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عشق ابدی
باسمه تعالی
روز جمعه بود و من اروم اروم تو حیاط خونه قدم میزدم و ب خودمو نیکدل
فکر میکردم خواهر کوچولوم 15سااالشااه و من 20سااال مادرم وقتی میاواس
خواهر کوچولومو ب دنیا بیاره از دنیا رفت چند ساااال بعد مدرمز از

اااه

مامانز دق کردو رفت  .بعد فوت مدرم عمز دندون تیز کرد برای ویالمون ک
یکیش تو شاامال بود یکیشااز تو تهران اما با کمو عموم ما ویالی تو تهرانو
فروختیمو رفتیز جای دیگ خونه گرفتیز .و من دیگ خبری از ع مه و عموم
نداشااتز تا 15سااالگیز از موالی بابام خرج دوتامونو دراوردم .بعد اون تو ی
شرکت مشغول ب کار شدم هنوزم تو همون شرکتمو هیچی وا سه خواهرم کز
نمیزارم هرچی باواد براش فراهز میکنز .قبل اینکه این اتفاقای شوم بیوفته من
دختره شااادو شاای ونی بودم ک به زلزله معرود بودم .با صاادای نیکدل از فکر
بیرون اومدم  .با لباند ب صورتش نگا کردم .موهای بلوند و ابروهای قهوه ای
ه شتی چ شمای در شت ابی با مژه های مرم شتو بلند م شکی دماغ قلمی لبای
قلوه ای .همینجوری مشااغول انالیز صااورتش بودم ک یهو با جیک نیکدل ب
خودم اومدم .نیکدل:نیز سااااعته دارم صااادات میکنز حواسااات کجاس.
کشاایدمش تو بغلمو گفتز:بباشااید خواهر کوچولو حواسااز نبود نیکدل:میگز
میزاری امروز با دوسااتام برم بیرونم من:دوسااتات کینمکجامیاواید بریدم
نیکدل کالفه موفی کشاایدو گفت :با دوسااتای مدرسااز میاوام برم کتاباونه

wWw.Roman4u.iR

6

.حاال میزاری برمم من:باشاه فق مواب خودت باش .خ م چشامی گفتو
با ذوق لپمو ب*و* سید و رفت تا اماده ب شه  .نگرانش بودم اون تو سنی نیس
ک بتونه درکز کنه اما با این حال دوس ندارم ناراحت ببینمش
بعد اینکه نیکدلو راهی کردم ب ساامت تاتز رفتز تا چند ساااعت باوابز .ب
ساعت روی گوشیز نگاه کردم.ساعت 5:00بود .گوشیمو رو 7گذاشتز  .سرم
ک به بالشت رسید به خواب عمیقی فرو رفتز.با صدای زنگ گوشیز از خواب
مر یدم  .زنگو ق ع کردم و رفتز بیرون تا ببینز نی کدل او مده یا نه! خو نه رو
هرچی گ شتز نبود کز کز دا شتز نگران می شدم با دو رفتز جلودر اتاقش ودرو
اروم باز کردم  .همین ک چشز بهش افتاد نفس راحتی کشیدم خواهر کوچولوم
خواب بود .درو ب ستز و رفتز تو ا شپز خونه تا شام درست کنز .ت میز گرفتز
ذای مرده عالقه ی نیکدلو درست کنز.خداروشکر مواد الزمشو داشتز.حدود
یو ساعت بعد شام حا ضر شده بود ک نیکدل بیدار شد با دیدن ذا جیک
بلندی از سر ذوق ک شید و شاالپ شاالپ ماچز کرد نیکدل:اخ اجی جونی
خیلی خوبی من عاشق الزانیام الهی فداتشز من:با لباند ب دیونه بازیاش نگا
میکردم اروم از خودم جداش کردمو نشوندمش رو صندلی  .بعد خوردن شام و
شستن برفا دوتایی نشستیز جلو تی وی .حدود ی ساعتی شده بود ک دوتایی
رق فیلز بودیز  .با صدای زنگ گوشیز با تعج از روی میز برداشتمش.اقای
مناهی بود .نگاهز ب ساعت افتاد.ساعت 11:00ش بود با ترس دکمه ات ال
رو زدم.من :بله بفرماییدم اقای مناهی :سااالم دخترم خوبیم من:خیلی ممنون
اقای مناهی .شما خوبینم اقای مناهی:مر سی دخترم .شرمنده دخترم این وقته

عشق ابدی

شاا مزاحمت شاادم .قر
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از مزاحمت میاواسااتز بگز ک فردا یکز زودتر

ب یای شاارکت .من:ات فاقی اف تادهم ا قای م ناهی :نه دخترم خیره ایشااال خیره
من:چشااز اقای مناهی.اقای مناهی :چشاامت بی بال دخترم خدانگهدارت
من:خدانگهدارتون
تما سو ق ع کردمو رفتز تو فکر،ینی چیکارم داره ک این موقع ش زنگ زده.با
صاادای نیکدل برگشااتز :ابجی کی بودم چیکار داشااتم ب ساامتش رفتمو
کنارش نشستز.من:اقای مناهی بود صاحاب کارم .نیکدل چشاش اندازه قابلمه
شااد و گفت:این موقع شاا مچیکار داشاات حاالم من:گفت فردا زودتر بیا
شرکت کار مهمی باهات دارم نیکدل متفکر بهز چ شز دوختو گف:ب نظرت
چیکارت دارهم اروم زدم رو شونش من:ما شو بریز باوابیز ذهنتو م شغول نکن
نیکدل لباندی زد و همراهز اومد .دوتایی ب ساامت اتاقامون رفتیز ک یهو
نیکدل صدام زد.برگشتز سمتش ک داشت مظلوم نگام میکرد.خنده ی کوتاهی
کردمو گفتز چی میاوای وروجوم نیکدل ل خنده متومهنی زد و گفت:میشه
فردا برم خو نه دوسااا تز م ل ب ا ندی زدم من:دوسااا تت کی هساااتم
نیکدل:همکالسیمه ابجی خونشونز نزدیکه ! حاال میشه برمم من :باشه عزیزم
فق مراق خودت باش نیکدل:چشز خواهری گونشو ب*و*سیدم بعدم رفتز
تو اتاقز رو تات دراز کشاا یدمو ب اقای مناهی فکر کردم ینی چیکارم داره
.بیایال این فکرا شدمو خز شدم گو شیمو بردا شتز رو 7:30تنظیز کردم ک
ساعت 8اونجا باشز .هرچی سعی کردم باوابز خوابز نبرد ک اخر ساعت
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رفتز سمت دستشویی بعد انجام عملیات الزم از دستشویی خارج شدمو ب
ساامت اینه رفتز.نگاهی ب چهرم انداختز.موهای خرمایی ابرو های هشااتی
قهوه ای چشمای درشت ابی مژه های بلند قهوه ای لبای قلوه ای قیافه معمولی
داشااتز.همه میگفتن از خواهرت خوشااگل تری ولی من قبول نداشااتز.زیبایی
خاصاای داشاات ک من نداشااتز .ولی اون همیشااه ارایش کاملشااو داشاات ک
زیبایی شو بی شتر میکرد.ی ریملو برق ل زدمو موهامو محکز باال سرم ب ستز
.شلوار لی مشکی دمپامو مام کردم با مانتو سفید مشکی راه راه با شال مشکی
کیف م شکیمو بردا شتمو از اتاقز بیرون رفتز سوئیچ  206سفیدمو بردا شتمو
سوار شدم شدم ب سمت شرکت حرکت کردم .
وقتی ب شرکت ر سیدم خیلی اروم و خانومانه وارد شدمو ب سوی اتاق اقای
مناهی رفتز .جلوی در وای سا ی نفس عمیق ک شیدم و در زدم با بفرمایید رئیس
وارد شدم من:سالم اقای مناهی ،اقای مناهی:سالم دخترم.بیا بشین با لباند رو
یکی از کانامه ها ن ش ستز ک اقای مناهی هز روبروم ن ش ست.اقای مناهی:خ
دخترم چ وری م من:خوبز اقای مناهی کاری داشااتین با منماقای مناهی:
میدونی ک اهل مقدمه چینی نی ستز ی را ست میرم سره ا صل م ل

