرم بیاد شکم من و سیر کنه
کفگیر و از رو اپت برداشتم رفتم باال سرش و یدونه اروم کوبوندم تو مالجش
اراد:اخ...بیا یه روزم که صبحانه درست کردی این جوری کوفتمون میکنی
با حالت تهدید گفتم:اراد بدون حرف بخور مگال ناقصت میکنم
اراد:هین...نه جون عمت نکن..من هنوز با تو کار دارم هنوز اوم ژون بچه دار شدنمون مونده
کالفه کفگیر و کوبندم تو مالج خودم و درمانده نگاهش کردم که بلند بلند خندید .
دستم و کشید و رو پاش نشوند و لقمه ای رو که برا خودش گرفته بود و گذاشتم دهنم منم بد یه چش غره ی أساسی لقمه رو جویدم
خودمم یدونه لقمه گرفتم گذاشتم دهنش
بگیر که کو...نوش جونت اهلپم و کشید و گفت:دیونه تو که نمیتونی نفرین کنی چرا حرف میزنی
زبونم تا ته براش بیرون اوردم و گفتم:به تو چه برو پیش اون یکی زنت گوریل
بلند بلند شروع به خنده کرد .حاال کی بخند کی نخند مگه تموم میکرد مثل اون گربه تو تام و جری بهش خیره شدم که بدتر خندش
شدت گرفت
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خدایا همه مریض هارو شفا بده الهی امین
از رو پاش بلند شدم که خندش دیگه تمومم شده بوده
اراد:وای خداروشکر همچین زن باحالی دارم
اراداراد:جون
امروز خیلی با مزه شدی بخور دیر شد دانشگاهاراد:من که فقط نمیخورم تو هم میخوری
نه میل ندارم !از جاش بلند شد اومد طرفم و دستم و گرفت برد سمت صندلی رو نشست خودشم رو به روم نشست
اراد:ادم باید با اقاشون صبحانه بخوره مادمازل
تو امروز فکر کنم زدی تو کار من که حرصم و همش در بیاریاراد:نه خانومم
مشغول خوردن صبحانه شدیم و بد اینکه سیر شدم بلند شدم میز و جم کردم به خونه هم یه سرسامونی دادم و رفتم باال و وارد اتاق شدم
که اراد جلوی ایینه مشغول درست کردن موهاش بود
نکش خودت من همه جوره میپسندماراد:اعتماد به نفست یه جا حلقم عشقم
تا ته تو حلقتیه دفعه برگشت طرفم و بلند بلند قدم برداشت طرفم و تا رسید بهم گفت:ژون خودت خواستی
نفهمیدم اصال چی شد فقط فهمیدم که با لبای اراد خفه شدم .
کمی که گذشت خودمم خوشم اومد و همراهیش کردم
ارادم عقب عقب رفت و خوابوندم رو تخت .
دیگه داشتم نفس کم میاوردم که به پیرهنش چنگ زدم که فهمید و ازم جدا شد
یه نفس عمیق کشیدم خواست دوباره بیاد جلو که گفتم.عشقم دیر شده
به حسرت به لبام نگا کرد و از .روم بلند شد و دستم و کشید و منم بلند کرد.
رفتم طرف کمد و
به لباس ها خیره شدم .اوم حاال چی بپوشم ؟
برگشتم طرف اراد که ببینم چی پوشیده شلوار کرم با پیرهن جذب مشکی .قربون تیپت برم من
دوباره سرم و کردم تو کمد و یه مانتو مشکی برداشتم که پاینش طرح کرم داشت .یه شلوار کرم هم انتخاب کردم و پوشیدم .
اراد:خوب ست کردیا خانومم
بله پس چیرفتم سمت میز توالت که اراد گفت:رها زیاد ارایش نکن من بدم میاد کسی نگات کنه
چشمیه کرم ضد افتاب زدم همراه خط چشم و مداد ،در اخرم یه رژ کالباسی با ریمل زدم و موهامم بستم و یه تیکش و بیرون گذاشتم و مغنه
ی مشکیم و هم سرم کردم .بر داشتن الزم مورد نیازمون از اتاق خارج شدیم و به سمت حیاط رفتیم .
تا چشم بع استخر افتاد شدید دلم خواست
اراد استخردستش و انداخت دور کمرم و گفت:بیا بریم اومدیم میریم تر استخر خوش میگذرونم
اوخ جون باشهبه سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم .اهنگ رفت دل من رفت و گذاشتم و باهاش شروع به خوندن کردم.
وقتی رسید مگه میشه از دست نگاهت دیگه در رفت و به چشاش نگاه کردم و خوندم دستم و گرفت و بوسید .
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چون خونمون خارج از شهر بر .بد سی مین رسیدیم جل و در دانشگاه بد پارك کردن از ماشین پیاده شدیم یکی از جعبه شیرینی هایی و
که خریده بودیم و دادم به اراد و یکیشم خودم نگه داشتم انگشت هاش و تو انگشت های حلقه کرد و با لب خند قدم برداشتیم .به حیاط
که رسیدیم بچه ها با دیدنمون تعجب میکردن بعضی از دخترا هم با حرص بهم خیره میشدن منم با اعتماد به نفس نگاهشون میکردم
.رسیدیم به بچه ها و سالم کردیم که صدای یکی از پسرا در اومد
مهرشاد:داداش جریان چیه
اراد دستش و انداخت دور گردنم و گفت:من و رها ازدواج کردیم و شیرینیش و اوردیم
یکی از دخترا که همش تو نخ اراد بود گفت:وا مگه میشه؟!
دسته چپم و باال اوردم و حلقم و بهش نشون دادم.
مهرشاد:چه بی خبر چه جوری
رزا:همچین بی خبر هم نبود سه سال هنر میخواستن
دختره:چی ...اراد مگه تو با شبنم نبودی ؟
با تموم شدن حرفش قلبم تپشش باال رفت و عرق سردی رو کمرم نشست.
اراد:نه کی گفته شبنم فقط دختر عمه ی منه .
شبنم با ایش از جم خارج شد
ارادم جعبه شیرینی و باز کرد و به همه تعارف کرد.
بعد اینکه همه بهمون تبریک گفتن و شرینی پخش شد رفتیم باال و به طرفه کالس رفتیم .
فقط دوتا صندلی جلو خالی بود نشستیم که اراد برگشت طرفم
اراد:ساکتی
حرفی ندارم بزنم.با اومدن استاد دیگه نتونست حرفی بزنه و کالس سکوت شد
استاد بعد سالم و اینا گفت:خانوم ارین فر خوش میگذره تعطیالت شما چه طور آقای فتاح
اراد گلوش و صاف کرد و گفت:شرمنده استاد ما درگیر عروسیمون بودیم باعث غیبت ما شد .
أستاد:ااا عروسی کردی پسر به سالمتی کی هست ؟
ای خدا اراد که االن جمع بست این چرا منگوله؟
اراد دستم و گرفت و گفت:با خانوم ارین فر
استاد اول تعجب کرد بعد با خوش حالی گفت:مبارکتون باشه به پای هم پیر بشین
من و اراد همزمان:ممنون
یه دفعه صدای جیغ و سوت بلند شد و همه دست زدن فقط شبنم بود که بی تفاوت نشسته بود.
شیرینی تو دستم و به طرف استاد گرفتم و اونم گرفت .
دوباره نشستم سره جام که استاد گفت:از اون جایی که من باید سوال در بیارم و سرمم شلوغه و به دلیله عروسی اقا اراد و رها جان امروز
درس بی درس راحت باشین.
با هورا برگشتم طرف اراد که سرخ شده بود
دستش و گرفتم و گفتم:چی شده اراد ؟
با حرص گفت:به تو میگه رها جان مرتیکه
دستش و رو میز مشت کرد و کمی بعد از جاش بلند شد و دست منم گرفت و بلند کرد رو به استاد گفت:ببخشید استاد االن که کاری
نداریم ما میتونیم بریم
استاد مارو نگاه کرد وگفت:یه امروز و ها
ارادم دیگه جواب نداد و دستم و کشید و به بیرون برد
تا به پارکینگ رسیدیم سوار ماشین شدیم و ارادم گازش و گرفت.
میبینی چه حرصی خوردی تازه با یه جان93
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اراد:منظورت چیه !
هیچیاز ساکت شدنش فهمیدم داره فکر میکنه کمی بعد گفت:اها فهمیدم منظورت همونیه که گفتن شبنم دوست دخترم بوده؟
افرین به نکته ی خوبی اشاره کردی.اراد:به جون رها من هیچ وقت با اون دوست نبودم اون چون به من عالقه داشت به همه میگفت دوست دختر منه منم چون دختر عمم
بود و مشغله فکریم زیاد بود چیزی نمیگفتم و میگفتم بذار دلش خوش باشه .
بهش اعتماد داشتم و البته به حرفاش
با خنده نگاش کردم و گفتم:باشه عشقم
شیطون نگام کرد و گفت:برناممون و که یادت نرفته ؟
کمی فکر کردم و گفتم:اوم....کدوم برنامه؟!
دستم و گرفت و گفت :استخر ...خوش گذرونی
بلند داد زدم:اها..یادم اومد (با ذوق دستام و بهم کوبیدم )اوخ جون
اراد خندید و منم منتظر نشستم .
بعد پنج مین رسیدیم و بعد پارك کردن پیاده شدیم .امروزم فقط همون یدونه کالس و داشتیم.به ساعت نگاه کردم نشان دهنده ی دو و
پنج دقیقه بود .
رفتیم داخل و مستقیم رفتیم به اتاقمون .
سریع شالم و از سرم کندم مانتومم در اوردم و به اراد که داشت کمد و شخم میزد نگاه کردم
ارادجان به فکر منم باش که میخوام مرتب کنم .بدون جواب مشغول شد دوباره
حرصم گرفت با داد گفتم:د شخم نزن برادر من
همون موقع کمرش و اورد باال و صاف واستاد و گفت:آها بیا پیداش کردم بفرما
چشام و دوختم به چیزی که جلو چشام گرفته بود .اگه بگم چشام اندازه توپ گرد شد دروغ نگفتم.
بهش چش غره رفتم و گفتم:این چیه
با ذوق گفت:مایو
میدونم مایوست میگم چرا جلو من گرفتی االنمایو رو انداخت رو تخت و اومد کمرم و گرفت.
ببین رها یه امروز و بذار خوش باشیم اونی و که رو تخته رو بپوش بیا پایین منم خوراکی و اینا رو اماده میکنم .
محکم زدم رو بازوش که با خنده ولم کرد و رفت
من از دست این مرد چه کنم؟!
لباسم و در اوردم و به مایو خیره شدم ای دلم میخواد یه مایو پوشیده بپوشم حالش گرفته شه
وجدان:رها دلت میاد یعنی
به تو چه به مسائل من و شوهرم دخالت نکن ایکبیریاز جواب کوبندم خفه شد و رفت
منم مایو رو پوشیدم و به خودم نگاه کردم
هین ای اراد
یه مانتو و دو تیکه مشکی بود که بند بند بود .
بعد زدن بادی اسلش و یه رژ قرمز هم زدم.
بعد پوشیدن رو مایوییم از اتاق رفتم بیرون
به طرف اشپزخونه رفتم که دیدم اراد داره میوه میشوره رفتم طرفش و گفتم :ول کن تو برو بیرون و اماده من من اینا رو میارم
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سرتا پامو نگا کرد و گرفته گفت:این چیه پوشیدی در بیار بینیم تو تنت چه جوریه !
هولش دادم و از اشپزخونه انداختمش بیرون و گفتم:شیطونی موقوف اقا اراد برو تا منم بیام .
ناراحت سرشو انداخت پایین و رفت .
منم میوه هارو شستم و خوشگل خورد کردم دوتا ساندویچ هم درست کردم و همراه نوشابه پرتغالی و چیپس و پفک و اینا گذاشتم تو یه
سینی بزرگ و رفتم بیرون .به حیاط که رسیدم دیدم اراد داره از این صندلی ها هستن روش افتاب میگیرن از اونا درست میکنه رفتم
سینی رو گذاشتم رو میز بغل صندلی و به اراد نگاه کردم که داشت حولش و مینداخت رو صندلی .
اصال حواسش نبود که من اومدم .
اهم ...با صدام سرش و اورد باال و بهم نگها کرد
اراد:عشقم اومدی
ارهرفتم طرفش و رو به روش واستادم.
اراد:اوم چه خوردنی شدی!
دستم و انداختم دور گردنش و لبم و غنچه کردم :ولی نوموتونی(نمیتونی)من و بخولی(بخوری)
اراد شیطون نگام کرد و گفت:نمیتونم اره؟
تند تند سرم و به عالمت مثبت تکون دادم
که یه دفعه دست انداخت پشت کمرم و بلندم کرد
دستم و سریع دور گردنش حلقه کردم و گفتم :هین اراد اری بذار زمین اراد میفتما
اراد:نترس خانومی
دیدم داره میره سمت اب سریع گفتم:اراد اراد نندازی تو ابا من میترسم خودت میدونی ...
هنوز داشتم همین جوری حرف میزدم که یه دفعه پرت شدم تو اب
سریع دست و پا زدم که دیدم دست یکی دور کمرم حلقه شد و کشیدم باال ،با باال اومدن سرم از اب چشام و باز کردم و یه نفس عمیق
کشیدم که دیدم اراد داره ریز ریز میخنده تازه یادم افتاد چی کار کرده با حرص مشت زدم تو سینش که قهقهش بلند شد
خوبه گفتم میترسم بد تر انداختی تو اببا حالت گریه ادامه دادم :اراد خیلی بدی
خندید و بغلم کرد :خوب خانومی باید ترست میریخت که ریخت
بهش چش غره رفتم که شیطون نگام کرد و با یه حرکت پیرهنه رو مایوم رو کند و انداخت رو سکو
اراد:بابا کشتی بذار ببینم تو تنت چه جوریه
یه ور بهش نگا کردم که لپم و کشید
کمی از خودش دورم کرد و به بدنم نگاه کرد کمی بد کشیدم طرف خودش و پرت شدم تو بغلش
اراد :قربون بدن سفیدت بشم
اا خدا نکنه دیونهلپم و بوس کرد و کشیدم سمت قسمت اول استخر
اراد:خوب بیا مسابقه بدیم مادمازل ببینم کی میبره
واال از االن خودت و بازنده حساب کناراد:جانم!باشه رها خانوم باشه میبنیم .
اگه بردم چی بهم میدی ؟اراد:چی دوس داری؟
مشغول فکر کردن شدم و بعد یافتن سریع گفتم:اها باید برام از اون خرس بزرگ ها بگیری
اراد:بیا زن گرفتیم برامون بچه بیاره نگو خودش بچس
با اعتراض گفتم :اراد
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اراد:چشم .....خوب من بردم چی
با ذوق گفتم :هرچی گفتی قبوله
اراد:هرچی
اره اره هرچیاراد:باشه بریم
منتظر واستاده بودم که اراد شماره سه رو بگه و برم تا سه رو گفت شروع به شنا کردن کردم وای اب رفت تو چشمم وای چشممو بستم و
ادامه ی مسیر و با چشم بسته رفتم که یه دفعه صدای اراد بلند شد:هو هو من بردم رها خانومی چشات و باز کن بدو ببین شوهرت برد
چشمام و مالیدم و باز کردم دیدم اراد رسیده من هنوز دو سانتم نرفتم
اراد ..خیلی بدیخندید و شنا کرد طرفم وقتی بهم رسید لپم و بوسید و گفت:خوب حاال بریم سر قولمون
چه قولیاراد:قرار شد من ببرم چی...
دلقک شدی خوب بگو چی میخوای دیگه باشه میدونم قبول کردم بگواراد با خوش حالی گفت:زود تر بچه دار بشیم.
با چشای باز و تعجب کرده بهش نگا کردم و گفتم:ا..اراد ...اما...ما فقط سه روز از ازدواجمون میگذره .
دستش و انداخت دور کمرم و به خودش سفت چسبوند و گفت:میدونم خانومم ولی خوب من بچه میخوام (....سرش و کرد زیر گوشم و
گفت)مخصوصا که مامانش تو باشی
خندیدم و لپش و بوسیدم .
هرچی خدا بخواد عشقم ...ولی حدقل یک سال ...اراد:هرچی خدا بخواد
خندیدم که بوسم کرد و بهم خیره شد.
اخ اخ اخ من این نگاه خمار اراد و خیلی خوب میشناسم
اومدم در برم که محکم در گرفتم و سریع لباش و چسبوند به لبم و با ولع شروع به بوسیدم کرد.
کمرم و کشید و برد زیر اب هرچی تقال کردم ولم کنه نکرد و خوابوندم کف استخر دیگه داشتم خفه شدم به کمرش چند زدم که کشیدم
باال و ولم کرد .
هرکدوممون نفس نفس میزدم بد که نفسم جا اومد شیطون بهم نگا کرد منم با یه تصمیمم انی اب پرت کردم به طرفش با بفهمه موضوع
چیه همین جور اب پرت میکردم سمتش و بعد که فهمید اوضاع از چه قرار اونم به طرف اب ریخت که شد شروع اب بازیمون.
داشتم از خنده قش میکردم اراد چشاش و بسته بود و همین جور اب و حل میداد سمتم وای مردم از خنده .
وای اراد مثل دخترا میمونی چرا چشات و بستی دیونهبد حرفم بلند بلند شروع به خندیدن کردم
دیدم داره اینه تمساح میاد طرفم نیشم و بستم و عقب عقب رفتم تا جایی که خوردم به دیوار استخر
چسبید بهم و گفت:اها به کی میخندیدی مادمازل؟
بهش چش غره رفتم و گفتم:انقدر همه چی و به خودت نگیر با تو نبودم که !
اراد:اوه عزیزم ،میشه عرض کنید که با کی بودین .
دستش از پشت رو کمرم در حال حرکت بود .من من کنان گفتم:خوب خوب ...اها میگن با گیاه ها حرف بزنید ته سرسبز بمونن
اراد اول با حالی متعجب نگام کرد بد گفت:خانومی داری اشتب میزنیا واال کسی نگفته با درخت چهل ساله ی تو حیاط خونت حرف بزن
یه پشت چشم براش نازك کردم و گفتم :أصال هرچی(دستم و گذاشتم رو سینش و حلش دادم عقب و گفتم)به تو چه اقا جان که من با
کی حرف میزدم واال بوخودا مردم فیضول مردم شدن
یه دفعه شکمم و گرفت و شروع به قلقلک دادن کرد
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داشتم دیگه از خنده قش میکردم
ا.ر..ا..د....بس...بسهولم کرد که بی حال افتادم تو بغلم و اونم سفت بغلم کرد
الهی بگم چی نشی الهیاراد:قربون حرف زدنت بشم
بشوخندید
بد که یکم حالم جا اومد از بغلش اومدم بیرون و گفتم :ببین من و بگیر رو اب بخوابم ژون من
اراد:باشه خانومم چرا قسم میدی ..بعدم دفعه اخرت بود قسم میخوری ها.
لبام و غنچه کردم و گفتم:چشم
رو اب خوابیدم و اونم نگهم داشت
ادیاراد:جونم
ولم نکنی هااراد:نه عزیزم برا چی ولت کنم
منم با خیال راحت چشام و بستم .چند مین گذشته بود که صدای جیغ جیغ اومد که حل شدم و سریع برگشتم و چشام و باز کردم و به
شبنم که داشت می اومد طرفمون نگا کردم
یا خدا این از کجا پیداش شد چه جوری اومد تو
اراد :شبنم
اومد جلمون ایستاد و عصبی بهم نگا کرد سریع گفتم:واال همچین نگا میکنی انگار من اومدم بدون اجازه تو خونه ی تو و بین عشق بازی
تو و شوهرت مزاحم شدم!
برگشتم طرف اراد که دیدم سرخ شده و به یه تخ بنده که بزنه زیر خنده
دوباره برگشتم و گفتم:به هر حال خوش اومدی
شبنم :رها جان اره خب هروقت خونه ی تو اومدم تو حق شکایت داری ولی خوب من االن خونه ی اراد اومدم
یه ابروم و دادم باال که صدای اراد در اومد.
اراد:بسه دخترا اه
بیا بازم در برابر شبنم ازم دفاع نکرد بازم تکرار کرد .
با حلقه شدن دستش دور گردنم از فکر اومدم بیرون و رسما آلل شدم.
شبنم:عزیزم اومدم ببینمت که در باز و بود و اومدم داخل .
داشتم از حرص میمردم دوس داشتم برم اون قیافه ی عملیش و خراب تر کنما
محکم دست اراد و از دور گردنم باز کردم و به طرف پله استخر رفتم و رفتم باال دیدم شبنم زل زده بهم
ها  ...چیهشبنم :جلو اراد این طوری میگردی
به بدنم اشاره زد
ابرو هام و دادم باال و گفتم:شوهرمه به تو چه اخه تو همه چی دخالت میکنی .
با حرص بیشتر قدم برداشتم و از روی تخت حولم و برداشتم و داشتم میرفتم طرف خونه پام لیز خورد و با شکم خوردم زمین
اخاراد:رها
شبنم بلند زد زیر خنده و بازم اراد چیزی بهش نگفت.
با اینکه درد داشتم از جام بلند شدم و رفتم داخل خونه سریع خودم و رسوندم به اتاق و در و قفل کردم .
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نشستم رو مبل و به شکمم که خراشیده شده بود نگا کردم سوختن زخمش خیلی کمتر از زخم رو قلبم بود بلند شدم رفتم حموم و بدنم
و یواش شستم و بد پوشیدن حولم اومدم بیرون .
تق..تق...تق
صدای در بود و بعدش صدای اراد
اراد:خانومم در و چرا قفل کردی ....رها کجایی چرا جوابم و نمیدی نگرانتم..رها
دید جوابی نمیدم دیگه بیخیال شد و از صدای پاش فهمیدم رفته هه اره برو پیش شبنم جونت
گوشیم و برداشتم و به رزا زنگ زدم
رزا:ها ...چته
سالم خوبم خوبیرزا:زهرمار و سالم خواب بودم
اشکال نداره رزا میشه بیای بریم بیرونفکر کنم پی به بغض تو صدام برده بود که گفت:ده مین دیگه جلو درتونم بای
بایتلفن و قط کردم و سریع بلند شدم که حاضر بشم اول میخواستم تیپ ساده ای بزنم اما بعدش منصرف شدم و تصمیمم گرفتم برا حرص
اراد یه تیپ مشتی بزنم .یه شلوار تنگ مشکی پوشیدم همراه مانتوی تنگ و جلو باز موهامم که خشک شده بود و یه شونه زدم بهش و
شال قرمزمم انداختم رو موهام کفش های قرمز و پاشنه بلند جیرمم پوشیدم یه ارایش شیکم کرد و که گوشیم زنگ خورد که فهمیدم رزا
پایینه قط کردم و بد برداشتن کیفم و زدن عطر از اتاق خارج شدم به سمت پایین رفتم یه نگا کردم که دیدم شبنم و اراد رو مبل راحتی
ها نشستن بی اهمیت با کفش هام که تق تق میکردم از پله ها رفتم پایین تا به پایین رسیدم اراد گفت:کجا میری عزیزم ؟چرا در قفل بود
؟!
بدون جواب دادن به راهم ادامه دادم و از در رفتم بیرون و محکم در و کوبیدم .
سریع از حیاط رفتن بیرون بیرون و سوار ماشین شدم
رزا:سالم جیگر
سالم بریمراه افتاد به گوشیم که در حال زنگ بود نگاه کردم اراد بود.قط کردم و اس دادم بیرونم انقدر نزنگ بای .
این و دادم و گوشیمم خاموش کردم
رزا:اراد کجاست
خونهرزا:دعواتون شده؟؟
ای بگی نگیرزا:بگو ببنیم
کل جریان و براش تعریف کردم که گفت:نمیدونم واال از اراد بعید بود کسی به تو چیزی بگه و اونم هیچی نگه.
هوفرزا:حاال ول کن یه روز اومدم بیرون اه
باشهدیگه بی خیال شدم و به دلقک بازیه رزا خندیدم .
بد چند مین جلوی پیتزا فروشی نگه داشت.پیاده شدیم و رفتیم دوتا پیتزا قارچ و گوشت سفارش دادیم.
رزا:رها زیاد فکرت و درگیر شبنم نکن من به اراد اطمینان دارم اراد غیر تو کسی و دوس نداری
هعیبا اوردن غذامون سکوت کردیم و مشغول خوردن شدیم .
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بد تموم شدن و بد کلی جنجال رزا حساب کرد و رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم .به ساعت نگا کردم نشون دهنده ی شیش و سی
بود.
رزا جان میشه من و ببری خونه بابام اینا میخوام ماشینم و بردارمرزا:باشه عزیزم
بد بیست مین رسیدیم و بد خداحافظی کردن پیاده شدم و به سمت خونه رفتم .
دینگ دینگ دینگ
-بلهمنم مامانی در و باز کنمامان:رها جان بیا تو
در و باز کرد و رفتم داخل دمه در وردی منتظرم بود پر کشیدم و خیلی سفت بغلش کردم .
مامان:ای دختر خفم کردی ولم کن ببینم اراد کو
با اسمش دلم لرزید ولی لب خند زدم و گفتم :رفت شرکت منم اومدم ماشینم و ببرم
مامان:ا باشه مادر بذار برم سویچت و بیارم نمیای تو ؟
نه دیگه دیرم شدهمامانم رفت و کمی بد با سویچم اومد ازش گرفتم و بد خداحافظی اومدم بیرون
اخیش هیچ ماشینی ماشین خود ادم نمیشه واال
یه اهنگ اروم گذاشتم و به سمت بام حرکت کردم تا رسیدم پارك کردم به سمت جایی که وقتی دلم میگرفت میرفتم رفتم.
تا رسیدم گوشیه ای نشستم و زانو هام و تو بغلم گرفتم و سرم گذاشتم رو زانو هام
هعی خدا حاال که بهم رسیدیم بدی ها رو ازمون دور کن نذار بازم طعمه جدایی و بکشیم .
همین جوری تو فکرم بودم که با صدای پا از فکر اومدم بیرون ،تازه فهمیدم که هوا تاریک شده سریع بلند شدم و به سمت ماشینم رفتم و
سوار شدم چشم به ساعت افتاد داشتم میمردم از تعجب ساعت ده و سی بود
سریع ماشین و روشن کردم و به سمت خونه روندم
اه لعنتی ترافیک .
خالصه تا رسیدم شد یازده ماشین و بردم داخل حیاط و پشت ماشین اراد گذاشتم.
جالبه همه چراغ ها روشنه
پیاده شدم و به سمت ورودی رفتم و در و باز کردم .
رفتم داخل و صدای خنده اراد بود اما همراه با صدای یه زن جلو تر رفتم دیدم شبنم داره میخنده و خم شده رو اراد ارادم داره قش قش
میخنده
به سختی بغضم و با فشار دادن دسته کیفم تو دستم خفه کردم به سمت پله ها رفتم
با صدای تق تق کفشام برگشته بودن رفتم اولین پله رو که رفتم باال صداش از پشتم اومد
اراد:کجا بودی تا این رفت شب هان .
با دستم به نشونه برو بابا دست تکون دادم و بقیه راه و طَی کردم در اتاق و باز کردم و وارد شدم اومدم در و ببندم درو هل داده شد و اراد
اومد تو در و بست
رفتم سمت تخت و کفشام و در اوردم و بعدش مانتو و شالم و نشست رو تخت و بهم خیره شد
منم رفتم جلو کمد و بلیزم و در اوردم و بعدم شلوارم و در اوردم میدونستم با این کارم نمیتونه خودش و کنترل کنه یه تاپ نیمته تنگ
پوشیدم همراه شلوارکش که یه سانت پایین تر از باسنم بود.
رفتم طرف میز ارایشم و موهام و بستم اومدم از اتاق خارج بشم که دستم کشیده شد پرت شدم رو تخت بعدم اراد بود که خوابید روم
-بلند شو ببینم له شدم
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تو چشام زل زد و گفت:میخوای من و تحریک کنی اره!؟
ابرو هام و به حالت تعجب انداختم باال و دستم و گذاشتم رو سینش و به عقب هلش دادم
اراد بلند شو اه وزن یه تنیت و انداختی رو من پرس شدماز روم بلند شد و به سمت در رفت و خارج شد بعدم در و پشت سرش کوبید
دیونه ی روانی اره اصال برو پیش شبنم جونت برات دارم اقا راد صبر کن بد پوشیدن دمپایی هام از اتاق رفتم بیرون و به سمت اشپزخونه
رفتم
ببین چه قدر حرص در بیارم حاال صبر کن .
شروع کردم به بلند بلند اراد خوندن و أملت درست کردن
من یه پرندمممممم ارزووو دارم تو یارم باشیمن یه خونه ی الی الی الینگ ...دختر همسایه شبای تابستون میمومد روی بوم هر دفعه یه گلی پرت میکرد میونه خونمون دلش
نمیگرفت اروم هاالی الی الی الی
ماهیتابه رو برداشتم از رو گاز که دستم سوخت که مجبور شدم بلند بگم
اخ....وای دستم اخ سوختمدستم و کردم تو دهنم که دردش قبل تحمل تر شد
بازم جوشش اشک و تو چشام حس کردم فکر کنم صدام انقدری بلند بود که بفهمه دستم سوخته بغضم و قورت دادم و أملت و ریختم تو
ظرف بد گذاشتنتون نُون و دوغ تو سینی به طرف مبل راحتی رفتم که شبنم و اراد نشسته بودن فیلمه طنز میدین
کوفت ببینید
رفتم سینی و گذاشتم رو میز
بد جور محو فیلم بودن کنترل و برداشتم و کانالی و که خودمم نمیدونستم چیه و زدم
اراد:رها داشتیم میدیدما
شونم و انداختم باال و برای خودم لقمه درست کردم
منم دارم میبنیمشبنم :ول کن اراد عزیزم بذار رها هم فیلمش و ببینه
اراد چیزی نگفت و با ملچ مولوچ داشتم میخوردم که دست شبنم اومد جلو و تیکه ای از نُون برداشت اومد که دست بزنه به أملت محکم
زدم پشت دستش و گفتم :بهت یاد ندادن دست نزنی به غذای کسی
خودش و به موش مردگی زد و گفت:اما منم دلم خواست
اراد:این چه کاریه رها چت شده.بخور شبنم جان
چی شبنم جان !
دیگه تحملم تموم شد و اشکام رو صورتم جاری شد
از جام بلند شدم و با حالتی غمگین نگام کرد سریع به اتاقمون رفتم و خودم و پرت کردم رو تخت از ته دلم گریه کردم که نفهمیدم چی
شد که خوابم برد.
از زبون اراد:
متعجب داشتم به رها که خورد زمین نگاه میکردم از حالت صورت میشد فهمید که خیلی دردش اومد
اومد از اب برم بیرون که سریع از جاش بلند شد و به داخل رفت اومدم سریع برم تو که شبنم نگهم داشت
شبنم :اراد به نظرم خیلی تو انتخاب زن عجله کردی !
بازوش و محکم گرفتم و گفتم :هوی حواست و جم کن با زن من چه جوری صحبت میکنی (محکم تکونش و دادم و گفتم)فهمیدی؟!
خندید و گفت:بهتر زود جوش نیاری عشقم هنوز کارت به من گیره حواست و جم کن
عصبی بهش نگا کردم که قه قه زد
اومد دستش و انداخت دور گردنم که خواستم سریع دستش و باز کنم که گفت:هرکار من بخوام و تو میکنی خوب پس مراقب رفتارت
باش
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دلم اروم و قرار نداشت دلم میخواست برم پیش رهام و ببینم چی شد بدنش
داشتم دیونه میشدم شبنم دستم و گرفت و به داخل برد
سریع دستش و ول کردم و رفتم باال خواستم در و باز کنم که در قفل بود
هرچی صداش کردم جواب نداد
حتما رفته حموم ولی چرا در و قفل اه مطمعنم ناراحت شده خدا بگم چی کارت کنه شبنم رفتم تو اون یکی اتاق و لباسم و عوض کردم و
رفتم پایین رو مبل نشستم که شبنم اومد بغلم نشست بد چند مین صدای تق تق اومد سرم و برگردوندم که دیدم رها خوشگل کرده و
لباس پوشیده اونم با ارایش زیاد داشت به طرف در میرفت اولین بار بود که بدون اینکه بهم بگه داره میره بیرون برا همین گفتم:کجا
میری عزیزم ؟در چرا قفل بود؟
بدون جواب دادن از خونه خارج شد و در و کوبید
شبنم:برا کسی بمیر که برات تب کنه نه درو رو حرف بکوبه
با داد گفتم :شبنم
از صدای فریادم خفه شد و نشست رو مبل
بهش زنگ زدم که جواب نداد کمی بد صدای اس ام اس اومد .با خوندن اسش عصبی شدم .
دوباره بهش زنگ زدم که خاموش بود
کالفه رفتم نشستم رو مبل و رو به شبنم گفتم:قصدت از این کارا چیه
شبنم :معلوم نیست !
زنیکه چی میخوای از جونه منبا صدای کشتاری گفت:عزیزم من خودت و میخوام ...اراد چرا نمیخوای باور کنی که این بچه بچه ی توست
دستش و گذاشته بود رو شکمش
دستم و مشت کردم و گفتم :خفه شو شبنم من هیچ وقت با تو نبودم که حاال ازم بچه داشته باشی
مثل خودم از جاش بلند شد و اومد رو به روم واستاد و گفت:عکسا چی بودن پس هان اراد چرا خودت و میزنی به خریت ببین منم شبنم
مادر بچت اون زنی...
دستم و اوردم باال که بزنم تر صورتش ولی دیدم ارزشه اینم نداره
خوب گوش کن شبنم اون عکسایی و که نشون دادی فقط بؤسه بودن نشون دهنده ی رابطه ی ما نبودن که حاال ازم بچه داشته باشیشبنم :مسلمن کسی از رابطش عکس نمیگیره
اومد دستش و انداخت دوره گردنم و گفت:میدونی اخه بعدش خجالت میکشیدم نگاشون کنم .
دستش و محکم از دور گردنم باز کردم و گفتم :تو ی هرز...
شبنم:هوی بهتره مواظب حرف زدنت باشی عشقم
کالفه دست تو موهام کشیدم و بد فکر که به سرم زد سریع گفتم :دی ان ای
شبنم :چی
باید ازمایش دی ان ای انجام بدیبا تموم شدن جملم رنگ شبنم پرید و با من من گفت:خو...خوب ..االن ..چون...چیزه یعنی چون چند ماهم بیشتر نیست ازمایش خطرناکه
کی میشه انجام دادشبنم:و..وق.وقتی به دنیا بیاد
هوف هوفرو مبل دراز کشیدم که نمیدونم چی شد که چشام گرم شد و خوابم برد.
با احساس خفگی چشام و باز کردم دیدم دستای یه زن دور گردنمه سریع پاشدم دیدم شبنم خودش و به زور کنارم جا کرده و با اون تاپ
یه سانتیش بغلم خوابیده
سریع نگام و ازش گرفتم و بلند شدم و به ساعت نگا انداختم که نشون دهنده ی ساعت ده و نیم بود
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گوشیم و برداشتم و به رهام زنگ زدم
مشترك مورد نظر خاموش میباشد....
اه لعنتی
شبنم که از خواب بلند شده بود
کالفه گفت:خانومتون هنوز نیومده ؟
دوباره رو مبل نشستم که شبنم تی وی و روشن کرد
کمی از فیلم گذشته بود که صدای خنده شبنم بلند شد خدایی صحنه باحالی بود منم نتونستم خودم و تحمل کنم و همراهش خندیدم
ولی مگه تموم میشد تا وقتی که سره شبنم افتاد رو شونم خودم از خنده نمیتونستم جداش کنم که همون موقع صدای تق تق کفش
اومد برگشتم دیدم رهاست
بدو بدو به سمت پله ها رفت از جام بلند شدم و پشتش رفتم و گفتم:کجا بودی تا این وقته شب هان
جوابم و نداد با دستش یه برو بابا بهم نشون داد
دره اتاق و باز کرد و وارد شد خواست ببنده که سریع پام و گذاشتم الی در و رفتم تو و در و بستم فقط نگام کرد رو تخت نشستم و
منتظر نگاش کردم .