شرکت

تهرانی رو ک می شنا سیم من:بله می شنا سز اقای مناهی :خ دخترم اونا از ما
خوا ستن ک یکی از با تجریبه ترین فردمونو ب عنوان منشی برای اونا بفرستیز
ک ب چند زبانز مسل باشه راسیتش توی این شرکت من یر از تو کس دیگه
ای رو قبول ندارم اونام االن خیلی به تو نیاز دارن گفتز اگ قبول کنی ب مدت
ی ماه توی اون شرکت م شغول با شی بعد خوا ستی میتونی برگردی همینجا یا
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اگر ازت راضاای بودن همونجا بمونی دخترم تو فکر رفتز شاارکت بدی نبود اما
من اینجارو ترجیح میدم ی ماه هز زیاد نبود بعد ی ماه دو باره برمیگردم با
صاادای اقای مناهی از فکر خارج شاادم اقای مناهی:خ دخترم نظرت چیهم
من:من مشااکلی ندارم ا ما ی ماه دیگ برمیگردم ا قای م ناهی لبا ندی زدو
گفت:خ مس از فردا میتونی کار جدیدتو ا از کنی دخترم برو ساار کارت
لباندی زدم از اتاق زدم بیرون نشستز سرجام ساعت 9بود کارامو تا 12انجام
دادم بعد انجام کارام ناهارمو خوردم تقریبا سااااعت 2بود ک از در شاارکت
خارج شدم سوار ما شینز شدم و راه افتادم سر کوچمون نیکدل رو دیدم ک
دا شت اروم اروم قدم میزد جلوش زدم رو ترمز ک با وح شت سر شو اورد باال
وقتی نگام ب صااوراش افتاد نتوتسااتز جلو خندمو بگیرم با اع اابانیت اومد
جلوی شاایشاااه ماشااین نیکدل:تو معلوم هسااات داری چیکار میکنی زهلز
ترکیدگونشااو ب*و*ساایدمو مهربون گفتز:بباشااید ابجی کوچولو حاال کجا
میریم نیکدل:گفتز ک میرم خونه دوسااتز من:باشااه عزیزم خوش بگذره اون
رفتو منز رفتز خونه
سااااعت 7بود ک نیکدل اومد.نیکدل:سااالم ابجی من :سااالم عزیزم.فکر
نمیکنی یکز دیر اومدی نیکدل:داشااتیز زبان کار میکردیز من:باشااه.من میرم
یکز ا ستراحت کنز .خ ستز نیکدل:با شه ابجی منز برم ی دوش بگیرم چیزی
نگفتمو رفتز تو اتاقز خیلی خ سته بودم تا االنز ک ناوابیدم منتظر نیکدل بودم
برقو خاموش کردم .خودمو مرت کردم رو تات و ب خواب رفتز.با صااادای
شک ستن چیزی از خواب مریدم نگاهز ب ساعت افتاد ساعت 12:00بود با
تعج و ترس از اتاق خارج شدم ب سمت اشپز خونه رفتز نیکدلو دیدم رو
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زمین ن ش سته بود تو خودش جمع شده بودو با بغض ب تیکه های خورد شده
شیشه نگا میکرد .برقو روشن کردمو کنارش نشستز کشیدمش تو بغلز معلوم
بود ترساایده بعد چند دقیقه اروم ازم جدا شاااد و ساارشااو انداخت مایین
نیکدل:بباشااید ابجی گشاانز بود اومدم ی چیزی باورم ک از دسااتز افتاد
مهربون گفتز:تو بباش عزیزم خیلی خواب یدم گشاا نه موندی لبا ندی زدمو
دستشو گرفتز و بلندش کردم من:ماشو برو بشین رو کانامه االن ی چیز درست
میکنز دوتایی باوریز منز گشاانمه محکز لپمو ب*و*س کرد نیکدل:قربون
اجیه مهربونز من:برو بچه وقتی رفت خورده شاایشااه هارو جمع کردم.شاارو
کردم ب در ست کردن مرغ ساعت  1ذا حا ضر شد نیکدلو صدا زدم .بعد
خوردن شام برفارو ش ستز بعد رفتز می شش ن ش ستز من:خوب خواهری من
چ ورهم نیکدل سر شو انداخت مایینو اروم گفت:خوبز م شکوک نگاش کردم
من:خواهری من چرا ناراحته نیکدل دلاور نگام کرد نیکدل:فردا چندمه اجیم
من:هفتز چ ورم نیکدل:چه ماهیم من:ابان.چرا این سواال رومیکنیم نیکدل
با بغض گ فت:هیچی.من میرم باوابز ب عدم رفت تو ا تاقش شااونه ای باال
انداختز رفتز تو اتاقز همین رو تات دراز کشاایدم یهو عین ساایس نشااسااتز
7آبان..وای نه!من چ ور یادم رفت لبمو گاز گرفتز خواسااتز برم تو اتاقش ک
..فکری ب ساارم زد.برای ماساامالی خوبه با لباند دوباره رو تات خوابیدم
.همین ور ک ب فردا فکرد میکردم نفهمیدم چیشد ک خوابز برد.
ساعت 8بود ک بیدار شدم.رفتز دستشویی و صورتمو شستز .رفتز جلو اینه
رژ صااورتی کمرنگ ریمل یکمز کرم زد افتاب زدم موهامو محکز باال ساادم
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ب ستز یذر شز ریاتز جلو صورتز شلوار لوله تفنگی یایمو مام کردم با مانتو
مشااکی روسااری مشااکیمز ساارم کردم.کیفمو همراه موبایلز برداشااتز .سااوار
ما شینز شدم و ب سمت ادر سی رفتز ک اقای مناهی بهز داد.وقتی ر سیدم
میاده شدم .نفس عمیقی ک شیدم.داخل شرکت شدم و ب سمت من شی رفتز
من:بباشااید اقای تهرانی هسااتنم منشاای با صاادای جیک جیغوش گف:وقت
قبلیی دا شتین شماممن:برای ا ستادام از شرکت مناهی اومدم من شی با یض
نگاهی بهز انداختو گفت:برو تو موزخندی زدمو چیزی نگفتز .رفتز جلو درو
در زدم با بفرماییدش وارد شاادم .با صاادای رسااا سااالم کردم ک برگشااتو نگام
کرد.قیافه ای معمولی داشاات .اما در عین حال جذاب بود .خومو جمع و جور
کردمو رفتز نزدیکتر اقای تهرانی :سالم .بفرمایید م من:من شی جدید ه ستز از
شاارکت مناهی اقای تهرانی:خ بفرمایید بشااینید تا من فرمو بهتون بدم تا مر
کنید رو یکی از کانامه ها نشستز ک فرمو همراه خودکار بهز داد .وقتی فرمو مر
کردم بهش دادم .با دقت نگاهی بهش کردو با لباندگف:عالیه .از همین حاال
اسااتادام شاادی اما قبلش باید شاارای کارو بهت توضاایح بدم هر روز باید
ساااعت 8شاارکت باشاای  .و تا 12کاراتو انجام بدی بعد اون میری ناهار میش
همکارا بعدم دو باره بر میگردی و تا  4کارا رو انجام میدی و میتونی بری خونه
اینز بگز ک من برادر اقای تهرانی هستز و همچنین مدیر عامل شرکت ای شون
امروز نتونست بیاد و از من خواست شراطت شمارو برای استادام ببینز
تمام مدتی ک حرد میزد من سااااکت نگاش میکردم.حرفاش ک تموم شاااد
گفت :از فردا میتونی کارتو شاارو کنی امیدوارم کارتو خوب انجام بدی.تیام
خیلی رو کارش ح سا سه.فق سر تکون دادم و هنگامی ک میاوا ستز از در
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خارج بشااز گفتز:نگران نباشااید.خدانگهدارتون درو بسااتز و لباند حر
دراری ب منشاای زدم نگاهز ب ساااعت روبروم افتاد.ساااعت 11بود.یهو یاد
نیکدل افتادمو با سرعت از در شرکت خارج شدم و سوار ما شین شدم.بعد
انجام کارام ب خونه برگشتز .خداروشکر نیکدل هنوز نیومد بود.لباسامو مرت
کردم تو اتاقز و م شغول سابیدن خونه شدم.بعد تمیز کردن خونه شرو کردم
ب ذا ماتن ذام ک حاضاار شااد نیکدل اومد  .اروم اروم از مشاات بهش
نزدیو شاادم و مریدم بغلش از ترس هین بلندی کشااید خنده ی ریزی کردمو
گفتز:خواهر خو شگلز تولدت مبارک ازش جدا شدمو بر شگردوندم .نیکدل با
بغض گ فت:ینی یادت بودم با اخز کمرنگی گفتز :مگ میشاااه تو لد ابجی
کوچولوم رو یادم بره لباندی زدو خودشااو مرت کرد بغلز نیکدل:خیلی خوبی
خواهری من :خ دیگ لوس نشااو برو لباساااتو عو

کن بیا نیکدل رفتو منز

کیکو گذاشااتز رو میز شاامع های 16سااالگیشااو رو کیکش گذاشااتز .خواهر
کوچولوم داره بزرگ میشاه .نیکدل از اتاقش اومد بیرون و وقتی نگاش ب کیو
افتاد چ شماش برق زد ن ش ست جلوی کیو و گفت:خواهر کوچولوت بزرگ
شده ها لباندی زدمو گون شو ب*و* سیدم کادو شو بهش دادمو گفتز:تولدت
مبارک خواهری با ذوق خاصی کادوشو باز کرد.گوشیو ک دید باورش نشد  .از
بهت ک دراومد با خوشااحالی مرید بغلز نیکدل:مرساای ابجی جونز با لباند
نگاش کردم من:مبارکت باشااه خوشااگلز بیا اول کیکتو باور بعد بریز ناهار
باوریز.کیکو ک خوردیز.دیگ ا شتها ندا شتز.اما نیکدل ح سابی گ شنش بود
 .ذارو کشیدمو گذاشتز جلوش .بعد صرد ناهار دوتایی نشستیز جلو تی وی
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و مشااغول دیدن فیلز شاادیز ک تلفن خونه زنگ خورد.با تعج رفتز ساامت
تلفن.خیلی وقت بود ک دیگ کسی بهمون زنگ نمیزد ینی کی میتونه باشهم
تلفنو ک برداشااتز صاادای شااادو شاای ون ارتا مساار عموم تو گوشاای میچید
ارتا:سااالم سااایلنت لباندی زدمو گفتز:سااالم اقا ارتا ی عج یادی از ما
کردیم ارتا:زنگ زدم بگز درو وا کنی ک مساار عموت مشااته دره باتعج
گفتز:مشااات درم ارتا:او مدم تولد دختر عموم مشااکل یهم لبا ندی زدمو با
مهربونی گفتز:ن ی مشکلی ! االن درو باز میکنز تلفنو گذاشتز و درو باز کردم
.تنها کساای ک تو این چن سااال حوامونو داشاات ارتا بود یجورایی با همه فرق
داشت مسر  20ساله مهربونو شوخ .نیکدل با کنجکاوی مرسید نیکدل:کی بود
ابجیممن:االن میفهمی .ارتا با شتاب درو باز کردو گف:تولدت مبااارک دختر
عموو نیکدل از ترس س متر مرید باال بعدم ماشااد افتاد دنبالش .با لباند ب
دیونه بازیاشااون نگا میکردم .بعد کتو خوردن ارتا دوتاشااون اتش بس کردنو
اومدن نشستن کنارم .ارتا بسته ای رو ب نیکدل دادو گف:حرومت باشه بگیر
نیکدل با ای شی گفتو ازش گرد ی جعبه قرمز رنگ بود نیکدل با شوق بازش
کرد ک ..یهو چیزی رفت تو صااورتش.نتونسااتز خودمو کنترل کنمو زدم زیر
خ نده .ارتا و نی کدل با تع ج ن گام میکردن خوب ک خ ندمو کردم خودمو
جمعو جور کردم و ذول زدم تو چشاااماشااون یهو ارتا گفت:نمردیمو خنده ی
تورم دیدیز چشااز ره ی تومی بهش رفتز چیزی نگفتز نیکدلز ک ناراحت
شده بود چیزی نگفت .نیکدل همیشه با ارتا شوخی میکنه اما هیچوقت ندیدم
ناراحت ب شه  .حدود ی ساعتی بعد نیکدلو ارتا رفتن شهره بازی .ا سز شهره
بازی ک اومد نیکدل لباند متومهنی زد ک خندم گرفت.سااااعت 6بود ک
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برگشتن ک قیافه هر دوتاشون خسته بود ارتانو فرستادم بره تو اتاقز نیکدلز رفت
تو اتاقش تا باوابه .منز نشستز مای تی وی و مشغول فیلز دیدن شدم.بعد فیلز
ماشادم شاام درسات کنز رفتز تو اشاپز خونه ت امیز گرفتز قرمه سابزی بپزم
.ساعت 9نیکدل بیدار شد.یکز باهز حرد زدیمو اونز با ذوق داشت میگفت
ک مدر ارتا رو دراورده ساعت  10شام حاضر شد ک نیکدل با اب ارتارو بیدار
کرد تا شام باوریز .شامو ک خوردیز برفارو ش ستز .ارتا هز میاوا ست بره
ک ی چ شز ره بهش رفتز ک م شیمون شد.نیکدلو ارتا ن ش ستن سونی بازی
کنن منز رفتز باوابز ک 7بیدارشز.
صبح ساعت 7بیدار شدم.رفتز دستشویی بعدم از اتاق بیرون رفتز .ب سمت
اشاااپز خو نه رفتمو کتریو زدم.صااابحونمو ک خوردم رفتز تو ا تاقز تا
حاضرشز.طبق معمول موهام باال سرم محکز بستز و رژ آجری و ریملز زدم
و شاالوار لوله تفنگی مشاایکیمو با مانتو مشااکی و روسااری طرش داره مشااکی
مو شیدم .سوئیچ ما شینو بردا شتز از خونه زدم بیرون .سوار ما شینز شدم.نیز
ساعت بعد رسیدم شرکت.ماشینو مارک کردمو میاده شدم داخل شرکت شدم و
ب سمت میزم رفتز .ن ش ستز رو صندلی ک برادر اقای تهرانی اومدن سمتز
اقای تهرانی :سالم خانوم ستایش از جام بلند شدمو گفتز  :سالم اقای تهرانی
خوب هسااتینم اقای تهرانی :مرساای خوبز.برو تو اتاق رئیس .رئیس کارت
داره.بعدم بیا اینجا تا بهت ی سااری چیزا رو یاد بدم .سااری تکون دادمو رفتز
جلو در اتاق.نمیدونز چرا ا سترس دا شتز در زدم ک صدایی ن شنیدم دوباره در
زدم ک گفت :بیا تو اروم درو واکردمو داخل شاادم اقای تهرانی :درو ببند درو
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بستز اقای تهرانی :میتونی بشینی مرتیکع ..استغفرالله نشستز رو کانامه نزدیو
ب میز سرشو اورد باال ک مات شدم.داشتز با نگام میاوردم ک تو سرفه ای
کرد ب خودم اومدمو سرمو انداختز مایین .موزخند صدا داری زد ک حرصمو
دراورد اما چیزی نگفتز .دیدم هیچی نمیگه سرمو باال اوردم ک دیدم داره نگام
میکنه.ایندفه نوبت من بود ک موزخند بزنز من:منو صاادا زدین ک نگام کنیدم
از این حرفز شااکه شااد ولی چیزی نگفت.کلی ازم سااوال کرد ک باالخره ولز
کرد ساعت تقریبا 10بود.موفی کشیمو از در بیرون رفتز اقای تهرانی هنوز بغل
میز بود .قیافش خیلی کالفه بود خندم گرفت.اقای تهرانی :ب چی میاندیم
من :هی..هیچی ه...همینجوری خندیدم بعدم لباند زدم ک خندش گرفت
اقای تهرانی:خیلی خ بیا بشین بهت توضیح بدم
حدود نیز ساااعت داشاات شاایوه کارمو بهز یاد میداد.و بعد رفت تا ب کارای
خودش برسااه .داشااتز کارامو میکردم ک اقای تهرانی برادر رئیس رو دیدم ک
داشت میومد سمتز.اقای تهرانی:خسته نباشی .بیا بریز وقته ناهاره.سری تکون
دادمو دوتایی رفتیز تو یکی از اتاقا .اقای تهرانی منو ب همه ی همکارا معرفی
کرد .ادمای خوبی بودن اما یکی شون ک اقای بیات بود نگاه خوبی ندا شت.ک
از نگاش خوشااز نیومد.همه ی همکارا بودن اما نمیدونز چرا رئیس نیومد.بعد
ناهار دوباره همه بر گشتن سره کاراشون.تقریبا کارام تموم شده بود ک با صدای
جیک مانند ی دختر با تعج ساارمو باال اوردم دختره:تیامز اینجاسم بیشااتر
تعج کردم ک تیام کیه من:تیامممتوجه نشاادم دختر:رئیساات .اقای تهرااانی
همچین با ع شوه حرد میزد ک حالت تهو کردم .شماره ی اتاق رئی سو گرفتز
ک بعد دوتا بوق برداشااات اقای تهرانی:بفرماییدم من:بباشااید اقای تهرانی
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خانومی او مده با شاا ما کار داره ا قای تهرانی:اساامشااونم رو ب دختره
گفتز:اساامتون چیهم دختره :بگو شاایدااام من:خانومه شاایدا موفی کشاایدو
گف:خیله خ بفرسش بیاد تو تلفن و ق ع کردمو روب شیدا گفتز:برید داخل
ایشی گفتی رفت تو اتاق .مس اسمش تیامه.ی قشنگ.فکرامو مس زدمو کارامو
تموم کرد ساااعت تقریبا 4بود .از جام بلند شاادم ک در اتاق رئیس باز شااد و
همراه شیدا اومدن بیرون.نگاهی ب دختره انداختز.یادمه وقتی رفت تو اتاق رژ
قرمز زده بود.اما االن اثاری ازش نمونده.خندم گرفت ک رئیس گف:ب چی
میاندی خانومه سااتایشم من:ه..هی..هیچی موز خندی زدو با دختره رفتن
ساامت دربه خروجی.وسااایلمو جمع کردمو از شاارکت خارج شاادم .داشااتز
میرفتز سمته ماشینز ک ی ماشین بغلز نگه داشت.توجهی نکردم ک با صدای
اشاانایی نگام ب اقای بیات افتاد .اقای بیات:خانوم سااتایش بفرمایید تا منزل
برسونمتون من :خیلی ممنون خودم ماشین دارم .بعدم ب سمت ماشینز رفتز
سوار ماشینز شدم ک نگام به رو ب رو افتاد  .نگاش مغرور و سرد بود.ولی در
عین حال جذاب بود.فکرامو مس زدمو ما شینو رو شن کردم.وقتی رسیدم خونه
کسی نبود.شماره ارتارو گرفتز ک بعد دوتا بوق جواب داد ارتا:سالم دختر عمو
من :سالم ارتا.نیکدل می شه توئهم ارتا:اره باهز اومدیز ی دور بزنیز حو صلش
ساار رفته من:باشااه.ناهار خوردینم ارتا:اره خوردیز.خونه ایم من:اره.چ ورم
ار تا:میاواسااتز ب یام دن با لت س تایی بریز بیرون .من:دارم میرم جایی
ارتا.مواب نیکدل باش.کاری نداریم ارتا:نه خدافظ من:خدافظ از خانه
خارج شاادمو سااوار ماشااین شاادم .وقتی رساایدم بهشاات زهرا بازم ز دلمو
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گرفت.از ماشین میاده شدمو.اروم اروم راه میرفتز  .ک مسر بچه ای رو دیدم ک
گل میفروخت.دوتا گل ازش گرفتز رفتز سر مزار.نشستز کنار قبر مدرم.زمزمه
کردم:چ قد دلز برات ت نگ شاااده با بایی .با بغض ب قبر ما مانز ن گا کردم
من:مامانی دلز شااونه هاتو میاواد .نمیدونز چقد گذشاات ک با صاادایی ب
خودم اومدم.برگشااتمو برادر اقای تهرانی رو دیدم.اقای تهرانی با نگرانی نگام
کردو گفت:حالتون خوبه  .سااری تکون دادم چیزی نگفتز .نگاهی ب ساانگ
قبرا کرد.با ناراحتی بهز چشاز دوخت.اقای تهرانی:متاسافز لبانده تلای زدم
ک گفت:خواهر یا برادر نداریم من:ی خواهر اقای تهرانی:چند ساااالشاااه م
من:خواهر کوچولوم 16سااالشااه.اقای تهرانی :خدا نگهش داره.منز مدرمو از
د ست دادم .من:خدا رحمت شون کنه .اقای تهرانی لباندی زدو گفت:من دیگ
برم.تیام منتظره.من:خدانگهدار اقای تهرانی:خدانگهدار.منز بلند شااادمو ب
ساامت ماشااینز رفتز.رساایدم خونه ک ارتا و نیکدلز همون لحظه اومدن.با
تعج ب ساعتز نگا کردم.ساعت 7بود
من:تا االن دور زدینم ارتا:نه.خواهرت منو ب زور برد شااهره بازی نیکدل با
اخز خواساات جوابه نیکدلو بده ک با خنده گفتز:خیله خ حاال بیاین بریز
خونه ماشینو مارک کردم.
رفتز سمت خونه و درو با کیلید باز کردم.
مشت سرم نیکدلو ارتا میزدن تو سرو کله هز.
بی توجه ب اونا رفتز سمت اشپز خونه
مواد الزم الزانیا رو بیرون گذاشتز.ساعت 9الزانیا درست شد.بچه هارو صدا
زدم.
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دوتاییشون با اخمای درهز نشستن دور میز.
با تعج نگاهی بهشااون کردم.اما ت اامیز گرفتز چیزی نگز تا خودشااون
مشکلو حل کنند.
وس شام یهو ارتا گفت:من فردا برمیگردم
نیکدل با بغض ذول زد ب ارتا.بعدم با دو رفت تو اتاقش درم کوبید.
با ع بانیت گفتز:ب من هیچ رب ی نداره بین شما دوتا ی اتفاقی افتاده.و این
مساره بازیا رو تموم میکنین تو هز حق نداری جایی بری.
بعدم بلند شدم برفارو شستز و رفتز جلو دره اتاق نیکدل
هر چی صاااداش زدم جواب نداد .اخرم رفتز رو کانامه باوابز ک دیدم ارتا
اونجا خوابیده.
این مسر چقد مهربونه.رفتز تو اتاقز .چقد دلز واسه تاتز تنگ شده بود
مریدم رو تات ک 1 2 3خوابز برد
صبح طبق معلول ساعت 7بیدار شدم.رفتز دستشویی و عملیات الزمو انجام
دادم .
لباس خوابه خرساایمو با شاالوار کرمی،مانتو قهوه ای،و شااال کرم رنگ عو
کردم .کیف قهوه اینو هز برداشتز
ب یه رژ ل اجری هز بسنده کردم .
وقت صبحونه خوردن نداشتز
با دو رفتز سوار ماشینز شدم و تا شرکت تو فکر ارتا و نیکدل بودم .
وقتی رسیدم شرکت ساعت 8بود.
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نفس عمیقی کشیدم.اخیش خیالز راحت شد
نشستز مشته میزم.ک اقای بیات دیدم ک داشت میومد سمتز
اخمی کردمو سرمو انداختز مایین.
اقای بیات:ساالم نیکتا خانوم.تعج کردم ک اساممو از کجا میدونه و چ ور
اسممو گفت تا خواستز جوابشو بدم صدای اقا تیام و شنیدم
ایشون خانوم ستایش هستن
اقای بیات هول شد ک موز خندی زدمو بی توجه ب اون کارمو ادامه دادم
اقای بیات ک رفت ساانگینی نگاهی رو روم حس میکردم .با تعج ساارمو
اوردم باال ک
چ شز تو چ شز اقا تیام شدم خیره ب هز نگا میکردیز .الم