بی اهمیت بهم لباساش و در اورد
با دیدن بدنش حالم دگرگون شد .
خیلی خودم و کنترل کردم بغلش نکنم و به خودم فشارش ندم .
تاپ شلوارکش و پوشید و خواست بره از اتاق بیرون که دیگه صبرم سر اومد و کشیدمش و پرتش کردم رو تخت و خودمم روش خوابیدم
با اون چشای خوشگلش بهم زل زد و گفت:پاشو له شدم
برا اینکه حالم پیشش رو نشه گفتم :برا تحریک کردن من این کارا رو میکنی ؟
رها:اراد پاشو له شدم وزن یه تنیت و انداختی رو من
از حرفش جا خوردم از روش بلند شدم و خارج شدم.
نشستم رو مبل طبق معمول از صدای پاش فهمیدم داره میاد پایین از تو ایینه رو به روم نگا کردم دیدم رفت تو اشپزخونه و کمی بد
صدای اواز خوندش بلند شد
شبنم :خانومتون خیلی خود شیفته تشریف دارن حتما فکر میکنه صداش خیلی قشنگه
اومدم جوابش و بدم که اخ سوختم رها بلند شد اومدم برم تو اشپزخونه که شبنم نگهم داشت
شبنم :اخ اراد دلم بچه
با تعجب برگشتم طرفش و نگاش کردم دوباره و رفتم رو مبل کنارش نشستم
خوبیشبنم:خوبم
مشغول فیلم شدیم که رها با یه سینی اومد و نشست
اخ جون غذا دلم از گشنگی داره قش میره
کنترل و برداشت و کانال و عوض کرد از اون جایی که فیلم مورد عالقم بود گفتم:داشتیم میدیم رها
شونش و انداخت باال و که شبنم گفت:ول کن اراد عزیزم بذار رها هم فیلمش و ببینه
از تعجب داشتم شاخ در میاوردم
رها هم چیزی نگفت و با ملچ مولوچ داشت غذاش و میخورد شبنم دستش و برد و تیکه ای نُون برداشت اومد کمی أملت برداره رها محکم
زد پشت دستش و گفت:بهت یاد ندادن دست نزنی به غذای کسی
حق میدادم بهش ناراحت باشه ولی اینکه االن هرچی بود شبنم حامله بود چه از من باشه چه نباشه البته من کن مطمعنم بچه از من
نیست ولی یک زن حاملس ممکنه بخواد
کامل معلوم بود خودش زده به مظلومی ولی بازم گفت  :اما منم دلم خواست
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رو به رها گفتم  :این چه کاریه رها چت شده؟بخور شبنم جان
خودمم نمیدونم چرا این جوری گفتم ولی انگار منم لجم گرفته بود ازش
از جاش بلند شد که چشای خوشگلش شروع به باریدن کردن با حالی غمگین نگام کرد که قلبم لزید و با سرعت به سمت پله ها رفت
عصبی شده بودم از دست خودم طاقت دیدن اشک هاش و ندارم بیا غذامم نخورد
اه
رو به شبنم گفتم :بلند شو برو دیگه اخه اومدی فقط ارامش زنم و گرفتی خوب افرین حاال گم شو بیرون شبنم تا خودم پرتت نکردم
بیرون
ابرو هاش و انداخت باال و همراه با اینکه داشت کیفش و بر میداشت گفت:پشیمونت میکنم و از خونه خارج شد
هوف سریع رفتم به سمت اتاقمون و در و باز کردم و رفتم تو که دیدم رها تو خودش جم شده و خوابش برده
الهی ار اد بمیره برات رفتم بغلش کردم که صافش کنم متوجه خراش رو شکمش شدم .هین ای وای وقتی خورد زمین
شبنم ایشاال نابود بشی
صاف گذاشتمش رو تخت و پتو رو روش کشیدم و به صورت معصومش نگا کردم که نوك قرمز شده یه دماغش نشون دهنده ی گریش
بود
اروم پیشونیش و بوس کردم و رفتم تو تراسی که تو اتاق بود و رو صندلی نشستم .
سیگارم و از جیبم در اوردم و اتیش زدم و کام محکمی ازش گرفتم .
حاال چی کار کنم ؟اگه اون بچه واقعا مال من باشه چی !نه نه دیونه شدی پسر من از خودم طمعنم من میدونم اون بچه مال من نیست
معلوم نیست حرفم زادش از کیه داره زندگیه من و به گند میکشه هنوز سه روز از عروسیمون نگذشته ببین چه زندگیی براش درست
کردم دارم دیونه میشم
با فکری خراب رفتم داخل و بد عوض کردن لباسم با شلوارکم با باال تنه ی لخت به تخت رفتم و دراز کشیدم .
انگار تو بغلم نبود نمیتونستم بخوابم .داشتم با خودم کلنجار میرفتم که تکون خورد.
و چشاش و باز کرد و صاف شد.
بیدار شدیبا صدای گرفته ای گفت:اره
رها کالفمرها :منم
همزمان به طرف هم برگشتیم و هم و محکم بغل کردیم
کلی بوسش کردم که دیدم بله خانوم خوابش برد منم که دیگه خیالم راحت شد تو بغلمه چشام سنگین شد و به خواب فرو رفتم .
از زبون رها:
با نوری که تو چشم افتاده بود چشام و باز کردم و مثل مرغابی به أطرافم نگاه کردم کم کم سرم و اوردم باال دیدم تو بغل ارادم و اونم
سفت بغلم کرده یاد دیشب افتادم که چه جوری تو بغل هم دیگه پناه بردیم
هعی درسته هنوز از دستش ناراحتم ولی نمیتونم جلوی دوست داشتنم و نسبت بهش بگیرم .
اروم بلند شدم که از خواب بیدار نشه
به طرف دستشویی رفتم و بد انجام عملیات اومدم بیرون دیدم پتو روش نیست گفتم سردش میشه پتو رو برداشتم و روش کشیدم بعدم
به طرف کمدم رفتم تا لباس و عوض کنم بد عوض کردن لباسم تا یه بلیز نیم تنه صورتی که روش عکس اتیش داشت با شلوارش
موهامم شونه زدم و رفتم پایین
چشم به ساعت خورد موندم ساعت یک و پنج دقیقه بود چه قدر خوابیدیم سریع میز صبحانه رو چیدم رو رفتم باال ،باال سره اراد
اراداراد... :
تکونش دادم و گفتم :پاشو اراد بدو شرکت دیر شد اراد پاشو دیگه اه
اراد:اه چی میگی .رها خوابم میاد ولم کن...بیا تو هم بغل اقاتون راحت بخواب
اراد پاشو ببینم ساعت یک و پنج دقیقس دیرت شده شدید113
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اراد:فدا سرت بیا بغلم
بلند نمیشی نهاراد :نه
پرورفتم از پایین یه پارچ پر اب اوردم و باال سرش واستادم .
اراد بلند میشی یا نه برای اخرین بار میگماراد:نوچ
٠.٩.٠اب و ریختم رو سرش
اراد:هااااا
از جاش بلند شد و با دهن باز نشست
بلند زدم زیر خنده که گفت :رها میکشمت
اهمیت ندادم و به قیافش خندیدم
وای اراد شبیه موش اب کشیده که به هیکال نمیخوره ولی شبیه فیل اب ...اب کشیده شدیحرفم که تموم شد قش قش شروع کردم به خندیدن
که یه دفعه خودم و بین زمین و هوا حس کردم
چشام و باز کردم دیدم رو کول ارادم
شروع کردم به جیغ جیغ کردن و مشت زدن بهش
اراد ...دیونه ..فیل...هوی بذار زمین دلم با رودم قاتی شددیدم داره میره سمت حموم مشتم و محکم تر کردم و گفتم:ای کجا میری بذارم زمین ای مردم کمک
در حموم و باز کرد و رفت تو
با یه دستش من و محکم گرفته بود با یه دستشم شیر اب و باز کرد
منم خسته از تقال کردن سرم و گذاشتم رو شونش و گفتم:مسخره ی لوس خوب مثال االن پرتم کردی تو چی بهت میدن
اراد:ژون خیلی چیزا
بد که وان پر شد گذاشتم تو وان
داشتم پوکر فیس نگاش میکردم که تیشرتش و در اورد
هین...چی کار میخوای بکنیاراد:کارای خوب
با لباس زیر اومد نشست تو وان
اراد پاشو برو بیرون لباس بپوش بینماراد:نوچ باید توان کار دیشب و االن پس بدی
آآ دیدی تحریک شدی الکی (اداش در اوردم وگفتم)من تحریک نمیشمکشیدم طرفه خودش و اروم لبش و رو لبم گذاشت
کمی بد اروم اروم همراهیش کردم.
_______
بد اب بازی و ..دوش گرفتن از حموم اومدیم بیرون که همون موقع تلفن زنگ زد و ارادم رفت که جواب بده
از زبون اراد:
سریع تلفن و جواب دادم
بله-سالم پسرم خوبیسالم بابا خوبم شما خوبیبابا:خوبم رها خوبه
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مرسی اونم خوبهبابا:پسرم پس چرا انقدر دیر جواب دادین
حموم بودم بابا جانبابا:پس رها کجا بود نگران شدیم
رها هم حموم بودبا قهقه ی بابا تازه فهمیدم چه لویی دادم
نه بابا جون منحرف فکر نکنید یعنی اول رها رفت حموم بعدش منبابا خندش بیشتر شد و گفت:ای کلک اگه جدا رفتین چرا تلفن و جواب ندادین
خوب چیزه...بابا:برو بچه برو خودت و سیاه کن نه من و...ببینم من دلم خیلی زود نوه میخوادا
نیشم باز شد و گفتم:چشم حتما به زودی بابا بزرگم میشی
بابا:برو پسره ی بی حیا...انقدر حرف زدی یادم رفت...
ببین براتون بلیط کیش گرفتم سه شب و چهار روز برای ماه عسلتون فردا ساعت هشت صبح اماده بشین
اا بابا جون دستت طالبابا:قربونت پسرم خوب دیگه من برم به رها سالم برسون خداحافظ
خداحافظتلفن و قط کردم و برگشتم برم پیش رها
اون نباید بذارم بفهمه چه لویی دادم مگال کلم و کنده
از زبون رها :
موهام و .خشک کردم اومدم برم بیرون که
اراد اومد تو
کی بود تلفناراد:بابام .....خبر خوش
با ذوق گفتم :چه خبری بدو بدو بگو نصفه جون شدم بگو اراد
اراد:نوچ اول بوسم کن تا بگم
اروم لپش و بوسیدم که گفت:فردا ساعت هشت اماده باش میرم ماه عسل
هورااااا اخ جون جونمی جونپریدم بغلش و یه ماچ ابدار از لپش گرفتم

اراد:هر وقت خبر خوش بهت بدم این جوری بوسم میکنی؟!
ن قشنگیش به یه دفعشهاراد:ا باشه رها خانوم بهم میرسیم
چهرم و مثله خره شرك کردم که گفت:اصال فکر بخشش نباش کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه
یه برو بابا گفتم و از اتاق خارج شدم تا یه کوفتی درست کنم بخوریم !
صبحانه رو جم کردم و مشغول درست کردنه کتلت شدم.
اراد:اوف چه بویی میاد...نه بابا غیر از أملت چیز دیگه ای هم بلد بودی؟رو نمیکردی!
کفگیر و برداشتم اومدم پرت کنم طرفش سریع از اشپزخونه خارج شد.
بد سرخ کردن کتلت ها ساالد و دوغ هم همراه گوجه گذاشتم و اراد و صدا زدم:ادی جون یه تکون آ ادی جون دو تکون آ ادی جون بیا
دلم و بگیر و گرد و خاکاش و بتکون آ
بد از تموم شدن اهنگم چشام و باز کردم و از حس اومدم بیرون که دیدم اراد پوکر فیس داره نگام میکنه.
جانم اتفاقی افتاده ادی جون115
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اراد:نه عزیزم اومدم گرد و خاکای دلت و بتکونم.
سریع نشستم پشته میز و گفتم:نه عزیزم خودم میکنم تو بشین نهارت و بخور زحمتت میشه
با شیطونی اومد طرفم که گفتم:دارم نهار میخورم گشنمه تو ادب این و نداری که سر سفره از این کارا نمیکنن

lبا کالفگی نشست پشته میز و بد کمی مکث گفت:آ
رها
انقدر مظلوم گفت که دلم براش رفت
جانم!اراد:میشه برام لقمه بگیری
اره صبر کنکمی نُون برداشتم و الش گوجه وکتلت گذاشتم و به طرف دهنش بردم که دهنش و باز کرد و گذاشتم دهنش اما با برخورد کردن زبونش
با دستم بدنم مور مور شد.
سریع دستم و کشیدم که خندید
خودت بخور دیگهاراد:ا نه دیگه میخوام از دسته خانومم بخورم
از جام بلند شدم و رفتم رو پاش نشستم که کمرم و گرفت براش لقمه میگرفتم اونم میخورد وسطاش دهنه خودمم میذاشتم .
بد که تموم شد اومدم از رو پاس بلند بشم که لباش و رو گردنم حس کردم .
بؤسه ای زد و گفت:مرسی خانومی
از رو پاش بلند شدم و گفتم:قابل نداشت
فصله چهارم
بد جم کردن ظرف ها اراد رفت فیلم ببینه و منم رفتم تا وسایلمون رو جم کنم برای فردا.
نیم ساعتی جم کردن لباس و وسایل ها طول کشید بعدش تصمیمم گرفتم رمان بخونم
کتابی و که تازه خریده بودم و برداشتم و رفتم پایین کنار اراد نشستم داشت فیلم ()...میدید
وقتی نشستم بغلش دستش و انداخت دور شونم و منم با خیال راحت نشستم به رمان خوندن.
وسطای رمان بود که چشام سنگین شد و تا سرم و گذاشتم رو سینه اراد خوابم برد.
___________دوماه بعد___________
از زبون رها:
تند تند داشتم وسایلم و تو کیفم میکردم که برم دانشگاه ای اراد من و بیدار نکرد دیرم شده
بدون خوردن چیزی از خونه رفتم بیرون و سریع ماشین و روشن کردم و به سمت دانشگاه روندم و بد سی مین رسیدم بدو خوردم و
رسوندم به کالس خداروشکر هنوز استاد نیومده بود سریع رو اولین نمیکت نشستم که همون موقع استاد وارد شد .
بد خوندن اسامی شروع به درس دادن کرد
وسطای درس بود و سخت مشغوله نوشتن جزوه بودم که جلو چشام احساس کردم سیاهی رفت چند بار چشام و باز و بسته کردم تا دیدم
بهتر شد.
خالصه با حالی که پیدا کر ده بودم اون کالسه خسته کننده تموم شد و منم سریع با جم کردنه وسایلم رفتم بیرون و دنبال رزا گشتم بعد
پیدا کردنش سریع رفتم طرفش
رزا:به سالم خوبی
سالم خو...این دفعه بد سرم گیج رفت که اگه رزا نگرفته بودتم پخش در زمین میشدم
رزا:رها چت شده خوبی چرا رنگت پریده ؟!
خو..خوبم116
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رزا:چرا این جوری شدی!؟
صبحانه نخوردم به خاطره اونه فکر کنم!رزا:پس بشین این جا تا برم یه چیزی بگیرم بیارم بخوری.
سرم و تکون دادم و با کمکش روی نمیکته حیاط نشستم.
همش احساس میکردم سرم سنگینه
با صدای گوشیم سریع پریدم رو کیفم و گوشیم و برداشتم .
جانماراد:سالم خانومم خوبی !
سالم ارادی خوبم تو خوبیاراد:مرسی عشقم ...کجایی رسیدی به دانشگاه
اره دانشگاهماراد:باشه رها جان من االن جلسه دارم مواظب خودت باش خداحافظ
خداحافظتلفن و قط کردم که رزا هم اومد !
از تو کیسه ی دستش یه اب میوه همراه کیک در اورد و بد از باز کردن داد بهم
با دیدنشون همه چی از یادم رفت و سریع از دستش قاپیدم یه گاز محکم به کیک زدم اومدم اب میوم و بخورم از بوش حالم بد شد و
احساس کردم کل معدم به دهنم اومد سریع جلو دهنم و گرفتم و کیک و اب میوه رو پرت کردم و سریع به طرف سرویس بهداشتی رفتم
تا رسیدم دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و هرچی تو معدم بود و باال اوردم .
رزا:رها چته اخه دارم از استرس میمیرم نکنه مسموم شدی !
دهنم و شستم و گفتم :شاید !
از دستشویی اومدیم بیرون و رو به رزا گفتم:راستی رزا شب که همه خونه ما هستن تو هم بیا با من بریم دیگه!
رزا:اره خوب فکریه تو هم زیاد حالت خوب نیست
من خوبم دیونهرزا:از رنگت معلومه
هوفبه طرف ماشین رفتیم و سویچ و دادم که رزا رانندگی کنه !
تا رسیدم خونه سریع لباسم و عوض کردم و رفتم تو اشپزخونه و قرصه تعوع خوردم.
رزا هم رفته بود لباسش و عوض کنه
سریع پیاز برداشتم و بد پوست کردن خورد کردم و ریختم تو ماهیتابه و تا سرخ بشه رفتم وسایل فسنجون و ماهی رو اماده کنم به ارادم
از قبل گفته بودم که شب میاد جوجه کباب بگیره هرچی باشه اولین مهمونیه و میخوام کم نیارم!
وجی:اره جون عمت بگو میخوام چشای شبنم در بیاد
باز تو فضولی کردی حرف نزنی نمیگم إللی هاوجی:گفتم شاید بگی
نمیگم حاال ببند برودیگه چیزی نگفت و منم مشغول درست کردن غذا های رنگارنگم با همون حال زایم شدم .
هر کدوم از غذا هارو که درست میکردم یه بار معدم میمومد تو دهنم
خالصه غذا ها تموم شد
به کمک رزا مشغول درست کردن ساالد کاهو و کلم و دسر شدیم.
رزا:رها..
جانمرزا:میگم از صبح تو همین جوری حالت تعوع داری میگم نکنه حامله باشی؟!
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از حرفش اول تعجب کردم و بد مکثی گفتم:نه بابا کی و دیدی فقط دوماه از عروسیش گذشته باشه حامله بشه!
رزا:نمیدونم شاید پشتکار اراد خوب بوده!
بعد حرفش نیشش و باز کرد که خیار و پرت کردم طرفش و اونم تو هوا گرفت و یه گاز گنده بهش زد.

تو فکر فرو رفتم .نکنه واقعا حامله باشم!نه بابا نمیشه ما فقط دوماه ازدواج کردیم نه نمیشه .
فکر هام و کنار زدم و رفتم تا یه خورده به خونه سر و سامون بدم .
رزا:رها من جارو میزنم تو گردگیری خوبه!
نه عزیزم نمیخواد تو زحمت بکشی یه بار اومدیارزا:این چه حرفیه خواهری با این حالت این همه هم کار کردی من االن شروع میکنم به جارو زدن
باشه منم میرم گردگیری .سرش و تکون دادم و هرکدوم مشغول کاره خودمون شدیم.
بد اینکه همه جا خوب تمیز شد رو به رزا گفتم:رزا جان من برم یه دوش بگیرم احساس میکنم بو گرفتم .
رزا:باشه عزیزم برو تو
به طرف اتاقم رفتم و بد اینکه لباس هام و داخله سبد رخت چرك ها گذاشتم رفتم زیره آبه داغ.
اخیش همه خستگی هام در اومد .
به فکر دوماه پیش رفتم.
بد اینکه به کیش رفتیم بهترین سفره عمرم بود با اراد واقعا هم مثل اسمش عسل بود برام .
تو اون مسافرت اراد بهم اطمینان داد که فقط خودم و دوست داره و به شبنم هیچ حسی نداره و آلبته قل داد که دیگه حس حسودیه من
و تحریک نکنه.
از اون روز بهترین زندگی و داشتم و در کنار اراد واقعا طعمه خوشبختی و کشیدم .
تالفیه اون سه سال سختی هم در اومد.
از اون سفر دیگه از اراد خجالت نمیکشم اونم تا هرشب پدر من و در نیاره ول کنه ما نیست .
یه دفعه به فکره حرف رزا افتادم !نکنه جدی جدی حامله باشم!
ای اراد اخر بد دوماه شبانه کاری یعنی کار خودت و کردی!
درسته خیلی بچه دوس دارم ولی تیام اینا که االن چهار ماه ازدواج کردن بچه ندارن اون وقت ما دوماه از ازدواجمون میگذره بچه دار
بشیم!
هوفی کشیدم !
در اولین فرصت باید برم ازمایش بدم!
خودم و اب کشیدم و بد پوشیدنه حولم اومدم بیرون!
اخیش خوب شد خدا حموم و ساخت .
به طرف کمدم رفتم و حولم و دو اوردم کن یه دفعه در باز شد و رزا اومد تو
یه جیغ بلند کشیدم و سریع حولم و گرفتم جلوم.
با داد گفتم:برو بیرون ..
بلند خندید و گفت:به به ژون چه بدنی چه لبعتی ..چه میکنی با اراد به به
بد حرفش شروع کرد به بلند بلند خندیدن
رزا ببند تا نبستم زود باش ببنیم برو بیرونرزا با خنده سرش و تکون داد و رفت بیرون
بد رفتنش یاد چرت و پرتایی که بلفور کرده بود افتادم و لب خند زدم
-دیدی خوشت اومد خودتم خندیدی !به طرفش برگشتم و بلند گفتم:رزااا...گم شو
خندید و گفت:به جان خودم رفتم رفتم .
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محکم در و بست و از صدای پاش فهمیدم که رفته.
دختره ی دیوانه !
بد پوشیدن لباس ز.ی.ر.م لباس خوشگلم و که از قبل انتخاب کرده بودم و در اوردم و پوشیدم .تو ایینه به خودم نگا کردم ،ای جان چه
اراد کش شده بودما.
ااا ببین امروز چه قدر ازش حرف زدیم.
اخی شوهرم ببین چه قدر گوشش وز وز کرده .
دوباره به خودم دقیق شدم .
لباس مشکیه تنگ که قشنگ فیته تنم بود با استینای بلند که از ارنج به بد گشاد میشد و بلندیش تا رونم بود.
احساس کردم خیلی پاهام تو چشه برا همین جوراب شلواریه مشکیم و هم پرسیدم به همراه کفش های مشکیم که جلو باز بود و پاشنه
داشت.
رو صندلی میز توالت نشستم و به موهام موس زدم تا حالت دار بشه و بعدم زاد رهاشون کردم
به ارایش شیکم به صورتم نشوندم و بد زدن عطر به طرف پایین حرکت کردم .
همون موقع در باز شد و اومد تو با دیدنم تو پله یه ابروش رفت باال و گفت:ببخشید شما خانومه زشته من و ندیدین؟
چش غره ای بهش رفتم و به طرفش رفتم و اروم لپش و بوس کردم
اراد:نه دیگه واقعی تعجب میکنم این کارا از رها خانومه ما بعیده ها
محکم مشتم و تو دلش زدم که گفت:اخ...نه مطمعن شدم خوده خودتی
خندیدم و به سمت اشپزخونه رفتم که صدای سالم و احوال پرسیه رزا و اراد می اومد .
دو مدل شربط درست کردم تا مهمون ها اومدن حسابی پذیرایی کنم و بد چیدن شکالت و شرینی ها رو میز زنگ به صد در اومد .
رفتم طرف أیفون و دیدم بهله تیام خان هستن میدونستم زود میاد عادتشه
تیک ..
بازم کردم و به سمته در ورودی رفتم و منتظر واستادم که از تو حیاط شروع کرد
تیام:به چه عجب خانوم ما شما رو زیارت کردیم دیگه برای دیدنتون باید از هفت دره جهنم گذشت
خندیدم و گفتم:خنگ خدا اون هفت دره اسمونه نه جهنم !
تیام:اصال هرچی بیا نیومده داری بی احترامی میکنی یه سالم بلد نیستی نوچ نوچ نوچ
وای چه قدر حرف زدی بیا تو دیگهبعده حرفم به سمت ارام رفتم و بوسیدمش
بعدم تیام و بوس کردم و سمت پذیرایی راهنماییشون کردم و .خودمم رفتم تا براشون شربط بیارم.
به طرفشون رفتم و تعارف کردم و اونا هم برداشتن
که صدای ارادم اومد:خوش اومدین اق تیام قدم رنجه فرموندین...خوش اومدی خنگولم(رو به ارام)
ارام چشاش درشت شد که تیام گفت:با زنش بود به خودت نگیر ارام جان
خندیدم که بازم گفت:ممنون داداش خونه خودمونه
ارام زد تو شکمش که بی اهمیت بود
اراد:بله سگ درصد
بهش نگاه کردم که پیرهن ابی خیلی کم رنگی لی تنش کرده بود با شلوار لی
از موهای خیسش فهمیدم حموم بوده
اراد میخوری برات بیارمرزا:سالاااااام تی تی ژون
خودش و پرت کرد بغل تیام و تیام هم شروع کرد به خراب کردن موهاش
دوباره اینا بهم رسیدن خل شدن119
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ارام که به خل و چل بازیه اینا عادت کرده بود چیزی نگفت.
دوباره زنگ در به صدا در اومد اراد از جاس بلند شد و جلو تر وقت و باز کرد .منم جلوی ورودی منتظر بودم که مامانم اینا با خانواده ی
اراد باهم اومدن
مراسم احوال پرسی شروع شد و بد اینکه مامان و مامان جون(مامان اراد)حسابی چلوندنم ولم کردن و رفتن نشستن پیشه بقیه
شبنم که انگار از دهن فیل افتاده بود به زور سالم کرد
وجی:عقله کنم اون ك.و ...فیله
خوب حاالوجی دهنش و بست و منم رفتم از مهمون های عزیزم پذیرایی کردم.
باباجون :ماشال دخترم نمونس کتبانویی از سر و روی خودش .خونش میباره
اومدم جواب بدم که شبنم گفت:دایی جون منظورت خونه ی اراده
اراد:نه مگه خبر نداری من خونه رو به اسم خانومم زدم.
بعدم دستش و دور شونم انداخت
منم ابرو هام و نامخصوص باال انداختم که شبنم سرخ شد.
مامانم شبنم :اوا اراد جان چه بی خبر
اراد.:عمه جان خبر دادن نداشت .
ای عاشقتم ادی جونم خوب زایشون کردی
بابا:خوبی دخترم
بله بابایی خوبمبابا:خداروشکر
مامان:رها جان مادر کمک نمیخوای
رزا:نه زن عمو ماشال رها همه کارارو کرده
لب خندی زدم که مامانم گفت:واال خداروشکر باالخره دختر ما هم درست شد
صدای خنده ب شبنم بلند شد أهمیتی ندادم و گفتم:وا مامان جان مگه من چم بود؟
مامان :همش میخوردی میخوابیدی دیگه
خندیدم که شبنم هم حسابی زایه شد
مامان جون :دخترم دیگه اومده خونه خودش
تیام:اره دیگه از شکمه جلو اومده ی اراد معلومه
اراد به خودش نگا کرد و گفت:داداش باز شکمه خودت و بگی باز یه چیزی .
خندیدم و بلند شدم به طرف اشپزخونه رفتم
زیر غذا هارو روشن کردم و دره فسنجون و گذاشتم و مشغول اماده کردنه میزه شام شدم
رزا و ارام اومدن تو اشپزخونه
ارام:رهایی کمک نیاز داری ما اومدیم بگو
نه گلم برین بشینید تموم شدارام:اما...
به زور بیرونشون کردم و میز و چیدم اخرین دیس و هم بردم و بقیه رو صدا زدم
بفرمایید شام بدویین بدویین یخ شدهمه اومدن و نشستن
تیام:به به ببین چه کردی ...اراد و دیونه کردی
اراد:عمت و دیونه کرده
تیام :به عمه خودت ارادت داشته باش نه عمه ی من
یه دفعه عمه ی اراد (مامان شبنم)برگشت و چپ چپ به تیام نگاه کرد
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از خنده قش کردم و بلند بلند خندیدم و سیخونک اراد ساکت شدم
کمی برر خودم کباب گذاشتم و اومدم اولین قاشق و بذارم دهنم دوباره کل معدم به دهنم اومد

سریع اب دهنم و تند تند قورت دادم تا بره پایین و ابرو ریزی نشه
اراد:خوبی!
وا اره...میشه یه خورده برام اب بریزیاراد:اره عزیزم
برام اب ریخت و داد دستم
اب و خوردم و دیگه از غذا خوردن دست کشیدم و بازی بازی کردم
باباجون:ماشال دخترم عالیه همه چی
تیام:ازت اصال همچین توقع هایی نداشتم .
شبنم :حاال این همه تعریف کردن ازت راست بگو از بیرون گرفته بودی!؟
اومدم جواب بدم که رزا زود تر گفت:نه عزیزم رها زنیت داره مثل بعضیا گشاد نیستن
غیر از عمه و شبنم همه داشتن خودش و نگه میداشتن که نخندن.
بد از اینکه همه خوردن و تشکر کردن به سمت نشیمن رفتن
مامان داشت بشقاب هارو جمع میکرد که سری ع رفتم طرفش و از دستش گرفتم:ااا مامان برو بشین من خودم اخره شب جم میکنم .
مامان :نه دخترم اصال از صبح این همه...
ااا مامان نمیشه بدویین بدویین بریم بشینیم.دسته مامان و گرفتم و کشیدم طرف نشیمن و نشوندمش .
اراد:رهایی میخوای بیام کمکت
نه اراد جان اخره شب خودم جم میکنم همه رواراد:باشه
به سمته اشپزخونه رفتم و دسر هارو به همراه بشقاب برداشتم و بردم به نشیمن
بابا:وای دخترم همین جوری درحال ترکیدم هستیم.
خندیدم و گفتم:بابا جان ادمه سیر صد قاشق جا داره
بابا خندید و گفت:ای ورپریده حرفای خودم و به خودم برمیگردونی
ارههمه خندیدن و مشغوله کشیدنه دسر شدن.
عمه:وای عالی بود دستت درد نکنه
با تعجب سرم و باال اوردم و گفتم:خواهش میکنم نوش جون.
با قرار گرفتنه قاشق پر ژله جلوم سرم و برگردونم که دیدم اراد قاشقش و به طرفم گرفته.
وای خوردنم همانا حالم خراب شدنم هم همانا
نه عزیزم بخور من نمیتونم معدم پرهاراد:تو که چیزی نخوری؟
چرا بابا خیلی خوردمبه رزا که مشکوك زل زده بود بهم نگا کردم که ابرو هاش و انداخت باال.
____
نیم ساعت دیگه هم نشستن و قصده رفتن کردن.
بد از روبوسی و تشکر همه رفتن و منم وا رفتم بغله اراد
اراد:خسته شدی خانومی
اوم خیلی..گونم و بوسید و گفت:بذار من کمکت میکنم میز و جم کنیم بد فردا باهم میشوریم خوبه!؟
اوم باشه...پس من برم لباس عوض کنم بیام111
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اراد:باشه
رفتم به سمت اتاق و لباسم و لباس خونگی عوض کردم و بد از بستنه موهام رفتم پایین

ارادم نشسته بود رو مبل ها
رفتم طرف اشپزخونه و دوتا فنجون چایی ریختم و به طرفش رفتم و گذاشتم رو میز ،کمرم و گرفت و نشوند رو پاش .
االن بهترین وقت بود که بفهمم اراد بچه دوس داره یا نه !
ادی !اراد:جانم!
میگم تو بچه دوس داری؟!نیشش باز شد و محکم تو بغلم کرد:معلومه که دوس دارم خانومم به خصوص که مامانش تو باشی
خندیدم و لپش و بوسیدم .
بده خوردنه چاییمون بلند شدیم و کله خونه رو جم کردیم اراد گفت فردا رو نمیره شرکت و پیشم میمونه چه خوب!
با تمومه خستگی شیره اب و بستم و بد خشک کردن دستم و خاموش کردنه چراغ ها رفتم باال و وارد اتاق شدم که دیدم اراد با شورتکش
بدونه تیشرت طاق باز خوابیده.
رفتم بغلش نشستم که کشیدتم طرفه خودش.
اراد:اوم تو دلت بچه میخواد؟
با من من گفتم :نه ...نه بابا بچه چیه
بیشتر خندید و گفت:گفتم اگه میخوای امشب...
با مشت زدم رو بازوش که خندید و حرفش و ادامه نداد
کنارش بی صدا دراز کشیدم که بی ثانیه نکشید خوابش برد.
اوف خدا فلجت کنه رزا که انقدر فکرم و درگیر کردی .
اوف فردا صبحه زود تا اراد بیدار نشده باید برم داروخانه و بی بی چک بگیرم.
با همین فکرا به خواب فرو رفتم.
با احساس خارشه دماغم چشمام و باز کردم تا سرم و تکون دادم یه خرمگسه بزرگ از رو مماخم بلند شد .
دیگه خوابم نمی اومد از جام بلند شدم و بد از مسواك زدن اومدم بیرون و سریع یه دست لباس بیرونی معمولی پوشیدم و از اتاق رفتم
بیرون ماشینت اراد پشته ماشینه من بود براهمین کلیدم ماشینه اراد و برداشتم و بد از برداشته کیف پولم هم رفتم بیرون و سواره ماشین
شدم
تو عالمه خواب بودم.
بد پنج دقیقه رسیدم و پیاده شدم و بد از گرفتن وسیله ی مورد نیازم دوباره به خونه برگشتم که دیدم اراد کالفه تو حیاطه
به طرفم برگشت و گفت:کجا بودی
بیروناراد:چرا نگفتی ؟!
خواب بودی عزیزمسریع رفتم تو خونه و بدو بدو رفتم تو اتاق وسریع لباس هام و کندم و رفتم دست شویی
بد خوندنه روشش تست و انجام دادم و منتظر شدم !
با چشای متعجب به بی بی چک خیره شدم .
نه !!!!!!
ببینم دو خط منفی بود؟؟؟
یا یه خط منفی بود؟؟؟؟
اه گیج شدم
سریع جعبه رو برداشتم و با خوندن جمله ی رو جعبه نمیدونستم جیغ بزنم بخندم چی کار کنم!
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سریع از دستشویی پریدم بیرون و جیغ جیغ کنان همین جور که پایین میرفتم گفتم:ارااااااااد.....اددددددددیییییی.....ارااااااد
تا رسیدم به اخرین پله اراد و دیدم که با ترس واستاده
خندیدم و خودم و پرت کردم بغلش
اراد:با ابرفض ....یا امام زاده بیژن رها چی شده هان چی شده
از بغلش اومدم بیرون و بی بی چک و جلو چشاش گرفتم .
از دستم گرفت و گفت:این چیه!!!
اااا واضح نیستاراد:چرا خوب هست ولی دسته تو چی کار میکنه !
بیا شوهره منگوله ما رو باش
بهش چش غره رفتم و گفتم:خوب منگول جار خریدم بری تست بدی ببینی حاملت کردم یا نه؟؟
اراد:من و!!!!
دیگه داشتم از خنده میمردم
چند دقیقه ساکت شد و یه دفعه گفت:ره...رها این ماله توست....
نه ماله پسر خاله تسوستاراد :رها یعنی چی گیجم!...
نیشم و بستم و بی بی چی و از دستش کشیدم و گفتم:وای خدا به دادم برسه بچم مثله تو شنگول از آب در نیاد
پشتم و کردم و داشتم میرفتم که خودم و رو بینه زمین و هوا معلق حس کردم.
اراد بلندم کرده بود و میچرخوندم
نه دیگه داشتم ازش ناامید میشدم
اراد:وای رها عاشقتم ...نه نه عاشقه دوتاتونم رهاییی وایییییی مرسی
خندیدم و گفتم:باالخره مخت یاری کرد
گذاشتم زمین و لپم و محکم بوسید و گفت:اره خوشگلم یاری کرد
خندیدم که بازم بغلم کرد و گفت:مرسی خانومی
چاکره شوماخندید و لپم و کشید
اراد:یعنی االن ما بچه داریم!