ی چ شایی

داره .موز خندی زدو گفت:تموم شدم
منز مثل خودش موز خندی زدمو گفتز :شما چیمتموم شدم از سوالز شکه
شااد اما چیزی نگفت فق موزخند زدو گفت:مرونده ملکی رو بیار تو اتاقز.با
حر

مرونده و برداشتز

بدون در زدن رفتز تو اتاق
با تعج برگشتو نگام کرد  .ع بی گف:در زدن بلد نیستیم
جوابشو ندادم ک اونز چیزی نگفت
مروندرو مرت کردم رو میز خواسااتز برم ک دسااتمو گرفت و اومد روب روم
وایساد.
انقد بهز نزدیو شد ک فاصلمون چهار انگشت بزور میشد.
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سرشو کج کرد  .لبا شو چ سبوند ب گو شمو گفت:دفعه اخرت با شه ک با من
اینجوری رفتار میکنی.عاقبت خوبی نداره خانوم کوچولو
از این نزدیکی دا شت حالز بهز میاورد.با همه جونی ک دا شتز م سش زدمو
دوییدم بیرون .
نفس نفس میزدم.همون لحظه برادر اقای تهرانی و دیدم سااریع خودمو جمعو
جور کردم .
اقای تهرانی:سالم خانوم ستایش من:سالم اقای تهرانی.خوب هستینم
اقای تهرانی:خوبز.تیام تو اتاقهم من:بله اقای تهرانی ت شریف دارن لباندی زد
و رفت تو اتاق
منز نشستز مشتو میزو ب کارم ادامه دادم
حدود ی رب بعد اقای تهرانی اومد بیرون .
با اخز گفت:رئیس کارت داره و با
اخمای درهز رفت سمت خروجی در با تعج رفتز سمت در
بدون در زدن وارد شدم ک برگشتو نگام کرد.
خوا ست چیزی بگه ک گفتز:ل فا عادت کنید چون عادت ندارم در بزنز.کارم
داشتینم
با دهن باز ب این همه مروییز نگا کرد.
اما ب سااریع ب خودش اومدو با موز خند گفت:توهز بهتره عادت کنی چون
عواق خوبی ناواهد داشت
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گفتز:کارم داشتینم مرونده ی ملکیو بهز دادو گفت:ب شرکت ملکی

زنگ بزنو برای فردا جلسه بزار من:چه ساعتیم اقا تیام12 :سری تکون دادمو از
در خارج شدم.همون لحظه شیدارو دیدم.با یض نگام کردو رفتو تو اتاق.بی
توجه نشستز سر جام.ساعت 12بود خواستز برم ناهار یادم افتاد ک ب اقا تیام
نگفتز شرکت تیماس تماس گرفته.با دو بلند شدم درو باز کردم ک..
با دیدن صحنه ی روبروم خشکز زد ...
شیدا یکی از ماها شو گذا شته بود روی مای اقا تیامو کروات شو گرفته بود و خز
شده بود روشو داشت می *و*سیدش.
سریع رفتز بیرونو درو ب ستز.چنتا نفس عمیق ک شیدم.و با خودم زمزمه کردم:
من چیزی ندیدم...اره من چیزی ندیدم.
همون لح ظه ا قا ت یام او مد بیرون.دور ل باش رژی بود.نتونسااتز جلو خودمو
بگیرمو بلند زدم زیره خنده.با ع اابانیت بازومو محکز گرفت و فشااار داد.از
درد الل شدم.اقا تیام:
فق یبار دیگ.یبار دیگ بدون اجازه گرفتن وارد اتاق من شو.تا اون روی سگمو
ببینی
بعدم ی فشار محکز دادو ولز کرد.
بغض کردم.م مئنز جاش کبود میشه.با بغض سریع کارامو انجام دادم.
ساعت 2بود ک رفتز سمت اتاق برادر اقای تهرانی.
در زدم و بعد بفرماییدش وارد شدم.اقای تهرانی:
به به خانوم ستایش من:سالم اقای تهرانی
اقای تهرانی:سالم.خوب هستینم
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من:خیلی ممنون.
اقای تهرانی:جانز کاری داشتیم
من:میاواستز بگز اگ میشه امروز زودتر برم .کارامو انجام دادم
اقای تهرانی:اتفاقی افتادهم
من:نه نه.فق یکز حالز بده.گفتز اگ میشه...
اقای تهرانی:باشه .میتونی بری.اما عوضش فردا باید اضافه کار بمونی
سری تکون دادمو با لباند تشکر کردم.
از در بیرون رفتز.داشتز میرفتز سمت خروجی ک اقا تیامو دیدم.
تا منو دید اومد سمتز.اقا تیام:کجا بودیمهرچی دنبالت گشتز نبودی
من:ب شما هیچ رب ی نداره.درضز کارامو انجام دادمو دارم میرم خونه از اقای
تهرانی هز اجازه
گرفتز.خدانگهدار
بعد از شرکت خارج شدمو رفتز سمت ماشینز
همین ک نشستز اقا تیامو دیدم ک با ع بانیت میومد سمتز.
سریع ماشینو روش کردمو با سرعت رفتز سمت خونه.
وقتی رسیدم درو باز کردمو رفتز تو خونه.
نیکدلو ارتا هنوزم خواب بودن
لباسامو با لباس خونه تعویض کردم و رفتز سمت اشپز خونه
تقریبا ذام حاضرشده بود ک ارتا بیدار شد.
رفتز نشستز کنارش

عشق ابدی
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خیلی تو خودش بود.کال فه ن گام کردو گ فت:نیک تا من برمیگردم یو نان.قول
میدم زود برگردم.من ب تنهایی نیاز دارم
لباندی زدمو گفتز:باشه.اما قول بده بازم بیای
لباند تشکر امیزی زد
وقتی نیکدل بیدار شد ذامز حاضر شد.
بعد ناهار ارتا با چمدون از اتاقز اومد بیرون.
نیکدل با دیدن چمدون دسااته ارتا با بهت ب ارتا نگا کرد.اشااکاش تند تند رو
گونه هاش قرار گرفتن
دست نیکدلو گرفتز
ارتا سرد ب نیکدل نگا می کرد.نیکدل از سردی نگاش یس بست.
یهو دوییدو رفت تو اتاقش و درم قفل کرد
ارتا سرشو انداخت مایین
حدسز درست بود.خواهر کوچولوم عاشق کسی شده بود ک اون دوسش نداره
ارتا شرمنده نگام کرد.رفتز سمتش من:کار در ستی کردی.اون باید فرامو شت
کنه.هنوز بچس
لباند مگینی زد و رفت سمت در.
هرچی اصرار کردم باهاش برم تا فرودگاه راضی نشد.
اخرم تنهایی رفت.فق لحظه اخر گفت:ی ماه دیگ برمیگردم
دیگ واقعا داشااتز نگران نیکدل میشاادم.تقریبا 3ساااعتی میشااد ک تو اتاق
خودشو حبس کرده بود.هرچی صداش میزدم جواب نمیداد.
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یهو با صاادای بلند زدم زیر گریه.انقد گریه کردم ک نیکدل با شااتاب از اتاق
اومد بیرون نشست کنارم.
نگاش کردمو
با گریه گفتز:نیکدل این کارو با من نکن.من فق تورو دارم
نیکدل بغلز کردو گفت:بباشید خواهری.دیگ تکرار نمیشه
بعد با خنده گفت:شبیه بچه ها شدی ابجی.
وس گریه خندیدم.
گفتز :گشنت نیسمشام ک ناوردیم
نیکدل:نه فق خوابز میاد
من:منز خوابز میاد.بریز باوابیز
من رفتز تو اتاقمو اونز رفت تو اتاقش.میدون ستز ک فق بااطر من داره نقش
بازی میکنه و اصال حالش خوب نیس
انقد ب نیکدل و ارتا فکر کردم ک باالخره ساعت 3ب خواب رفتز
نمیدونز چقد االرام گوشاایز زنگ زد ک باالخره از خواب مریدم.خیلی خوابز
میومد اما کارم مهز تر بود.
نگاهی ب ساعت کردم 7:30بود.با تعج

سریع بلند شدمو شلوار لی تنگ

روشن و با مانتو سفید مشکی و روسری مشکی موشیدم .کیف دستی مشکیمز
برداشتز.با دو از اتاق خارج شدم.
سوئیچ ماشینو برداشتز و از در خونه بیرون رفتز .

عشق ابدی
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نشستز تو ماشین با سرعت ب سمت شرکت حرکت کردم.وقتی رسیدم

8:15

بود.
نشستز مشت میز ک اقا تیام از اتاقش بیرون.
با حر

گفت:یاورده دیرتر میومدی

لباند ژکوندی زدمو گفتز:ععع دیر گفتی ک
بی توجه موز خندی زد اقا تیام:چرا نگفتی امروز با شاارکت تیماس جلساااه
داریزم
منز مثل خودش موز خند زدمو گفتز:منز دیروز میاواسااتز همینو بهتون بگز
ک مثل اینکه سرتون خیلی شلووووغ بود .
با همون موز خندش گفت:ب شرکت ملکی زنگ بزنو جلسه امروزو یاد اوردی
کن.
بعدم رفت تو اتاقو درم مشت سرش بست.
با حر

ب شرکت ملکی زنگ زدمو جلسه رو یاد اوری کردم.کارامو تا ساعت

12انجام دادم
بعدش برادر اقای تهرانی اومد دنبالز ک بریز ناهار داشتیز میرفتیز سمت اتاق
ناهار ک یهو گفت:موافقی بریز طباخی رو ب رو یچیز درست حسابی بزنیزم
یکز تعج کردم اما گفتز:باشه بریز
وقتی رفتیز طباخی ی د ست کله ماچه سفارش داد .با شوخی و خنده دوتایی
همرو خوردیز
فو نمیکردم انقد شوخ باشه .
اما خیلی شی ون بود .دوتایی رفتیز تو شرکت ک اقا تیامو دیدیز.
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Niki:

برادر اقا تیام ک ال ب الی حرفاش فهمیدم ا سمش بردیا ست زیر ل گفت:او
اوه االن میزنه شتکمون میکنه.
ریز خندیدم ک با اخز وحشاتناک اقا تیام رو ب رو شادم.این چرا همچین نگا
میکنه
ر سیدیز بهش ک یهو با ع بانیت گفت :شما دو تا کجا بودیدما صا میدونید
ساعت چندهمساعت 1بعد از بهره!1ساعته کجا رفتیدمد یکیتون جواب بده!
یهو بردیا گفت:طباخی.
تا ا قا ت یام خواسااات منفجر بشاااه برد یا هول گ فت  :ل کردم .ب عد دوی ید
رفت.منز لباند ژکوندی بهش زدمو مشت بند بردیا دوییدم.
بردیا رفت تو اتاقشو منز نشستز مشت میزم
اقا تیامز اومدو بی توجه ب من رفت تو اتاقش تا ساعت 4کارامو انجام دادم و
خواستز برم خونه ک یادم افتاد باید اضافه کار وایستز.
بی حوصله داشتز کارای فردارو انجام میدادم ک بردیام از اتاقش اومد بیرون.
با لباند اومد سمتز و گفت:اضافه کاره دیروزو وایسادیم
من:اره.کارام تموم شده دارم کارای فردارو انجام میدم
بردیا:باشه.مس من میرم.تیامز تا 5هست اون موقع دیگ برو.
من:باشه.مرسی

عشق ابدی
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لباندی زدو ازم دور شد .حدود ساعت 5اقا تیامز از اتاقش بیرون اومد.
تا نگاش بهز افتاد با تعج گفت:چرا تا االن موندیم
مظلوم نگاش کردم من:دیروز ک مرخساای گرفتز اقای تهرانی گفت باید فردا
دوساعت اضافه کار بمونی
اقا تیام:ماشو برو.ولی فردام تا 5میمونی.
خوشحال سری تکون دادم و همراه اقا تیام از در خارج شدم.
من رفتز سمت ماشینز اونز رفت سمت ماشین خودش.نشستز تو ماشین و ب
سوی خونه حرکت کردم.
همین ک رسیدم نیکدلو صدا زدم.
رفتز تو اتاقش ک دیدم گوشه ترین قسمت اتاق نشسته و بی صدا اشو میریزه
نشستز کنارشو بغلش کردم من:خواهر خوشگلز نبینز ناراحتی
حتی نگامز نکرد.از اتاق رفتز بیرون.ترجیح میدم تنها باشااه تا با خودش کنار
بیاد.
لباسامو عو

کردم و رفتز تو اشپز خونه.