بیا باز رفت تو همون خالت منگیش
اراد یه چی بهت میگمااراد:جون ...
بی ادبدستش و گذاشت رو شکمم و گفت:خانومم خودش بچس بچه هم داره میاره.
زدم رو شونش و گفتم:از شاهکارای دو ماهه ی شماس
نیشش و باز کرد و با افتخار گفت:ما اینیم دیگه
بیشورباهم خندیدم.
ظهر اراد نهار و از بیرون گرفت و نذاشت من دست به سیاه و سفید بزنم .
به ژسته درحاله ظرف شستنش نگا کردم و سرم و خاروندم.
ام...میگم چیزه...اراد ...اراد:جانم بگو.
_ میگم این کار کردنات مال روزه اولته یا تا نه ماه همینه ولی من فکر کنم فقط مال امروزهو جو گیر شدی.
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اراد دستش و خشک کرد و اومد طرفم و دستش و انداخت دوره کمرم و چسبوند به خودش.
اراد:نوچ ماله کله نه ماه جوجوم باید استراحت کنه ...ولی خوب قرار هم نیست از من کار بکشی
محکم زدم رو شونش و گفتم:دیدی الکی قمپوز در کردی گفتم باو اراد و این کارا محاله
اراد تک خنده ا ی کرد و گفت:عجول خانوم یه نَفَر و برات میگیرم تا به کارای خونه برسه و وقتایی که من نیستم مراقبه جوجوم با بچش
باشه
روم و کردم اون طرف و گفتم:اوه..همچین اوه جوری گفتی گفتم میخوای بیشی کوزتم اوه نه بابا داره وظایفش و میندازه گردنه یکی
دیگه.
اراد:جانم!وظایف
سرم و به نشونه ی اره تکون دادم که گفت:خانومی مثل اینکه تو شوهره منی من زنه تو .
با تصور اینکه اراد زنم باشه بلند بلند شروع به خندیدن کردم که بغلم کرد و با خنده گفت کوفت.
اراد:حاضر شو بریم به خانواده هامون خبر بدیم!
لبام و جم کردم گوشه ای و کمی بد گفتم:
اوم هرجا بخواییم بریم که سخته میگم همه یه جا جم بشن دیگه
اراد:اره راست میگی فکره خوبیه ..پس من تا خبر بدم برو اماده شو
باشدبد اینکه لپش و بوسیدم رفتم خودم و تو حموم گربه شور کردم و اومد بیرون به ساعت نگا کردم اوه چه سریع شد پنج .
حولم و در اوردم و جلو کمدم واستادم
اوم چی بپوشم اراد کش بشم حاال .
مثله بره ی ناقال درحال فکر کردن بودم که چشم خورد به تاپه خوشگل و ناناسم سریع بیرون کشیدمش و بهش نگا کردم .
اوم دمت جیز دختر عجب تیکه ای میشیا
تاپ و پوشیدم همراهش شلوار مشکیم و که مدل دامن بود و تا باآلی رونم بود و پوشیدم.
به خودم نگا کردم به به عجب چیزی چه لبعتی چه زیبایی .
به لباسم نگاه کردم یه تاپه بدن نما بدو که روش با پولک و مونچوق های نقره ای و مشکی پوشیده شده بود .
اوم همینا خوبه سریع لباس و رو عوض کردم که بری عرق نگیره و اون جا بپوشم داخل کیسه گذاشم.
شلواره زاپه لیم و پوشیدم همراه مانتوی مشکیم
سریع نشستم پشته میز ارایشم و یه ارامش خفن کردم موهام طبق عادتم باز گذاشتم و یه طرفم رها کردم بد زدن الك سفید سریع
کفشای رو هم گذاشم رو کیسه و یه کفش پاشنه پنج هم پوشیدم و بد سر کردن شالم از اتاق زدم بیرون که دیدم اراد رو مبل خوابش
برده
بیا اینم از شویه ما.
کیفم و ساك دستیم و گذاشتم رو میز و رفتم باال سرش این بشر به خرس گفته زکی برو من جات هستم خیالت راحت .
رفتم از اتاق کارش اسپیکر و برداشتم تا ته زیاد کردم یه اهنگه توپم اماده کردم اسپیکر و گذاشم زیر گوشش و اهنگ و پلی کردم
اراد:هینننننننن
سریع از جاش بلند شد و با چشای که اندازه توپ شده بود نگام کرد
کم کم اخی داشت بینه ابرو هاش پدیدار میشد که اومدم سریع فلنگ و ببندم که کمرم و گرفت
ااا اراد ولم کناراد :نوچ باید تنبیه بشی کوچولو
چش غره بهش رفتم که گفت:اوه مادمازل ببخشید نه که من به جای تو تو رو از خواب بی خواب کردم
شونم و انداختم باال و گفتم:نکن دیگه از این کارا خواهشا
با تعجب نگام کرد یه دفعه دلم ضعف رفت براش و دستام و دوره گردنش حلقه کردم و لپش و بوسیدم
از حالت تعجب بیرون اومد و گفت:ژون بقیش
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بقیه چیبا انگشته اشارش به لبش اشاره زد که اول گفتم بزنم نابودش کنم اما بعد دلم براش سوخت و اروم لبش و بوسیدم خواستم عقب بکشم
که نذاشت و بقیه بوس و خودش به عهده گرفت
نفسم گرفت که سریع از پشت زدم بهش که پرید و با أعراض گفت:رها خیلی ضد حال شدیا دختر تو أوجه احساسه من چرا میزنی
خندیدم و گفتم :چون حقته االنم زود تند سریع برو باال اماده شو من بچم نمیتونیم اسیره تو باشیم
پیشونیم و بوسید و گفت:قربونت خودت و بچت برم
خدانکنهدوباره به لپم بؤسه ای زد و رفت باال منم رژم و که خراب شده بود و درست کردم بعدم یه سر و اسمونی به لباسام دادم که ارادم اومد
بهش نگا کردم مثله همیشه خاص و خوش تیپ
تیشرت سفید پوشیده بود که روش خط خطه سرمه ای داشت و سره استینش هم سرمه ای بود با شلوار سرمه ای
اراد:خوب شدم
اوم...مثله همیشه دختر کشخندید و بد برداشته وسالیم از خونه اومدیم بیرون و سواره ماشینه اراد شدیم و بد اینکه در و با ریموت باز کرد از پارکینگ خارج شدیم
از زبونه اراد:
خیلی خوش حالم که قراره بابای بچه ای بشم که حاصله عشقه خودم و رهاست از طرف دیگه از این خوش حالم که رها قراره مادره بچم
بشه ولی ترسی تو دلمه شبنم چی دارم از مشغله فکری میمیرم هوف خدایا خودت کمک کن زندگیم دوباره خراب نشه اگه رها چیزی
بفهمه این دفعه از قبل بیشتر داغون میشه و صد درصد ترکم میکنه.
با صدای جیغش از فکر در اومدم
جانم !رها:سه ساعته دارم صدات میکنما
ببخشید جانم!رها:به چی فکر میکنی!؟
هیچی خانوممداشت مشکوك نگام میکرد که بغله شیرنی فروشی واستادم و پیاده شدم و وارد شدم.
به طرف یخچال رفتم که همون موقع یه مرده یه کیکی و که روش دوتا کفشه ابی بود و اورد گذاشت تو یخچال سریع بهش گفتم:ببخشید
اقا میشه این کیک و اماده کنید من ببرم
مرده:بله حتما
مرده کیک و برام داخله جعبه گذاشت و بد حساب کردنه پولش به طرف ماشین رفتم و سوار شدم
بیا خانومم اینم شیرینی بچه دار شدنمونسریع از دستم گرفت و بازش کرد و با هیجان گفت:وای ارادی خیلی نازه مرسی
اراد :قابله تو خانومه گل و نداره
به روم خندید و منم روندم به سمته خونه ی تیام اینا که همه جم بودن
خداروشکر ترافیک نبود و سریع رسیدیم .
زنگ و زدیم که تیام گفت:وای رها دماغه بوقت و ببر اون ور ترسیدم
رها:تیام باز کن تا نیومدم قیافه یه ورت و یه ور تر کنم.
تیام خندید و در و زد
رفتم تو که همه به استقبالمون اومده بودن بد سالم و احوال پرسی رفتیم تو
ارام:رها کیک چیه
رها:اوم سوپریز
بعده حرفش نیشش و باز کرد و رفت طرفه مبل و نشت و کیکم گذاشت رو پاش
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همه نشستن و منتظر نگاش کردن
منم رفتم بغلش نشستم
تیام:نمیخوای حرف بزنید ای بابا نصفه جون شدیم
نیشم و باز کردم و گفتم:هیچی جیگره بابا تو راهه
تا حرفم تموم شد کلیم اومد تو دهنم دیدم بله رها خانوم با ارنجه مبارکشون زدن تو کلیه ی بنده

یواش گفت:ببند اراد تا نزدم نصفت کنم
چشمصداش و بلند کرد و گفت:من حاملم خیلی ذوق زده نشین
یعنی عاشقه این خبر دادنشم کال ضده حاله خانومه ما
همه تو شک بودن که مامان گفت:رها دخترم تو بارداری!
رها نیشش و باز کرد و گفت:بله
بابا یه دفعه زد زیره خنده و گفت:دمت گرم پسرم مثل خوده بابات زود عمل کردی افرین هنوز یک ماه از سفارشه نوم نمیگذره ساختی
دمت گرم پسر
ما ایینم دیگهبابا خندید و یکی یکی اومدن به رها تبریک گفتن
بعدم به من .
رها کیک و داد به ارام و ارامم هم همون موقع باز کرد و جیغ کشید
ارام:وااااااااییییییی بیاییییید این و ببینید خیلییییی نازه
همه کیک و دیدن و تأیید کردن
بعدم برید و به همه داد با احساس لرزشه گوشیم
گوشیم و در اوردم دیدم شبنم باز کردم دیدم نوشته(:سریع بلند شو بیا حیاط اراد زود)
از جام بلند شدم و رفتم حیاط که کمی بد شبنم اومد
شبنم :مرتیکه تو قرار بود از رها طالق بگیری بچه پس انداختی
درست حرف بزنشبنم:اراد بد کاری کردی پشیمونت میکنم
خفه شو شبنم من مطمعن نیستم اون توله ی توی شکمت ماله من هست یا نه ؟!شبنم :چرا به اون زنه هرزت نمیگی بچه از کیه از م.....
از عصبانیت در حالت انفجار بردم دستم و بردم و خوابوندم تو صورتش که حرفش نصفه موند
دستش و گذاشت رو صورتش و گفت:بد کاری کردی اراد زندگیت و نابود میکنم بشین و تماشا کن
بعده حرفش دوید رفت تو
از شدت عصبانیت در حاله انفجار بودم.
چرا خدا چرا هروقت میخواییم رنگه خوشی و ببینیم مانع میذاری جلومون چرا؟
با عصبانی داغون رفتم تو که رها گفت:کجا بودی ارادی چرا اشفته ای
بغلش کردم و گفتم:اگه خانومم بوسم کنه از اشفتگی هم در میام.
مشکوك دورش و نگاه کرد بد که دید کسی نگا نمیکنه لپم و بوسید
اخیش حالم جا اومدخندید و ازم فاصله گرفت
خدایا خودت از زندگیم و زن و بچم محافظت کن.
از زبونه رها:
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خیلی خوش حالم از اینکه موجوده جدیدی قراره وارده زندگیمون بشه و باعث برکت و خیره زندگیمون بشه.
کیکم و به سره چنگال زدم و با ولع خوردم
اوم چه خوجمزست
تیام:رها بخوای تا اخرش همه چیو انقدر با ولع بخوری گوریل میشیا
با دهن پر گفتم:نه من هیچ وقت شبیه تو نمیشم
تیام:بیشور
نظر لطفتهتیام:خواهش میکنم
بابام:اااا باز شروع کردین
خندیدم و دیگه تموم کردیم.
همه خوش حال بودن .
بد خوردنه شام از همه زود تر بلند شدیم که بریم
که فردا رو اراد بتونه بلند بشه بره شرکت.
لباس خوابم و پوشیدم و به اغوشه گرمه شوهرم پناه بردم و یک دو سه خوابم برد.

_____________
وای اراد کالفم کردی اه برو بیرون
اراد:خانومم خوب میترسم
ارااااادبا دادی که زدم رفت بیرون و در و بست
اوف کالفه کرده یک ساعته اومدم حموم یه میاد تو
رها خوبیرها لیز خوردیرها لیز نخوردیرها مردیرها کوفت ...زهرماراه اه اه
-غر غر نکن میترسم زود باشصدام و بلند کردم و گفتن:یه ساعته اومدم اگه خودت اومده بودی باهام صد دفعه ای االن بیرونم بودم.
صداش و شنیدم که گفت:اره خوبه دفعه بعدی حتما خودم میام جون به لب شدم .
جوابش و ندادم و یه فکر شیطانی به سرم زد
کمی بد الکی یه جیغ کشیدم که سریع در و باز کرد اومد تو،گفت:وای چی شد
داشتم هرهر میخندیدم و به قیافه ی مثله گچ سفیدش میخندیدم که گفت:رها این چه کاریه هان نمیگی میترسم نه تو عقل نداری ؟!
گفت و با حاال عصبانی رفت بیرون و در و کوبید
منم با خنده خودم و شستم و ارام حولم و پوشیدم
در و باز کردم و رفتم بیرون که از رو تخت بلند شد و بد یه نفس عمیق از اتاق رفت بیرون
اخی عشقم ترسیده خخخخخ
یه لباس راحتی پوشیدم و به شکمم که یه خورده اومده بود بیرون نگاه کردم
مامی قربونت برم
خندیدم و رفتم از اتاق بیرون که دیدم رو صندلیه میز نهار خوری نشسته
از پشت بغلش کردم و محکم بوس کردم
ارادی اشتی117
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اراد:نخیر
 عشقم بیا بوست کنم!اراد:نکن رها یه چیزی بهت میگما
چیزی نگفتم و یه دقیقه بد گفتم:چی....اره مامانی میدونم با این بابای لوست اصال ماهم باهاش قهریم جوجوم ...
به اراد نگاه کردم کن لب خند زد پریدم و گفتم:هورااااا جوجه بابات اشتی کرد
لپش و بوس کردم که گفت:دیگه نبینم بترسونی ها
چشماراد:افرین خانومی
خندیدم و رفتم قهوه درست کردم و با هم خوردیم .

اراد:رها خانومی من کار دارم میرم بیرون در و قفل کن سعی میکنم زود بیام یکی از این مهندس ها افتاده از ساختمون پایین
نمیشه نریاراد:نه عزیزم نمیشه زودی میام
با لبای اویزون گفتم:باشه
اومد لبم و بوسید و گفت :ژون قربون لبات بشم
خدانکنه برو زود بیااراد:باشه
رفت باال و اماده شده اومد و بد خداحافظی رفت .
هوف خوب حوصلم سر میره .
تی وی رو روشن کردم و شروع به دیدن فیلمه قشره مرفه کردم .
بد جور تو جو فیلم بودم که زنگ به صدا در اومد
با ذوق اینکه اراده پریدم سمته ایفون که دیدم شبنمه
وا این این جا چی کار میکنه؟
جواب دادم:بله
شبنم:باز کن
در و باز کردم و اومد تو
لباسم و نگاه کردم خوب بود شبنمه دیگه
دره ورودی و باز کردم و اومد تو
سالم خوش اومدیشبنم:علیک
رفت نشست و گفت:بیا بشین کارت دارم
ابرو هام پرید باال و رفتم نشستم.
چیزی شده شبنم جان؟شبنم:اراد خونس؟
نه کارش داری صبر کن تا....شبنم :با تو کار دارم .
بگو عزیزمبد کلنجار رفتن با خودش گفت:ببین رها تو باید از زندگیه من و اراد بری بیرون
چی...تو و اراد یعنی چیشبنم:من از اراد حاملم.
عرقه سردی رو کمرم نشست
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جواب دادم:بله
شبنم:باز کن
در و باز کردم و اومد تو
لباسم و نگاه کردم خوب بود شبنمه دیگه
دره ورودی و باز کردم و اومد تو
سالم خوش اومدیشبنم:علیک
رفت نشست و گفت:بیا بشین کارت دارم
ابرو هام پرید باال و رفتم نشستم.
چیزی شده شبنم جان؟شبنم:اراد خونس؟
نه کارش داری صبر کن تا....شبنم :با تو کار دارم .
بگو عزیزمبد کلنجار رفتن با خودش گفت:ببین رها تو باید از زندگیه من و اراد بری بیرون
چی...تو و اراد یعنی چیشبنم:من از اراد حاملم.
عرقه سردی رو کمرم نشست
و با من من گفتم:ی...یعنی چی
از تو کیفش یه پاکت در اورد و گرفت طرفم
با دستایی لرزون پاکت و گرفتم و باز کردم و عکسا رو در اوردم و نگا کردم .
از چیزایی که میدیدم دوست داشتم بمیرم تا اون عکسا رو ببینم.
عکسا همه بد وضعی بودن و شبنم هم لخت تو بغله اراد بود
اشکام جاری بودن رو صورتم.
این امکان نداره اصالشبنم:داره بچه من به خاطره تو و بچت داره بد بخت میشه برو از زندگیم بیرون
به شکمه بیرون زدش نگاه کردم و بلند گفتم:گم شو بیرون زنیکه گم شو
پوزخند زد و گفت:ببین رها نری میکشمت فهمیدی گم و گور میشی میری ارادم نباید بفهمه من گفتم
اوم تو که دوس نداری سر بچت اتفاقی بیفته
دیگه حق حقم در اومده بود که رفت بیرون و در و کوبید
همون جا تو جایی که واستاده بودم لیز خوردم و نشستم  .باورم نمیشد نمیتونستم باور کنم  .یعنی عمره خوشیم همین قدر بود؟؟؟
یعنی اراد واقعا به من به بچش به عشقمون خیانت کرده؟؟؟؟
نه ،نه باورم نمیشه
نمیتونم باور کنم
ما عاشقه همیمم ما دوست داریم همو داریم بچه دار میشیم داره دروغ میگیه
جیغ زدم:درووووووووووغ میگهههههع دروغ
اراد من خیانت نمیکنه اراده من ،من و دوست داره
ااااااررررررااااا119
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عکسایی که دارم رو زمین بود و برداشتم .