من ک زیاد میل نداشتز م مئنن نیکدلز چیزی نمیاوره.
دوتا تاز مرغ درست کردمو گذاشتز رو میز.
رفتز تو اتاق نیکدل .هنوزم داشت گریه میکرد .
من:بیا شام باوریز خواهری.
فف نگام کرد.رفتز میشش نشستز.بغلش کردمو سرشو ب*و*سیدم
من:مگ خواهریز دیروز قول نداده بود دیگ گریه نکنه همش بانده.
نیکدل با بغض گفت:ابجی زن عمو زنگ زد
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من:خ چی گفتم
نیکدل:گ ..گفت..ا..ارتا...م....می...میاواد..نا..نامزد..کنه
با بهت ب نیکدل نگا کردم.ن این امکان نداره
سریع رفتز تو اتاقمو گوشیمو برداشتز.
هر چی ب ارتا زنگ زدم جواب نداد.
با حر

گوشیو تو دستز فشار دادم.ن این امکان نداره.

من عشقو تو چشمای ارتا دیدم.م مئنز ک اونز نسبت ب نیکدل حس داره
حاال چ ور ممکنه نامزد کرده باشهم
بازم ب گوشیش زنگ زدم ک جواب نداد.
رفتز تو اتاق نیکدل.هنوزم داشت گریه میکرد.
من :خواهری گریه نکن.حتما سااو تفاهز شااده .من بعدا از ارتا میپرسااز.حاال
هز بیا بغلز دوتایی رو تاتت باوابیز.باشه م
نیکدل با لباند سری تکون دادو بلند شد.یکز با حرفام اروم شده بود.رفت رو
تات خوابید .
منز کنارش خوابیدمو بغلش کردم.انقد نوازشش کردم ک ب خواب رفت.
نفهمیدم ساعت چند بود ک منز خوابیدم.
صبح ساعت 7بیدار شدم.نگاهی ب نیکدل کردم.
خوابه خوابه بود.
گونشو اروم ب*و*سیدمو رفتز تو اتاق خودم.
سریع شلوار دمپا توسی با مانتو مشکیمو موشیدم .روسری مشکیمز سرم کردم.
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کیف دستی توسیمز برداشتز.ساعت مچیمز دستز کردم.
از خونه زدم بیرون.اصال حوصله رانندگی نداشتز.
ب ساعتز نگا کردم .ساعت 7:20بود.
ت میز گرفتز ی مسیری رو میاده برم و بقیه رو با تاکسی.
قدم زنون ی مسیری رو میاده رفتز.
تقریبا نزدیو شرکت بودم ک تاکسی گرفتز.
وقتی رسیدم شرکت ساعت 7:55دقیقه بود.
وارد شرکت ک شدم.اولین نفر اقای بیاتو دیدم.
چنتا کارت دستش بود .ک فکر می کنز کارت دعوت بود.
تا منو دید اومد سمتز.
با لباندی ک اصال ازش خوشز نمیومد کارتی رو جلوم گرفت.
اقای بیات:خوشحال میشز تشریف بیارید.
بعدم رفت تو اتاق بردیا.
با تعج ب کارت نگاه کردم.
اینجور ک معلوم بود تو باغ تولد گرفته بود.
خجالتز نمیکشه.با این سنش تولد گرفته.هیزه بدبات.
سرم تو کارت بودو دا شتز ب اقای بیات فکر میکردم ک یهو در اتاق بردیا باز
شدو اومد بیرون.
کارتو ک دستز دید با لباند اومد سمتز.
بردیا:ععع توهز میایم
من:نمیدونز.فکر نکنز.
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بردیا:چرامبیا دیگ.خوش میگذره
من:نمیدونز.اگ بیام خواهرمز با خودم میارم.
بردیا:اره بیارش باهز اشاانا بشاایز.بعد چشاامو با مزه ای زدو رفت تو اتاق اقا
تیام.
با لباند نشستز مشته میز.
امروز خیلی سرم شلوغ بود.سات مشغول کارام بودم ک اقا تیامو بردیا از اتاق
بیرون اومدن.
بی توجه داشتز کارامو میکردم ک یهو بردیا گفت:
نمیای ناهارم
با تعج گفتز:مگ ساعت چندهم
بردیا لباندی زد گفت:خسته نباشی خانوم.ساعت

12

من:اومدم.
ار جام بلند شدم ک چشز تو چشز اقا تیام شدم.
یجور خاصی نگام کرد
ک ته دلز یجوری شد.
با سرفه ی بردیا ب خودم اومدم.
با اخز داشت نگام میکرد.بی توجه بهش ب سمت اتاق ناهار رفتز.
همه ی همکارا دعوت بودند و در باره مهمونی اقای بیات میگفتند ک خیلی
خوب مهمونیشو برگذار میکنه.
بعد ناهار دوباره رفتز سره کارم ک گوشیز زنگ خورد.ارتا بود.

عشق ابدی

31

سری دکمه ات الو زدم
من:معلوم هسااات کجایی ارتاماز دیروز تاحاال  1000بار بهت زنگ زدم ولی
جواب ندادی.من ک مردم از نگرانی.
ارتا خندیدو گفت:باشه بابا بباشید.دیروز خیلی سرم شلوغ بود.
مکث کوتاهی کردو دوباره گفت:راسااتش زنگ زدم بگز من دو هفته دیگ میام
اونجا!اما تنها نیستز.
کز کز داشت باورم میشد.ینی مم
فکرامو مس زدمو ب ارتا گفتز:با کی میای مسم
ارتا  :اونش دیگ سومرایز....
داشت حرد میزد ک یهو صدای دختری رو از اون ور خ شنیدم ک ب یونانی
گفت :ارتا چرا نمیایم منتظرمیا!!
دیگ صبر نکردم تا ارتا حرد بزنه و گوشیو ق ع کردم.
عمرا اگ بزارم با نامزدش بیاد.
نمیزارم نیکدلو از این دا ون تر بکنه.
داشااتز زیر ل با خودم حرد میزدم ک صاادای اقا تیامو شاانیدم ک با تعج
گفت:داری با کی حرد میزنیم
من:هان چیمهی...هیچی!با خودم بودم
سری از روز تاسف زد و ازشرکت بیرون رفت.
شونه ای باال انداختمو ب کارم ادامه دادم.
حدود نیز ساعت بعد اقا تیامو دیدم ک داخل شرکت شد.
مشت سرشز شیدا اومد.
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بی توجه ب اونا ب کارم ادامه دادم.
ساعت 4بود ک وسایلمو جمع کردم.
رفتز و سمت اتاق اقا تیام.در زدم ک صدایی نشنیدم.
دوباره در زدم ک گفت :بفرمایید
رفتز داخل اتاق.سنگینی نگاه شیدارو روم حس میکردم.
بیایال ب اقا تیام نگا کردمو گفتز:بباشید اقای تهرانی میشه امروز ساعت

4

برم فردا تا 5بمونزم
سرش تو برگه ها بودو در همون حالت گفت:نه
از حر

موست لبمو جوییدمو از اتاق رفتز بیرون.

داشتز حر

میاوردم ک نگام ب دره اتاق بردیا افتاد.

لباند خبیثی زدمو دوییدم سمت در.
خواستز در بزنز ک در باز شد و بردیا اومد اومد بیرون.
دستز تو هوا خشو شد.
دستمو اوردم مایین سرمو انداختز مایین.زیر چشمی نگاش کردمو
مظلوم گفتز:اقا بردیام
بردیا با لباند گفت:جونزم
یکز تع ج