نه نه نمیشه نمیتونه بدنی که به بدنه من خورده به بدنه دیگه ای خورده باشه نه امکان نداره
نمیشهههههه.....ای خدا چرااا؟چرامگه من چی کار کردم انقدر درد باید بکشم خدا چی کار کردم .
چه گناهی در قبالت کردم انقدر تاوانش سخته
ولی ببین دیگه بریدم دیگه کم اومدم قلبم احساسم عشقم مرد بشم نیست؟؟
تاوانه زیادی پس ندادم؟؟؟!!!!
نمیخوای تمومش کنی !

احساس کردم نفسم داره بند میاد از جام بلند شدم و عکسا رو جم کردم و به طرف اشپزخونه رفتم و کمی اب خوردم و رفتم به اتاق
نشستم رو تخت .یاده بچم افتادم
بدم میاد ازت از تو که از گوشت و خونه اونی بدم میاد نمیخوامت نمیخوامتانقدر گریه کرده بودم دیگه نا نداشتم و نمیدونم چی شد که چشام بسته شد.
(من چی کارت کردم مامانی !؟چرا تقاصه بابا رو از من میگیری ؟ من و دوس نداری ؟!من و نمیخوای ؟یعنی من برم پیشه خدا؟باشه من
رفتم .
داشت ازم دور میشد که از خواب پریدم )
سریع دستم و گذاشتم رو شکمم و گفتم:نه قربونت برم نرو اشتباه کردم غلط کردم تو همه دارو نداره منی فقط به خاطره تو میجنگم
عصبانی بودم به اون چه اصال بچه خودمه قهر نکنیا .
از لقد زدنش به شکمم فهمیدم اشتی کرده .
خدایی فقط بهم توان بده که بتونم بچم و به دنیا بیارم.
خدایی توان بده بتونم دوم بیارم.
دیگه نمیتونم با اراد زندگی کنم نمیتونم قلبم این اجازه رو بهم نمیده
بلند شدم کله وسائله مورد نیازم و تو یه چمدون بزرگ جم کردم و گذاشتم جایی که جلو دید نباشه .
کل پول هایی هم که داشتم و مال خودم بودم و هم برداشتم نمیخواستم دست به پول های اراد بزنم.
به ساعت نگاه کردم دو و چهل و پنج دقیقه ی صبح تازه فهمیدم چه قدر گشنمه به خاطر بچم فقط دوم میارم .
برا همین رفتم پایین و غذایی و که از ظهر مونده بود و گرم کردم .
اما با هر قاشق انگار سگ داشتم قورت میدادم .
بد دو سه قاشق پشیمون شدم و همون جوری پرت کردم رو میز و رفتم باال و گوشیه ی تخت دراز کشیدم که از خستگیم زیاد خوابم برد.
طبقه معمول با نوری که تو چشمم بود بیدار شدم
سریع برگشتم دیدم اراد خوابیده دوس داشتم مثله همیشه تو اغوشه گرمش برم ولی نفرتی که داشتم مانعم میشد .به ساعت نگا کردم
هشت و بیست دقیقه بود االن هیچ وقت اراد بیدار نمیشد پس بهترین وقت بود برا رفتن .
از زبونه اراد:
با صدای زنگه گوشیم بیدارم شدم و بدونه اینکه ببینم کیه گفتم:هان
منشی:اقا اراد زنگ زدم بگم حاله اقا حشمت خوب شد
باشه خداحافظدیگه هر کار کردم بخوابم نتونستم
بدنم و کشیدم و از تخت اومدم پایین که چشمم خورد به دوتا پاکت رو میز .
پاك اول و برداشتم باز کردم
هینننن یا قمره بنی هاشم یا ابرفض اینا که منممن گه خوردم من کی.....هین
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به عکسا نگاه کردم کن خودم بودم اونم لخت اونم با شبنم!
کثیف تر از شبنم وجود نداره زنیکه کثافت
عکسا رو تو دستم مچاله کردم

طبقه معمول با نوری که تو چشمم بود بیدار شدم
سریع برگشتم دیدم اراد خوابیده دوس داشتم مثله همیشه تو اغوشه گرمش برم ولی نفرتی که داشتم مانعم میشد .به ساعت نگا کردم
هشت و بیست دقیقه بود االن هیچ وقت اراد بیدار نمیشد پس بهترین وقت بود برا رفتن .
از زبونه اراد:
با صدای زنگه گوشیم بیدارم شدم و بدونه اینکه ببینم کیه گفتم:هان
منشی:اقا اراد زنگ زدم بگم حاله اقا حشمت خوب شد
باشه خداحافظدیگه هر کار کردم بخوابم نتونستم
بدنم و کشیدم و از تخت اومدم پایین که چشمم خورد به دوتا پاکت رو میز .
پاك اول و برداشتم باز کردم
هینننن یا قمره بنی هاشم یا ابرفض اینا که منممن گه خوردم من کی.....هین
به عکسا نگاه کردم کن خودم بودم اونم لخت اونم با شبنم!
کثیف تر از شبنم وجود نداره زنیکه کثافت
عکسا رو تو دستم مچاله کردم
داشتم از عصبانیت منفجر میشدم پاکته بعدی و باز کردم که یه نامه بود.
()..................
با هر کلمه که میخوندم قلبم فشرده میشد .
شبنم میکشمت میکشمت زنیکه عوضی زندگیم و پاچوندی .
یاده حرفش تو حیاط افتادم (اراد زندگیت .نابود میکنم)
نابود کردی کثافت نابود کردی زندگیم و .
از حرص نفس نفس میزدم .
گوشیم و برداشتم و زنگ زدم بهش
--مشترك مورده نظر خاموش میباشد--....اه لعنتی
دویدم سمته کمد و درش و باز کردم .
فقط لباس های من بود و چندتا از لباس نو های رها و البته کل طال هاش .
سریع یه تیشرت شلوار تنم کردم و بد برداشتنه سویچ زدم بیرون و سواره ماشین شدم.
نباید بذارم زندگیم بهم بخوره نباید بذارم خانومم عشقم خونم و ترك کنه
پام و بیشتر رو گاز فشار دادم و راه سی دقیقه ای رو تو پازده بین رسیدم و سریع پیاده شدم و زنگ زدم .
-بیا تو پسرم خوش اومدیانتظار داشتم االن فوش بده ولی نداد
یه نفس اسوده کشیدم و خودم و ظاهرا اروم کردم و رفتم تو
مامان منتظر واستاده صورتم و بوسید و گفت:خوبی مادر رها خوبه چرا نیومده تنهایی؟
حتما داره فیلم بازی میکنه که من و بفرسته برم رهای من جایی و نداره که بره پس حتما این جاس
نه مامان جان اومدم چیزی از اتاقش بردارممامان:باشه مادر
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تند تند قدم برداشتم و رفتم طرفه اتاقش و وارد شدم .
همه چی سره جاش بود به غیر از رهای من
اومدم بیرون و در و بستم اتاقی دیگه رو هم نگاه انداختم نبود .
یعنی کجا رفته وای خدا دارم دیونه میشم.
سریع رفتم پایین و گفتم:مامان جان من رفتم خداحافظ
سریع رفتم بیرون و درو و بستم
خدایا چی کار کنم کجا بگردم دنبالش ....
از زبون رها:
واقعا دستت درد نکنه فرهاد خیلی زحمت کشیدیفرهاد :این چه حرفیه رها اا نبینم از این حرفا بزنیا
خندیدم اما چه خنده ای خنده ی ظاهری
فرهاد:حاال نگفتی چرا از دسته اراد انقدر شکاری شما که زندگیتون خوب بود!
بود!اما برا چند وقت!فرهاد نشست رو مبل و گفت:بیا بشین تعریف کن ببینم.
رفتن بغلش نشستم که گفت:بگو رها از وقتی دیدمت چشایی که همش پر میشه رو دیدم بگو عزیزم شاید خالی بشی.
اشکام و پاك کردم و از اول همه چیو براش تعریف کردم .
از دسته مشت شدش رو زانوش فهمیدم عصبانیه
فرهاد:مرتیکه چطور تونست بازیت بده چطور؟؟
دستام و گذاشم رو چشام و گریه کردم .
با احساس دستای گرمی دستم و از رو چشام برداشتم که دیدم فرهاد تو اغوشش گرفتتم.
خواستم بیام بیرون از اغوشش اما نذاشت و منم خودم و تو اغوشش خالی کردم....
بد چند مین اومدم از بغلش بیرون و گفتم:فرهاد نمیخوام کسی بفهمه خوب حتی رزا
فرهاد :باشه بابا کچلم کردی انقدر گفتی...من میرم راحت باشی چیزی خواستی خبر بده
باشه دستت درد نکنه خداحافظفرهاد:خداحافظ

فرهاد که رفت نشستم دوباره رو مبل و دستم و گذاشتم رو شکمم.
الهی مامان قربونت بره تو یه وقت غصه نخوریا مامانت اینه کوه پشتته چه االن چه به دنیا بیایاز تکون خوردنش فهیمیدم که بچم هم ،هم درده مادرشه
از گشنگی داشتم هالك میشدم به خاطره بچم که هم شده بود باید قوی باشم !
رفتم طرفه یخچاله و بازش کردم .خداروشکر توش همه چی بود.
دوتا تخمه مرغ برای خودم نیمرو کردم و خوردم
بعدم لباسم و با لباس خونگی عوض کردم و رفتم تو تک اتاقی که تو خونه بود و رو تخت دراز کشیدم .
هنوز هیچی نشده دلم برای بوش و خونم تنگ شده
دلم میخواد االن تو خونم تو بغله عشقم بودم .
اه عشقم نه اه اون عشقه من نیست همون جور که من عشقه اون نیستم اه اصال من جهنم به فکر بچه ای که از ریشه ی خودش بود هم
نبود!؟
چه قدر میتونه نامرد باشه یه نَفَر ازت متنفرم اراد متنفر .
سرم و کوبیدم رو بالشت و به سقف نگاه کردم هوف مگه خوابم میبرد .
به سمته چپ برگشتم .
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انقدر فکرم درگیر بود که انگار همش خاطراتمون همش تو مخم اکو میشد .
هوف دوباره برگشتم سمته چپ و انقدر یاد خاطراتمون کردم که خوابم برد.
با صدای تق تق تق بلند شدم و رفتم بیرون
دیدم فرهاد پیش بند بسته و داره پیاز خورد میکنه و داره اهنگ میخونه
-ای ننه ننه ننه ننه یه پسره عاشقه منه اسمه پسره هوشنگه دلش برا من میشنگه...چرا شورم نمیدی ننه مگه از بابام چی دیدی ننه مندلم شور میخواد ننه اق باال سر میخواد ننه.....
دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و قهقهم رفت باال
برگشت طرفم تا دیدتم چاقو رو ول کرد و اومد جلوم واستاد و انگشته شصتش و اورد باال و گذاشت رو چاله گونم.
کم کم خندم جاش و داد به لب خند و از اون هم سرم و انداختم پایین که با دستش اورد باال.
تو چشاش نگاه کردم که گفت:رها اگه همون موقع به من جوابه مثبت میدادی االن زندگیت این نبود
ولی گوله اون پسر پول داره رو خوردی درسته من اندازه اون ندارم ول....
خواهش میکنم فرهادفرهاد :باشه
سرش و انداخت پایین و رفت به کارش برسه.
دوباره برگشتم تو اتاق نشستم رو تخت و زانو هام و بغل کردم .
دیدم حوصلم داره سر میره گوشیم و برداشتم و سیم کارتم و در اوردم و روشن کردم رفتم اینستا که یه عکس اومد.
*جهته خریده ویال در شمال با شماره ی
...193945
تماس بگیرید*
تو فکر فرو رفتم .مگه من نمیخوام از اراد دور باشم !چی بهتر از این تا کی میخوام پیشه فرهاد بمونم!؟
تازه اون هنوز به من حس داره منم این و نمیخوام سریع از شمارش عکس گرفتم و بد سیو شمارش رفتم تو تراس و باهاش تماس گرفتم.
قط کردم و اومدم بیرون
اخیش اینم اوکی شد
خدا رفتگانش رو بیامورزع قرار شد یه ویالی خوشگل برام بگیره و منم فردا پولش و بریزم و همون فردا ببرم وسایلم و البته قرار شد که
ویال رو برام مبله بگیره.
یه نفسه اسوده کش یدم و رفتم بیرون از اتاق که فرهاد داشت میز و میچیند گفتم زشته رفتم کمکش کردم دیگه نذاشت غذا رو بکشم و
خودش من و نشوند و رفت غذا رو بکشه
وقتی اورد جلوم گذاشت دیدم پاستاس از یه مرد بعید بود .
فرهاد تو درست کردی!فرهاد:اره مگه چیه شوهرت از این کارا بلد نبود!
یاد اون روزی که اراد من و نشوند رو اپن و خودش داشت کتلت درست میکرد اونم چه کتلتی کبات میتابه ای بود واال .
با یاد اوریش هم قلبم سوخت هم لب خند اومد رو لبم که فرهاد پوزخنده صدا داری زد و گفت:هه از این کارا هم پس شازده بلد بود که
لب خند زدی .
 اراد غذا درست کردن بلد نبود! اما ی روز برا اینکه من و بخندونه و ثابت کنه بلد کتلت درست کرد که همش وا رفت و کلی خندیدم وشد بهترین کتلت!
فرهاد:هه پس االن کجاست که از این کارا بکنه و به جای اینکه اشکت در بیاره بخندونتت.
چی بلده که غذا درست کردن بلد باشه!
درسته ازش متنفرم اما فرهاد ازش بد میگه دوست دارم خرخرش و بجوم .
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چندتا قاشق خوردم و بلند شدم میز و جم کردم و فرهادم مثله اینکه فهمیده بود زیاد از حرفش خوشم نیومده و تو قیافم خداحافظیه
سردی کرد و رفت از خونه بیرون.
اخیش چه بهتر.
وسایلم و جم کردم و زنگ زدم به آقای کمالی و هماهنگ کردم که دارم میام اونم گفت خونه رو برام پیدا کرده و ادرس و اس میکنه .
قط کردم و منتظر اسش شدم
بعده چند مین صدای گوشیم بلند شد و سریع اس ام اس و باز کردم و پیامشو سیو کردم و دوباره خطم و در اوردم و منتظر اژانس شدم
وقتی صدای خونه در اومد فهمیدم اومده چمدون و کیفم و برداشتم و بردم از خونه بیرون و مرده کمک کرد و چمدون و گذاشت تو
صندوق .
نشستم و ادرس و کامل بهش دادم و اونم سرش و تکون داد .
به ساعت که نشون دهنده ی سه و بیست دقیقه بود نگا کردم هوف حدقل سه چهار ساعتی میکشید برسیم سرم و تکیه دادم به صندلی و
نمیدونم چی شد که خوابم برد.
خانوم....خانوووووومپریدم و به صورته راننده نگاه کردم و با ترس گفتم:ب....بله !
راننده:رسیدم !
به رو به رو نگاه کردم که یه خونه با نمای شیک بود .
تشکر کردم و بد حساب کردن پولش پیاده شدم که اونم پیاده شد و چمدونم و داد .
هوا روشن شده بود.دومرتبه به ساعت نگاه کردم شبش و چهل و پنج دقیقه.
زنگ زدم به آقای کمالی که گفت االن میاد.
کنار چدول نشستم و بد بیست مین اقا تشریف فرما شد
از جام بلند شدم و بهش سالم کردم که جوابم و داد و به طرفه خونه رفتیم و درش و باز کرد
حیاطش خیلی خوب و خوشگل و نقلی بود البته زیادم نقلی نبودا برا من که تو خونه ای مثل خونه اراد بودم به نظرم نقلی بود.
رفتیم داخل و به خونه نگاه کردم بیرونه خونه هم مثل حیاطش زیبا بود .
روم و کردم طرفه کمالی و گفتم:من یه خونه میخوام قدیمی باشه حیاطه قدیمی و کوچیک و حوض
ابرو هاش رفت باال و گفت:فکر نمیکردم خانومه جون و خوشگل مثل شما دنباله خونه قدیمی باشه لب خنده تلخی زدم که گفت :اتفاقا
همین دیروز همچین موردی به دستم رسید بیا بریم ببینیم.
سرم و تکون دادم و به همراهش رفتم بیرون.
اول میخواستم خودم با ماشین برم اما با اسرار سوار ماشینش شدم و دوتا کوچه باال تر جلو یع خونه قدیمی با دره نارنجی واستاد
پیاده شدیم و رفتم تو فضاش عالی بود و دبش با گل قرمز و حوضه ابی
سریع برگشتم و گفتم:همین خوبه
خندید و گفت :مبارکه !دخترم بهت اطمینان دارم نمیخوام اسیر بشی خونه رو تحویلت دادم بد از ظهر بیا برا پول و بقیش هم که خودت
میدونی .
سرم و تکون دادم و گفتم:چشم حتما.
خداحافظی کرد و رفت بیرون و در و بست.
اخیش ،رفتم داخله خونه تمیزه تمیز بود انقدری تمیز بود که ادم مجاز کنه .
خونه دو خوابه بود که دوتاش پنجره داشت رو به حیاط با پرده های سرخ .
چمدونم و باز کردم و شروع به چیدنه لباس ها داخله کمده چوبی کردم.
کار لباس و وسایل یک ساعتی وقت برد .
صدای شکمم در اومده بود .
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از تو چمدونم کیکم و در اوردم و خوردم ته دلم و گرفت .
باید به فکر کار و یه خط جدید باشم .
تا بد از ظهر خودم و سرگرم کردم و به ادرسی که گفته بود رفتم.
بد بستنه قرار داد که قرار شد خونه رو نخرم و ماه ب ماه اجارش و پرداخت کنم.