کردم ا ما گفتز:میشاااه امروز ساااا عت  4برم فردا تا منج

بمونزمخواهش میکنز!
بردیا با همون لباند خوشکلش گفت:باشه.میتونی بری.
با ذوق خندیدمو دوییدم از شرکت بیرون رفتز.
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سریع تاکسی گرفتز..
وقتی ر سیدم رفتز تو اتاق نیکدل.رو تاتش ن ش سته بودو زانو ها شو بغل کرده
بود.
دلز گرفت ک انقد خواهر کوچولوم ناراحته اما سااریع ب خودم اومدمو با ذوق
جیک زدم.
من:نیییییییکدل
نیکدل سه متر هوا و با ترس برگشت سمتز.
نیکدل:چیههمچیشدهم
خندم گرفت.من:ماشو.ماشو حاضر شو بریز خرید.فردا میاوایز بریز مهمونی.
نیکدل بی حوصله خوابید رو تاتو گفت:من حال ندارم.نمیام.
با ع بانیت دستشو گرفتمو کشیدم جلو اینه.
مانتو خردلی و شلوار مشکی  .روسری مشکیشو دادم دستش.
دو دقیقه دیگ جلو در باش.
بعدم بدون اینکه بزارم حرد بزنه از اتاقش بیرون رفتز.
کارت بانکیمو برداشتز و از خونه بیرون رفتز.
سوار ماشینز شدم ک حدود منج دقیقه بعد نیکدلز اومد.
بعد 1ساعت کنار ی ماساژ نگه داشتز.
ماشینو مارک کردمو میاده شدیز.
دوتایی ب سمت ماساژ رفتیمو داخل شدیز.
دنبال ی لباس موشیده و بلند بودم.
اما هرچی گشتز یا نبود یا خیلی کوتاه بود.
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نیکدل ی لباس کوتاه مفی سرمه ای با سامرت مشکیو کفشای سرمه ای خرید.
منز بعد کلی گ شتن ی لباس بلند صدفی ک ی ا ستین دا شت و اون طرفش
ل*خ*ت بود چشممو گرفت.
وقتی خریدمش متوجه شدم ک مشت لباس تا کمر ل*خ*ته.
اولش مشیمون شدم
اما بعد گفتز حاال ک خریدمش فوقش با شال درستش میکنز.
دوتا کفش سفیدم گرفتمو با نیکدل از ماساژ بیرون رفتیز.
تا رسیدیز خونه ساعت 7شده بود.
نیکدل بی حوصله رفت تواتاقشو درم بست.
نگرانش بودم.
خیلی زیاد نگرانش بودم.
بی حوصله لباسامو دراوردمو رفتز حموم.
زیر اب انقد گریه کردم تا خالی شدم
وقتی از حموم بیرون اومدم ی راست رفتز سمت تاتز.
خیلی خوابز میومد.
ولو شدم رو تات و ب ثانیه نکشید ک ب خواب رفتز.
وقتی بیدار شدم هوا تاریو شده بود.
با همون حوله رفتز سمت اشپز خونه.
خیلی گشنز بود.
دوتا تاز مرغ برداشتز و شرو کردم ب درست کردنش.
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وقتی حاضر شد رفتز سمت اتاق نیکدل.
هرچی در زدم صدایی نشنیدم.
اروم درو باز کردم ک دیدم خوابه.
دوباره رفتز تو اشپز خونه و مشغول خوردن شدم
بعد خوردن ذام .نشستز جلو تی وی.
یه ساعت نشستز فیلز دیدنو بعد رفتز تو اتاقز تا باوابز.
صبح 7بیدار شدم.خیلی سرحال بودم.
ت میز گرفتز ک امروزم قدم زنون برم شرکت.
رفتز جلو اینه.
یکز کرم ضد افتاب زدم.با رژ صورتی مات .یذره ریمل زدم.
شلوار لی رو شن دمپا با مانتو لی تیرمو مو شیدم و شال سرمه ایمو هز سرم
کردم.یذره از موهامو هز ریاتز بیرون.
از اتاق بیرون رفتز.
ساعت 7:18بود.از خونه زدم بیرونو اروم اروم ب سمت شرکت حرکت کردم.
تا خورده شرکتو میاده رفتز.
وقتی ر سیدم ساعت 8:05بود.وارد شرکت شدم.و اولین ک سی ک دیدم شیدا
بود.
با اخز نگامو ازش گرفتز.
بی توجه بهش نشستز مشت میزم.
همون لحظه اقا تیامز اومد بیرون.
ریلکس لز دادم ب صندلیو زیر چشمی نگاش کردم.

36
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اووود.ی تیپی زده الم

.داشتز با نگام میاوردمش.

تا نگاش ب نگام افتاد کز کز اخماش رفت توهز.
با تعج زول زدم بهش .
با حر

زیر ل گفت:خانوم ستایش ی لحظه بیاید تو اتاقز کارتون دارم.

از جام بلند شدمو بدون نگاه کردن ب شیدا رفتز تو اتاق.
تا رفتز تو اتاق اون دسته از موهامو ک ریاته بودم بیرونو گرفت دستشو محکز
کشید.
از درد اخمامو کشیدم توهز.
ا قا ت یام:این جا مح له کاره.دیگ نبینز مو هاتو بریزی بیرونو تا این حد ارایش
کنی.درضز.اینجا میای ک کار کنی.نبینز دیگ لباسای تنگو تونگز بپوشی.
با ع بانیت گفتز:اول اینکه فکر نمیکنز ب شما رب داشته باشه.
بعدم موهامو ول کن.
اقا تیام با حر

گفت:هر ل ی ک تو شرکت میکنی ب من مربوطه.فهمیدیم

من:خیله خ موهامو ول کن وحشی.
موهامو کشید سمت خودشو با یض گفت:چی گفتیم
منز مرو مرو گفتز:همون ک شنیدی ادم حرفشو یبار میزنه.
خواست جواب بوه ک گوشیش زنگ خورد.
با اخز موهامو ول کرد.
خدا خیرش بده هر کسی ک زنگ زده رو.
از اتاق بیرون رفتز.
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نشستز مشت میزو کارمو انجام دادم.
حدود دوساعت و نیز بعد بردیا اومد دنبالمو رفتیز سمت اتاق ناهار.
بعد ناهار دوباره مشغول کار شدم.
تا ساعت 5کار کردم.
خیلی خسته شده بودم.
وسایالمو جمع کردمو از شرکت رفتز بیرون.
یهو یادم افتاد ماشینمو نیاوردم.
با ع بانیت خواستز تاکسی بگیرم ک ماشین تیام جلوم زد رو ترمز.
شیشه رو داد مایینو گفت:بیا باال.
من:خیلی ممنون ترجیح ..
یهو با داد گفت:ادم حرفشو یبار میزنه.بشین
با حر

در ماشینو باز کردمو نسشتز.

تموم حرصمو سره در خالی کردم.
دوتایی با اخز نشسته بودیمو زول زده بودیز ب روبه رو.
ادرس خونرو با ع بانیت بهش دادم.
وقتی رسیدیز جلو در از ماشین میاده شدم.
دلز نیومد حاال ک منو تا خونه رسونده باهاش بد حرد بزنز.
با لباند گفتز:نمیای توم
با اخز گفت:نه مرسی.
یکز خورد تو ذوقز اما بعد گفتز:حاال بیا تو ی چایی باور بعد برو.
حاال از من اصرارو از اون انکار.
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انقو گفتز ک اخر کز اورد.
ماشینو مارک کردو دوتایی رفتیز داخل خونه.
وقتی اومد تو خونه خیلی بی تفاوت رفت نشست رو کانامه.
منز رفتز لباسامو با ی بلیز تو خونه بلند مشکیو شلوار سفید تنگ عو
روسری مشکیمز سرم کردم.
از اتاقز خارج شدمو رفتز سمت اشپز خونه.
دوتا چایی ریاتز و همراه شوکوالت بردم سمتش.
گذاشتز رو میز ک یهو یاد نیکدل افتادم.
انقد هول بودم اصا نیکدلو فراموش کرده بودم.
سریع رفتز سمت اتاقش و وقتی درو باز کردم
دیدم خوابه.
اخیش.خیالز راحت شد.
دوباره رفتز تو اشپز خونه و میوه هارو چیدم تو یه برد خوشگل.
بعدم بردم سمتشو گذاشتز رو میز.
خودمز نشستز کنارش.
خیلی تو فکر بود .دوست داشتز بدونز ب چی فکر میکنه.
بعد اینکه چاییشو خورد یهو شرو کرد ب حرد زدن.
تیام:اسمت نیکتا بود.درستهم
سرمو انداختز مایینو اوهومی گفتز.
برگشتو نگام کرد تیام:ازت میاوام کمکز کنی!

کردم.
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با تعج نگاش کردم ک موز خندی زدو ادامه داد تیام:ی ساااله میش من تو ی
مارتی با شیدا اشنا شدم.اون موقع خیلی جذاب بود.
اما چشماش ...چشماش انگار جادویی بود.
همون چشما باعث شد ک من دیونش بشز.
باهز دوست شدیز.
حدود 3ماه بود ک ما باهز دوست بودیز.
وقتی فهمید مول دارم شرو کرد ازم مول گرفتن.
هر چی عمل بود رو صورتش خالی کرد.
دیگ اون جذابیت قبلی رو برام نداشت.
با چهرش اخالقشز عو

شد.