از بنگاه اومدم بیرون به سمته سوپری رفتم و کمی خرید کردم تو راه برگشت بودم که اگهیه رو دیوار نظرم و جلب کردم سریع قدم تند
کردم و رفتم طرفش .
به یه منشی نیاز داشتن برا اموره مالی .
درسه من از وقتی ازدواج کردم تقریبا ترکه تحصیل کردم اما فوقم و داشتم.
شماره و برداشتم سر راهم هم ی خط نو گرفتم و رفتم خونه .
هوف مردم .
وسایل هارو جا به جا کردم خط و انداختم داخله گوشیم گفته بود بیست و چهار ساعته فعال میشه.
بلند شدم برا خودم املت درست کردم و خوردم .
بد از خستگیم زیاد یه بالشت و پتو اوردم همون جا پرت کردم رو زمین و دراز کشیدم .
سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.
اخیش ،رفتم داخله خونه تمیزه تمیز بود انقدری تمیز بود که ادم مجاز کنه .
خونه دو خوابه بود که دوتاش پنجره داشت رو به حیاط با پرده های سرخ .
چمدونم و باز کردم و شروع به چیدنه لباس ها داخله کمده چوبی کردم.
کار لباس و وسایل یک ساعتی وقت برد .
صدای شکمم در اومده بود .
از تو چمدونم کیکم و در اوردم و خوردم ته دلم و گرفت .
باید به فکر کار و یه خط جدید باشم .
تا بد از ظهر خودم و سرگرم کردم و به ادرسی که گفته بود رفتم.
بد بستنه قرار داد که قرار شد خونه رو نخرم و ماه ب ماه اجارش و پرداخت کنم.
از بنگاه اومدم بیرون به سمته سوپری رفتم و کمی خرید کردم تو راه برگشت بودم که اگهیه رو دیوار نظرم و جلب کردم سریع قدم تند
کردم و رفتم طرفش .
به یه منشی نیاز داشتن برا اموره مالی .
درسه من از وقتی ازدواج کردم تقریبا ترکه تحصیل کردم اما فوقم و داشتم.
شماره و برداشتم سر راهم هم ی خط نو گرفتم و رفتم خونه .
هوف مردم .
وسایل هارو جا به جا کردم خط و انداختم داخله گوشیم گفته بود بیست و چهار ساعته فعال میشه.
بلند شدم برا خودم املت درست کردم و خوردم .
بد از خستگیم زیاد یه بالشت و پتو اوردم همون جا پرت کردم رو زمین و دراز کشیدم .
سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.
دو ماه بعد:
از زبون اراد:
خدایا دارم دیونه میشم دو ماه دارم دنبال زن و بچم میگردم ولی اب شده رفته تو زمین .
تازه فرهاد دیشب بهم گفت که شبه اول رها رفته بوده پیشش ولی فردا صبحش میره میبینه که نیست .
سرش داد زدم که چرا نگفته بهم و اونم جواب داد که اصال برات مهم هم بود که بگم!
با جملش عصابم خورد شد و یه مشت نوشه جان کرد.
از وقتی رفته خونه سوت و کور ،سرد و یخ شده .
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دیگه امیدی به هیچی ندارم .
تازه دو روزه که فهمیدم بچه ای که شبنم ادعا داشت از منه مال یه حروم زاده ی دیگه بوده .
خدا پدر مادره دی ان ای و بیامورزه .
عکسا او هم فهمیدم ساختگی درست کرده زنیکه ی  ....هوف حقش بود مشت هایی و که خورد فقط به خاطر اولش بهش رحم کردم.
ای کاش اینا رو هم رها میدونست  .دارم دیونه میشم یعنی االن کجاست ؟چی میخوره ؟چی کار میکنه؟حالش چه طوره؟!
یعنی انقدر برید که قیده خانوادش رو هم زد من به کنار.
یعنی االن بچه ای از ریشه ی منه رو نگه داشته
نه نه رهای من انقدر بی وجدان و پست نیست که بخواد این کارو بکنه.
امروز قرار بود با یه شرکت تو شمال قرار داد ببندم و مجبور بودم از خونه بزنم بیرون
با حالی زار وارده شرکت شدم .
و به اتاقه جلسه رفتم و سالم کردم مدیره اون شرکت به احترامم پاشد و سالم کرد
منم با دستم اجازه دادم تا بشینه.
بد چند مین که به تفاهم رسید م گفت:اگه مایل هستین با مدیره اموره مالیمون خودتون حرف بزنید أمور مالی شرکت به عهدی اونه یه
شب هم بهتون تو شمال بد بگذره و از جنس ها هم دیده کنید.
اختیار داری .آقای صفایی اما االن موقعی....صفایی:نه دیگه نمیشه فردا صبح منتظرتون هستم تو شرکت خداحافظ آقای فتاح
حرفش و زد و سریع رفت بیرون
بیا حاال اینم شد قوزه باال قوز
____
ساعت چهاره صبح بود که راه افتادم که سره صبح شمال باشم .
اهنگ و پلی کردم با این اهنگ حاله دلم درگرگون تر شد.
(کجا میری تنها که بشی میمیری
از چی داری همش بهونه میگیری ؟
چی کار داری به درد و غمه تکراری
اخه چرا من و تنها میذاری
کاری نکنی کارات یه کاری بده دسته دوتاییه ما کی رفتی و برگشتی !
یا نرو یا نیا
تکلیفت و روشن کن چی میخوای توی رابطه غیره همین از من که یه عاشقم تو تمومه زمین .
تو درگیری حرفام نداره تأثیری تصمیمه خودته میمونی یا میری! مثله ادم پای همه چی واستادم
کاش عاشقی و من یادت نمیدادم .
کاری نکنی کارات یه کاری بده دسته دوتاییه ما ...
محمد علی زاده کجا میری )
با تموم شدنه اهنگ اشکام صورتم و خیس کردن مثل یه دختر داشتم گریه میکردم.
پاکته سیگارم و برداشتم و یدونه سیگار اتیش زدم و کامه محکمی ازش گرفتم تا شاید عصابم بهتر بشه ولی پک های پی در پیه سیگارم
حالم و بهتر نکرد.
کجایی رها کجایی خانومه خونم.
داشتم از شدت کالفگی میمردم دیگه مونده بودم که چی کار کنم برا پیدا کردنه خانومه خونم.
راهه شمال و به سختی طَی کردم و جلو دره شرکت نگه داشتم و پیاده شدم .
بعده درست کردن سر و وضعم رفتم داخله شرکت.
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از زبونه رها:
دو ماهی از جدا شدن از عشقم و خونه زندگیم گذشته
البته اسمش و نمیشه گذاشت عشق .
چون من از اراد متنفرم .
تنها حسی که ازش تو وجودم دارم تنفره .
راسته میگن فاصله عشق و تنفر کمه .
تو این دوماه همه چی تغییر کرده .
أخالقم  .رفتارم ....حتی هیکلم
االن تو ماه های اخره شیش ماهگی به سر میبرم و حسابی تپل شدم .
همه میگن از همه حامله ها بیشتر چاق شدم خخخ
بچم مثل خودم شکموست .
از اون روزی که کار پیدا کر دم اول به عنوان منشی رفتم ولی بعد که از کارم خوشش اومد و برا اینکه به وضعم هم کمک کنه مدیر من و
مدیره أمور مالی کرد.
برام خیلی سخته کار کردن با این وضعم اما باید تحمل کنم .
خونه هم با ساحل زندگی میکنیم و کرایه نصف نصفه .
ساحل دختره شمالی خیلی مهربونی هست که از شوهره معتادش طالق گرفته و دختر خیلی خوبیه و باهم زندگی میکنیم تقریبا جای رزا
رو برام گرفته .
دلم برا همه أشخاصه زندگیم به جز اراد تنگ شده .
حتی دنبالم هم نگشت و هیچ تالشی هم حتی برا بچش نکرد .
حتما االن با شبنم و بچش خوش حالن.
حتما االن شبنم به جای من رو رخته خوابم میخوابه حتما شبنمه که االن اغوشه اراد و برا خودش کرده .
-رهااااااااز فکر اومدم بیرون و گفتم:زهره مار زهرم ترکید
ساحل خندید و گفت :حقته دو ساعته دارم صدات میکنم مثل بز زل زده به گلدون
چش قره ای بهش رفتم و گفتم :خوب حاال کارت و بگو!
ساحل :مدیر گفت بری اتاق جلسه این یارو شرکت جدیده اومده برا قرار داد .
باشهبه سختی از جام بلند شدم و قدم برداشتم
نمیدونم چرا امروز انقدر درد دارم .
به اتاق رسیدم و در زدم .
--بفرمایید .تا دو و باز کردم عطر خوش و تلخی بینیم و نوازش داد خودم و جم و جور کردم و رفتم تو و یه نفس عمیق کشیدم تا دردم قابله تحمل
تر بشه .
صفایی :خوش اومدی رها جان بیا با آقای فتاح اشنا شو
سرم و با تعجب و برگردوندم که با یه چفت چشه عسلی چش تو چش شدم .
کم کم چشم رو همه اعضای صورتش چرخید
زیره چشاش گند رفته بود و ویسش هم بلند شده بود .
از اراد بعید بود ریشه بلند .
خیلی هم الغر شده بود.
نفس کم اورده بودم .
نباید میشد حاال که شده باید خودم و به بیخیالی بزنم تا دوباره وارده زندگیم نشه
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یه نفس عمیق کشیدم که عطرش مشامم و پر کرد پشیمون شدم از نفس کشیدن و سعی کردم به حاله خودم مسلط باشم .
روم و برگردوندم و گفتم:با من کاری داری آقای صفایی
صفایی:نه فقط همینه هارو خدمت آقای فتاح عرض کنید .
با بی خیالی و بی تفاوتی گفتم:چشم میگم بهشون .
صفایی از اتاق رفت بیرون که من راحت به اراد توضیح بدم !
رفتم دوتا از پرونده ها رو برداشتم و گذاشم جلوش و خودکارمم برداشتم و شروع به توضیح دادن کردم .
از اون موقع همش نگاش روم بود .
حاال هم که رو شکمم .
عصابم خورد شد و گفتم:آقای فتاح لطفا دقیق گوش بدین حوصله ی دو مرتبه توضیح دادن رو ندارم .
اراد:ر...ره...رها
قلبم محکم خودش و به سینم میکوبید.
آبه دهنم و قورت دادم و گفتم :آقای فتاح لطفا
از صندلی بلند شد و دستم و کشید و پرت شدم تو بغلش قلبه نا ارومی که داشتم تو این دوماه تو اغوشش اروم گرفت .
تمام نفسم و جم کردم و هولش دادم چون انتظار نداشت ازم فاصله گرفت.
به چه جرعتی به من دست میزنی !اراد:کجا بودی رها
میگم به چه جرعتی دست میزنی به من هان حرف بزن.اراد:خانومم دلم برات ....
هیش حرف نزن اصال حرف نزن خوب نمیخوام از دهنه کثیفت چیزی بشونم فهمیدیبا ناباوری نگام کرد پشتم و کردم که برم بد دردی تو دلم پیچید که باعث شد بلند بگم اخ و رو زانو هام نشستم .
دوید طرفم و گفت :خوبی چی شد ؟
با اینکه درد داشتم گفتم :به تو چه اخه
مثل اینکه اصال تو فاز نبود و گفت:ببرمت دکتر چی شدی چرا درد داری
به چشماش نگاه کردم که به راحتی میشدی نگرانی و تشخیص داد .
به سختی از جام بلند شدم که اونم بلند شد .
انگار از شوك اومده بود بیرون
اراد:کجا
یه برو بابا گفتم و از در اومدم بیرون .
ولی هنوز درد داشتم .
یه دفعه دستم کشید شده و من و دنباله خودش کشوند و برد تو اتاق و در و بست .
اراد:چرا این کارا رو میکنی هان
دستم و با حرص از دستش کشیدم بیرون که دوباره گرفت
اراد :رها...
انگشت اشارم و گرفتم طرفش و گفتم:ببین اراد یه بار دیگه سده راهم بشی من میدونم و تو گم شو از زندگیم بیرون خستم کردی اخه اه
اه اه
با حالتی غمگین نگام کرد و سریع از اتاق زدم بیرون این دفعه نیومد دنبالم چه بهتره از شرکت زدم بیرون و به طرفه خونه رفتم شرکت
تا خونه راهش طوالنی نبود برا همین سره ده مین رسیدم .
از زبون اراد:
وقتی دیدیمش تو شوك بودم نه میتونستم حرفی بزنم نه کاری کنم.
فقط میخواستم نگاش کنم.
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رهای من خیلی تغییر کرده بود خانومی شده بود برا خودش
از اون هیکله بی نقص االن شده تپله تپل
رهای مهربونم که تو چشاش فقط عشق میدیدم االن توش سردی و نفرت بود.
من نبودم که تا در سخت ترین ماه های حاملگیش پیشش باشم .
رهای من باید خانومه خونه ی من باشه نه برا ادمی مثل صفایی کار کنه .
تازه از شوك اومده بودم بیرون
خدایا شرکت عشقه زندگیم و پیدا کردم .
خایا نوکرتم خودت کمک کن دوباره زندگیم و بسازم دوباره زن و بچم و برگردونم .
سریع از اتاق زدم بیرون و دنبالش یواش یواش رفتم تا ادرسش دستم بیاد.
وقتی رفت تو خونه نخواستم منم برم شاید رها هم تو شوك بود بهتره هردوتامون یه خورده تنها باشیم و فکر کنیم.
پشتیه ماشین و خوابوندم و ساعدم و گذاشتم رو چشام .
انقدر خسته بودم که خوابم برد.
با صدای قوقولی قوقول بیدار شدم و به ساعته ماشین نگاه کردم .
دوازده و هجده دقیقه
أقور بخیر خروس جان خوروس هم خروس های قدیم .
انرژیع بیشتری پیدا کرده بودم شده خودم و بکشم میکشم ولی برش میگردوندم.
از ماشین پیاده شدم و رفتم طرفه در و زنگ زدم که بدونه جواب دادن باز کرد و منم با خوش حالی رفتم تو
رها :ساحی اومدی وای چه قدر دیر اومدی بابا پوسیدم بیا یه کوف...
تا برگشت طرفم حرفش نصفه موند .
بهم نگا کرد و کمی بد گفت:تو...تو این جا چی کار میکنی ؟!
کفش هام و در اوردم و رفتم تو و در و بستم
اخمش رفت تو هم و باپرخاشگری گفت:برو بیرون از خونم زود باش
به طرفش رفتم و گفتم:باید حرف بزنیم رها
رها:ما باهام حرفی نداریم برو بیرون
هعی هیچی نمیگم بدتر میکنه ا
رفتم دستش و محکم کشیدم و دنباله خودم کشوندم
-اخ...برگشتم طرفش دیدم خم شده رو دلش
خاك تو سرم اصال حواسم نبود دستش و ول کردم و گفتم:رها خوبی !
رها:اراد برو بیرون اه خستم کردی برو دیگه چی میخوای از جونم برو راحتم بذار
بد دوماه پیدات کردم حاال تنهات بذارمرها :اره بذار برو فقط نمیخوام نگام بهت بیفته برو
یه نفس عمیق کشیدم که عصبانیتم فوروکش کنه
تا باهات حرف نزنم جایی نمیرمرها:چه حرفی ؟!مگه حرفی هم مونده ؟!
تو از هیچ...رها:از همه چی هم خبر دارم خوبشم دارم .
 د نداری دیگه داشتی دو ماه خونه و زندگی و شوهرت و ول نمیکردی پس خبر نداریاراد بس کن اره باشه من از هیچی خبر ندارم هیچیو هم نمیدونم ...129
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اومد سینه به سینم واستاد و تو چشام زل زد و گفت:ولی یه چیز و خوب میدونم که .....
ازت متنفرم .
قلبم ریخت .برای اینکه بفهمم دروغه تو چشای خوشگلش نگاه کردم اما چشاش هم حرفش رو تأیید کردن.
رها:طالق میخوام.
عصبانی شدم دیگه داشت زیاده روی میکرد ...
از زبونه رها:
خیلی برام سخت بود که این جمله رو بگم اما گفتم من دیگه نمیتونم برگردم پیشه کسی که بدنش به غیر از من مال کسه دیگه بوده
نمیتونم تحمل کنم.
طالق میخوام .طبقه عادتش که میدونستم عصبانی میشه دستش هم مشت میشه دستش مشت شد و با عصبانیت گفت:ها طالقت بدم که بری زنه اون
یارو فرهاد بشی اره یا بری زن کی بشی ه...
دستم و بلند کردم و محکم کبوندم تو صورتش که ساکت شد انگار تازه خودش فهمیده بود که چی از دهنش اومده بیرون
چند لحظه نگام کرد و بد دستش و گذاشت رو صورتش و به طرفه در رفت.
دیگه برنگشتی نگاش کنم ولی صداش اومد که گفت:دیگه...هیچ وقت ...هیچ وقت ...تو گوشه کسی این جوری نزن.....دستت درد میگیره
خانومم.
تا جملش تموم شد اشکام رو صورتم جاری شدن و از صدای دره حیاط فهمیدم که رفته .
به دستم نگاه کردم که سرخه سرخ بود .
الهی بمیرم براش حتما خیلی محکم بود !دردش اومده حتما!
ولی بد چیزی گفت به من هنوز دارم میسوزم .
ولی چه قدر دلم میخواست بپرم بغلش !
چه قدر دلم اغوشش و میخواد !
چه قدر میخوامش ارامشه وجودش و !
نمیتونم خودم و گول بزنم خیلی دلم براش تنگ شده برا همه چیش تنگ شده!
با صدای در سرم و برگردوندم که ساحل و دیدم اومد طرفم و گفت:چی شده رها چشات چرا قرمزه گریه کردی!راستی این اقا خوشتیپه
کی بود از خونه اومد بیرون!
با چشای اشکیم بهش نگا کردم که گفت:نه!
سرم و تکون دادم که گفت:این اراد بود؟
ا..ارهساحل :وییی چه خوشگل و با کالسه .....هین من این و تو شرکت دیده بودم ! رها گیجم !
وای ساحل یه دقیقه ببند افریندهنش و بست و منتظر بهم خیره شد .
ماجرای شرکت و خونه رو کلش و گفتم که گفت:اخی الهی رهای بیشور چه جوری دلت اومد ؟
همون جور که اون خیلی راحت دلش اومد به من خیانت کنه.دیگه ساکت شد و کمی بد جدی گفت :رها به نظرم بهش مهلته صحبت کردن بده که فردا پشیمون نشی که ای کاش فرصت میدادی
نمیدونم اون به من گفت بری زن یکی دیگه بشی میدونی یعنی چی ساحل مگه من ...ال اال اهللساحل:بازم خوب فکر کن خواهری
لب خندی بهش زدم که رفت لباس هاش و عوض کنه.
از زبون اراد:
به طرفه ماشین رفتم و سوار شدم .
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اصال نفهمیدم چی دارم میگم
وقتی گم طالق به طوره کل همه چی از ذهنم پرید و عصبانی شدم و اون حرف و بهش زدم  .از دسته خودم خیلی عصبانیم خیلی
تو ایینه به صورتم نگا کردم جای انگشت های کوچولوش رو صورتم مونده بود .
با یاد اوری اون لباس گل داره خوشگل تو تنش دلم میخواست بغلش کنم و تا میتونم بوسش کنم
دلم برای بوی تنش تنگ شده بود .
شده به پاش بیفتم میفتم نمیذارم عشقمون و حاصله عشقمون از همه بپاچه .
اخه خدا من بابت گناه نکردم دارم عذاب میکشم چرا؟!
چه قدر میخوای بهمون سختی و جدایی و نشون بدی !
دردی که دادی بیشتر از صبریه که دادی !
ماشین و روشن کردم که برم یه چیزی بخورم به خاطره عشقم هم که شده باید دوباره قوی بشم باید بشم همون اراده قدیم .
رفتم سمته یه ساندویچی و برا خودم یه فالفل گرفتم و خوردم .
بدون رها بهم نمیچسبید دیگه چیزه بهتری بخورم .
دوباره برگشتم سمته در خونه رها اینا که از الی نرده ها دیدم یه دختره و رها دارن چایی و کیک میخورن تو حیاط .
فقط از الی نرده ها بود که میشد راحت ببینمش .
افتاده بود به جونه کیک قشنگ میشد حرفاشون رو شنید.
دختره:رها دیو شدیا
میگم ساحل دیگه از این کیک ها نداریم؟دختره که فهمیده بودم اسمش ساحله گفت  :کله پولی و که در میاریم و میدیم برا شکمه تو
رها:خوب بابا نخواستیم.
کیک و به سختی نگا کردم و سعی سواره ماشین شدم و رفتم طرفه یه قنادی و براش همون کیک شکالتی و گرفتم و دوباره برگشتم
طرفه .خونه رها اینا
دره حیاط و باز کردم و رفتم تو و در زدم
-کیه!از صداش فهیمیدم رهاس
جواب ندادم که در و باز کرد و بهم نگاه کرد
رها:هوف هوف دوباره تویی ! این جا هتل نیستا
میدونم هتل نیست .....بیاپالستیکه کیک و گرفتم طرفش که گفت :این چیه؟!
فصله پنجم
باز کن ببیناز دستم گرفت و داخله کیسه رو دید
رها:وایییییییی
پرید بغلم .
خیلی خوش حال شدم با خیاله راحت بغلش کردم و بوش کردم .
یه دفعه خودش و کشید کنار
رها:چی..چیز....چیزه ببخشید حواسم نبود کیک هام هم ماله خودتون
انداخت بغلم که گرفتم .
بیا من و باش که گفتم اشتی کرده !
-برا بچم گرفتم نه برا تو
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با حالتی غمگین نگام کرد و بد چند مین جدی گفت:بچه ؟کدوم بچه؟! بچت از شبنم و میگی !اخ اخ این جا نیست که برو برو همون جا
که بودی دنبالش بگرد
نفس عمیق کشیدم و گفتم :من یه بچه دارم اونم تو شکمه زنمه بچه ی دیگه ای ندارم .
رها :اخی هنوز توله جانتون به دنیا نیومده ولی دو ماه پیش که نزدیکه به دنیا اومدنش بود متاسفم که پدره کثیفی مثل تو داره
از باال پایین رفتنه سینش فهمیدم گریش گرفته !عادتش بود .
اومد در و ببند پام و گذاشتم الی در و نذاشتم و گفتم:رها این و تو گوشت فرو کن من یه بچه دارم اونم تو شکمه زنمه زنمم تویی
فهمیدی یا نه ؟!
ناخداگاه صدام بلند شد و تبدیل به داد شد.
رها:اینم تو ،تو گوشت فرو کن آقای اراد فتاح این بچه بچه ی منه نه بچه تو ،تو هیچ مسئولیتی در قباله بچه من نداری خوب پس برا من
وانستا بچم بچم کن خوب ....کسی بچم بچم میکنه مرد باشه نه که تو از نامردم نامرد تری هه بچم!
دوماه بودی اصال دوماه بودی ببینی بچت چه جور....... ..اخ ...
تند تند و با حرص حرفش و میزد باید میذاشتم خودش و خالی کنه اون خبری از حاله من نداشت .
وقتی گفت اخ سرم و بلند کردم دیدم صورتش مثل گچ سفید شده .
داشت میشست رو زمین که بازو هاش و گرفتم :رها ...رها چی شدی
رها:ا..ار...اراد درد دارم ...
اون دختره که نمیدوسنتم تو خونست سریع صداش زدم .
ساااااحللللسریع یه دختر جلوم ظاهر شد و قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم:سریع یه مانتو شال برا رها بیار
گیج داشت نگام میکرد که داد زدم .د زود باش
از شوك اومد بیرون سمته اتاق رفت و کمی بد با مانتو و شاله مشکی اومد
سریع تنش کردم و دستم و انداختم زیره زانو هاش و بلندش کردم و به سمته ماشین رفتم و نشوندمش.
سریع خودمم نشستم و به طرفه بیمارستان رفتم .
بده ده مین رسیدیم .
تو ماشین رها همش عرق میکرد و یواش یواش گریه میکرد
الهی بمیرم براش حتما خیلی درد داشت
دوباره بغلش کردم و بردم داخله بیمارستان.
پرستاااااااررررریه دختره سریع به طرفم اومد وقتی رها رو دید دوید طرفه یه طرف و با دوتا مرد و یه تخت اومد تا خوابوندمش رو تخت از حال رفت.
چرا از حال رفت ........-باشمام جواب بدینیه مرده نگهم داشت و اون دو نَفَر رهام و بردن...
مرده:اقا اروم باش ..نسبتتون؟!
همسرشمدکتر:چند ماهشه؟!
نمیدونم دکتر نمیدونمکالفه بودم ...
با تعجب نگام کرد و گفت:سر چی حالش بد شد !
نمیدونم !واقعا هم نمیدونم چون از صبح رها درد داشت .
دکتر با یه حالته بد نگام کرد و پشتش و کرد و رفت .
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دنبالش رفتم که رفت تو یه اتاق اجازه نداد برم.
-اقا اراد...برگشتم که همون دختره ساحل و دیدم .
شما این جا چی کار میکنید ؟!ساحل :چند لحظه میایین .
سرم و تکون دادم و به دنبالش رفتم که رو صندلی نشست و منم نشستم و منتظر بهش خیره شدم!
ساحل :رها به خاطره اینکه این چند وقت خیلی عصبی بود و سختی زیادی کشید
بچه رو چند هفته قبل نزدیک بود سقط کنه اما خدا خواست و نشد ...ولی دکتر گفته بود مراقب باشه مگال زایمانه زود رس پیدا میکنه
...االنم فکر کنم وقشته من براش مدارکش و اوردم ...اما فقط رها هیچی برا بچه تهیه نکر...
از جیبم پول در اوردم و بهش دادم و گفتم :برو چیزای واجب و فعال بگیر تا بعد من این جا هستم
سرش و تکون داد و بلند شد داشت میرفت که گفتم :مدراك
برگشت طرفم و مدارك و داد و رفت .
دکتر از اتاق اومد بیرون و گفت:بچه داره به دنیا میاد ...فقط باید کاراش و بکنید ...مدارکش و که دیگه دارین درسته ...
اون موقع دوست داشتم بزنم فکش و داغون کنم ولی هیف که زنم زیره دستش بود
دارم ...دارم االن میرم بکنم فقط خانومم حالش خوبه !دکتر:نمیدونم دارم تالشمون رو میکنیم .
مرتیکه عوضی ...
رفتم طرفه پذیرش و تموم کاراش و کردم ...
سی مین گذشته بود که رهام و از اتاق اوردن بیرون
در حالی که بهش سرم وصل بود و لباسه بیمارستان تنش بود ...بهوش بود رفتم دستش و گرفتم که گفت:اراد من میترسم...درسته ازت
بدم میاد ...ولی من میترسم تنهام نذار...
اشک از چشاش اومد و همون لحظه چشاش بسته شد
چرا این جوری شد هانپرستار:اقا اروم باش بیهوشی اثر کرد و بیهوش شد
اروم و قرار نداشتم .
به دکتر گفتم میخوام تو اتاق عمل باشم اما از اون جایی که با من سره لج بود نذاشت..
رهام و بردن اتاق عمل منم عرضه زمین و همش طَی میکردم...
با صدای قدم سرم و بردم باال که ساحل و با چندتا کیسه دیدم
ساحل :وای اقا اراد چی شد بردن رها رو ؟؟؟کی بردن؟؟؟خوب بود ؟؟؟چی...
خوب بود بردن نمیدونم کی میارنمن که عصابم خورده اینم هعی رو مخ میره
دیگه انقدر راه رفته بودم خودم سرگیجه گرفته بودم
اومدم بشینم که یه پرستار با یه بچه اومد بیرون
سریع رفتم طرفش و گفتم:زنم...زنم چطوره
پرستار  :خانومتون حالش خوبه چند دقیقه دیگه منتقل میشه بیایین این جوجوی خوشگل رو ببنید
بچه رو گرفت طرفم و منم بغلش کردم به صورته معصومش نگا کردم .
با اینکه چشاش بسته بود میشد فهمید که کامال شبیه رهاست
چشاش و باز کرد و با چشای ابیش بهم نگا کرد و یه دفعه زد زیره گریه
هل شدم که پرستار خندید و از بغلم گرفت و بردش
یه حسه خیلی خوب بهم دست داد.
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حسه بابا شدن.
یه حس خوشحالی از ته دل
خوشحالی از اینکه بچه ای دارم که مادرش نفسش به نفسم بنده ...
ساحل :مبارك باشه اقا اراد ایشاال قدمش براتون خوب باشه
ممنونم ساحل خانوم..ساحل :اقا اراد رها هنوز دوستون داره به حرفاش نگا نکنید هنوز قلبش با شماست خواهش میکنم بدست بیارید دلش و
لب خنده اطمینان بخشی بهش زدم که همون موقع در با صدا باز شد و یه تخت اومد بیرون که رهای من روش بود
سریع رفتم طرفش که چشای خوشگلش بسته بود سریع دستای سردش و گرفتم و پیشونیش و بوسیدم .

دکتر:لطفا برین کنار میخوان بدونش تو اتاقشون
با حرص رفتم کنار که رها رو بردن
خیالم که از بابته رها راحت شد رفتم طرفه سالنی که بچه ها بودن سریع بچم و پیدا کردم ..
اخی بابا قربونش بشه که کپیه مامانشه
-اقا اراد بهتره االن پیشه رها برید کن بهوش اومد پیشش باشین من با این خوشگل خانوم ماییمباشه ممنونرفتم طرفه اتاقه رها که تا در و باز کردم جعبه دستمال به طرفم پرت شد که اگه جا خالی نداده بودم دماغه خوشگلم میرفت تو افسایت
دوباره سرم و بردم بردم جلو که دیدم رها میخواد دمپایی پرت کنه طرفم که سریع رسیدم بهش و دستش و گرفتم
ااا چی کار میکنی دختررها:اراد میکشمت
وا دوباره چرابه خاطر جنابعالی میدونی من چه دردی کشیدم ..ایشاال از مردی سقط بشی که من مردم از دردخندیدم و لپش و کشیدم :نکن بچه جون مگه کشه تمونه اخه
شیطونی نکن وروجکچش غره ای بهم رفت که بدتر دلم ضعف کرد
پیشونیش و بوسیدم که گفت:یادم نمیاد اجازه داده باشم که بوسم کنی
زنمی اختیارت و دارماومد جواب بده که ساحل با بچه وارد شد
ساحل :مامانی ما اومدیم
رها خندید که ساحل اومد و بچه رو گذاشت تو بغله رها
از زبونه رها:
به بچم به تمومه وجودم نگاه کردم .
انگار من بودم با صورته بچه گونه
قربونه دختره خوشگلم برم
دختر شد به گفته ی توبهم نگاه کرد و لب خند زد
ای کاش بهم خیانت نمیکردی اراد تا خوش بختیمون و با هم شریک میشدیم.
اما دیگه خوش بختی نیست یه قلبه شکستس
اونم از طرفه من ..
ساحل :رها
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از فکر خارج شدم .
جانمساحل :مبارکت باشه خواهری ...مبارکت باشه اقا اراد
من و اراد با هم:ممنون
بهم نگاه کردیم ...انگار جفتمون دنباله یه بهونه بودیم تا عطشه نسبت بهم و برطرف کنیم
در باز شد و پرستار اومد تو
پرستار :خوبی خانومی درد نداری
نه خوبمپرستار :خوب دیگه لباست و بده باال باید به جوجوت شیر بدی
االن؟!پرستار:اره دیگه این خوشگل االن گشنشه
به اراد نگاه کردم که اونم نگاه کرد
بیا باز خنگ شد
برو بیرون دیگهاراد:وا برا چی
مگه ندیدی خانوم چی گفت بچم شیر میخواد برو بیرونساحل :رها ...اون باباشه حق داره لطفا
با حرص بهش نگاه کردم .
با گریه بچم سریع لباسم و دادم باال
___________
داشتیم به شیر خوردنه جوجو نگا میکردیم که اینه فرشته ها داشت میخورد .
اراد:وای رها ببین چه جوری میخوره
چپ چپ نگاش کردم و گفتم:پرو
بد از اینکه از شیر خوردن جوجو دست برداشت لباسم و درست کردم و ارادم بغلش کرد
ساحل :خوب اسمه این جوجو رو میخوایین چی بذارید
به اراد نگاه کردم که منتظر بود ببینه چی میگم!
وقتی با اراد خوب بودیم اوایله بارداریم بود قرار بود دختر شد بذاریم دلشاد که همیشه دلش شاد باشه
اسمش....دلشادبا خوشحالی نگام کرد کن ساحل گفت:مثله خودش اسمش هم قشنگه!

ممنونم .ساحل :من میرم میام
باشهساحل رفت بیرون میدونستم میخواد مارو تنها بذاره مثال
اراد اومد نشست بغلم رو تخت و دستم و گرفت
خواستم از دستش دستم و بکشم که نذاشت و گفت:رها خواهش میکنم صبر کن بذار حرفم و بگم بد تصمیمم بگیر .
راست میگفت بهتره بذارم حرفاش و بزنه شاید واقعا قصیری نداشت شاید هم داشت
___________
اشکام و با شصتش پاك کرد و گفت:گریه نکن فداتشم تقصیره من بود باید از روزه اول بهت میگفتم ببخشید من و ...فقط این و بدون رها
من هیچ وقت بهت خیانت نکردم خانومم هیچ وقت هیچ کس جات و برام نگرفت تو فقط بودی و هستی تو قلبم فقط یکی هست که
اضافه شده اونم دخترمونه..
با چشای اشکیم بهش خیره شدم که پیشونیم و بوسید
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اراد:حاال اشتی
قل میدی دیگه تنهام نذاریاراد:بیا خانم و دو ماه مارو تنها گذاشته تازه داره از ما قل میگیره
خندیدم که اونم خندید
__________________
--ممنی ممنیجانم دخترم !--ممنی بیی و هرچی بیداد میتونم بیدال نوموشه( مامانی بابایی و هرچی بیدار میکنم بیدار نمیشه )بغلش کردم و لپش و بوسیدم و گفتم:تا تو شکالتت و بخوری من بیدارش میکنم
-باجهبوسیدمش و گذاشتمش زمین و رفتم طرفه اتاقمون که اراد .طاق باز رو تخت ولو بود
رفتم به سمته تخت رو صورتش خم شدم که بوسش کنم که یه دفعه دستم کشیده شد و روش پرت شدم .
اا تو که بیداری پاشو ببینمجاش و عوض کرد باهام و روم خوابید
هوی اراد ل....با لباس مهره سوکت به لبام زد با عشق به بوسیدنه شوهرم همسرم عشقم رویام پاسخ دادم .
خوش بختیم من تا دخترم و شوهرم کامل بود
احساس میکنم خوشبخت ترین زنه دنیام چون بهترین مرده دنیا رو دارم .
مردی که اتیشه وجودش وجودم و داغ میکنه...
دختری که حاصله عشقمونه ...
تقدیر رویایی که اخرش شد عشقمون و حاصله عشقمون ...
ببینم اصال کی میگه رویا فقط رویاس؟
رویا میتونه تقدیره ادم هم باشه !
اره مثل تقدیره من مثله تقدیر یک رویا .
سرش و اورد باال و به چشام نگا کرد و گفت :دنیای من با عشق درگیره!
عشقی که تو نباشی میمیره.اراد:عشقی که تو دسته تو گل داده
عشقی که به دسته من افتاده ...(پایان)
زندگی این نیست که رویا ها رو فقط ارزو دونست و گذاشت رویا بمونند
باید دنباله رویا بود که رویاتون تو تقدیرتون رقم بخوره.

💜تقدیره یک رویا💜
نویسنده :دینا صباغی
عضو انجمنه برتره رمان سیتی
@Romancity
ممنون از کسانی که در این رمان از اول تا اخر مارو همراهی و دنبال کردن و ممنون از کسانی که در تایپ و ....کمک های زیادی بهمون
کردن باتشکر از همگی 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
پایانه رمان
31/3/1396
4117
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