کز کز از چشز افتاد تا حدی ک بعد دو سه روز باهاش کات کردم#.مارت28

بعد ی سال ب ی مارتی دعوت شدم.
اونجا دوباره دیدمش.مادرش فوت کرده بودو مدرشز برشکست شده بود.
وقتی منو دید دوباره سعی کرد منو ب سمت خودش جل کنه.
ک موفقز شد.
هر چقدرم ک از چشمز افتاده بود اما بازم ته قلبز دوسش داشتز.
اما هر روز ک میگذشت با کاراشو رفتارش بیشتر از چشمز میوفتاد.
در اخرم بهش گفتز برو ولی انقد التماسز کرد دلز واسش سوختو ب عنوان ی
دوس دختر ساده قبولش کردم.
هر ماه ب بهونه مریضی مدرش یا هر چیز دیگه ازم مول میگرفت.
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تا دیروز ک داشاات با مدرش تو اتاقز حرد میزد متوجه شاادم ک دنبال اینه ک
ثروت منو بدست بیاره.
منز میاوام بهش نشون بدم ک احمق کیه!
وقتی حرفش تموم شد با دهن باز نگاش کردم.
اما سری دهنمو جمع کردمو بهش گفتز:ی کمکی از دست من بر میادم
تیام خیلی جدی گفت:میاوام ی مدت نقش دوس دخترمو بازی کنی!!
دهنز از این همه مروییش باز موند.
با ع بانیت خواستز حرفی بزنز ک مرید وس حرفز .
اگ میاوای تو شرکتز کار کنی باید اینکارو انجام بدی.
بعد لباند کجی زد ک بیشتر حرصمو دراورد.
منز مثل خودش لباند زدمو گفتز:انگار یادت رفته قراره یو هفته دیگ برگردم
شرکت مناهی.
موز خندی زدو گفت:انگار اقای مناهی بهت نگفته.قرار دادو سه ساله نوشتیز.
چشام شد اندازه دوتا قابلمه.نه!این امکان نداره.
با ع بانیت گفتز:استفا میدم.
ی تای ابروشو انداخت باال وگفت:کی گفته من استعفاتو قبول میکنزمم
چاره ای نداشتز.باید قبول میکردم.
زول زدم تو چشماش
من:باشه.قبوله!حاال باید چیکار کنزم
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لباندی از سر میروزی زد و گفت:از این ب بعد از کنارم جز نمیاوری.شیدا
سادست اما دوس دارم نقشتو بی عیبو نقس بازی کنی.
امش تو مهمونی شیدام دعوته.
مدرش دوست صمیمی بیاته و ق عا میاد.
بقیه روزایی ک شیدا نیس میتونی عادی باشی.
اما اگ شیدا یا بیاتو دیدی باید نقش بازی کنی.فهمیدیم
.سری تکون دادم ک از جاش.بلند شد.
رفت سمت در و گفت :ساعت 7جلو در خونتز.
بعدم از خونه بیرون رفت.
ب ساعت رو دیوار نگاه کردم.
ساعت 6بود.
وقتز خیلی کز بود.سریع رفتز تو اتاق نیکدلو بیدارش کردم.
فرستادمش دوش بگیره .خودمز رفتز حموم داخل اتاقز .
وقتی از حموم بیرون اومدم ی راست باهمون حوله رفتز تو اتاق نیکدل.
نشوندمش رو صندلی میز ارایششو افتادم ب جون صورتش.
وقتی صورتش تموم شد.رفتز سر وقت موهاش.
دوتا گوجه روسرش درست کردم.یکی سمت راست.
یکی چپ.
خیلی ناز شده بود.
بهش گفتز لباسشو خودش بپوشه و رفتز تو اتاقز.
رفتز جلو اینه.
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شرو کردم ب اصالش ابروهام.
بعد منج دقیقه کارم تموم شدوسایه صدفی رنگمو برداشتمو یکز ازش زدم.
ی خ چشز باریکز کشیدم.
مژه هام بلند بودو نیازی ب ریمل نداشت.
اما یذره زدم تا چشام بی روش نباشه.
یکمز رژ گونه صورتی رنگ زدم.
ی رژ سرخابیز زدم ک ارایش صورتز تموم شد.
موهام از موهای نیکدل بلند تر بودو خیلی راحت ی گوجه بزرگ رو موهام
درست کردم.
لباسمو تنز کردمو کفشامو مام کردم
مانتومو ک تا مچ مام بودو موشیدم.
شال سفیدمز انداختز سرم.
با صدای اد اد از اتاقز بیرون رفتز.
همزمان با من نیکدلز اومد بیرون.
لباندی بهش زدمو دستشو گرفتز.
دوتایی از خونه بیرون رفتیز ک چشمز ب ماشین تیام افتاد.
بردیام باهاش بود.
دوتایی نشتیز تو ماشین و سالم کردیز.
بردیا با مهربونی جواب دادو تیام با اخمو جدیت.
بعد نیز ساعت رسیدیز.
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از ماشین میاده شدم و دست نیکدلو گرفتز.
دوتایی خیلی اروم ب سمت ویال حرکت کردیز.
ی ویالی بزرگ و خوشگل.
وقتی رسیدیز ب در اصلی تیام دست منو گرفتو بردیا دست نیکدلو.
رفتیز داخل ویال.جمعیت زیادی بود ک بیشترشو مرد بودن.
تیام دستمو ول کردو همراه نیکدل رفتیز داخل اتاق تا لباسامونو عو

کنیز.

مانتو دراوردمو شااالمو انداختز رو شااونه هام تا ل*خ*تی کمرمو و شااونه هامو
بپوشونه.
نیکدلز وقتی اماده شد دوتایی از اتاق خارج شدیز.
هرچی گشتز نه تیامو میدا کردم نه بردیارو.
اخر سر رو یکی از میزای ته سالون میداشون کردم.
دوتایی رفتیز ساامت میز ک وساا راه یکی ب نیکدل میشاانهاد رقد داد ک
نیکدل قبول کرد.
منز رفتز سمت میز و نشستز.
بعد نیز ساعت دست تیام دور کمرم حلقه شد.
م مئنز شیدا اومده.
موز خندی زدم ک مهلومو فشار داد.
بزور لباندی زدم ک مهلومو ول کرد.
کامال خودشو چسبونده بود ب من.
چند لحظه بعد شیدا رو دیدم ک داشت میومد سمت ما.
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سرمو گذاشتز رو شونه تیام.
شیدا سرش تو گوشیش بودو وقتی رسید ب میز سرشو اورد باال ک..
خشکش زد.
با بهت داشت ب دستای تیام ک دورم حلقه شده بود نگاه میکرد.
تیام بهش سالم کرد ک از بهت خارج شد.
با اخز گفت:این کارا ینی چی تیامم
تیام جدی گفت:متوجه نشدم.کدوم کارام
شیدا با حر

اشکار ب من نگا کرد شیدا:چرا این دختره رو بغل کردیم

تیام ی تای ابروشو انداخت باال.تیام:ینی حق ندارم دوس دخترمو بغل کنزم
اولش شیدا یکز تعج کرد اما بعد با موز خند گفت:فکر نمیکردم با ی منشی
ساده دوست بشی!
ت یامز م ثل خودش موز خ ندی زدوگ فت:اول این که ب دوس دخترم توهین
نکن.بعدشااز ی نگاه ب خودت بنداز.ببین با چی دوساات بودمو االن با کی
دوستز.
از جوابش خوشز اومد.ینی حال کردم باهاش.
با تمسار ب شیدا نگا کردم.
واقعا تیامز با کی دوست بوده.
شیدا با ع بانیت گفت:مشیمون میشی.
بعدم رفت.
همین ک رفت بردیا بلند زد زیره خنده.
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منز خندم گرفته بود.
همون لحظه نیکدلز اومد.
بی توجه ب ما نشست کناره من.
ز عجیبی تو چشماش بود.
دیگ اون دختره شادو شی ونه سابق نیست.
تو این چن روز تنها حرفی ک ازش شنیدم این بود ک دلش میاواد بمیره.
م مئنز نیکدل از قبل ارتا رو دوست داشته.
باید باهاش حرد بزنز.
تو فکر بودم ک با صدای بردیا ب خودم اومدم.
د ست شو جلو صورتز اورده بودو میگفت:افتاار رقد ب من رو میدید بانوی
محترم.
با لباند خواستز دستشو بگیرم
ک تیام جدی دستمو گرفتو گفت:شرمنده.قراره با من برق ه.
بعد دستمو کشیدو از جا بلندم کرد.
با تعج ب کاراش نگا میکردم.
بدون نگا کردن ب من گفت:اگ تو با بردیا میرق اایدی شاایدا بهمون شااو
میکرد.گفتز سادس اما ن تا این حد.
اهانی گفتمو سرمو انداختز مایین.
رسیدیز ب میست.
تا خواستز برق ز اهنگ عو
ی اهنگ مالیز.

شد.
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تو دلز صدتا فحش ب اهنگه بدموقع دادم.
تیام لباند خبیثی زد.
دستاشو دور کمرم حلقه کردو منو ب خودش نزدیو کرد.
با فشاری ک ب مهلوم اورد دستامو دور گردنش حلقه کردم.
زول زدم تو چشاش.
خیره ب هز نگا میکردیز.
انقد ب هز نگا کردیز ک نفهمیدم کی اهنگ تموم شد.
برگشتز برم سمت میز ک تیام دستمو گرفت.
با تعج نگاش کردم ک بدون هیچ حرفی منو دنبال خودش ب ساامت میز
کشید.
وقتی رسیدیز ب میز نیکدل تنها نشسته بود و تو خودش بود.
مگین نگاش کردم.
نشستز کنارشو دستشو گرفتز.
حتی نگامز نکرد.
سنگینی نگاهی رو روم حس کردم.
سرمو ک باال اوردم با تیام چشز تو چشز شدم.
الم

ی چشایی داره.

نمیشه نگاش نکرد اصا.
با صدای همهمه سالون ب خودم اومدم.
بیات مشت ی میز بود ک
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روش کیو گذاشته بودن .
همه داشتن تولد مبارکو برای بیات میاوندن.
خندم گرفت.
با اون سنش دارن براش تولد مبارک میاونن.
اما تیام خیلی جدی داشت ب بیات نگا میکرد.
خندمو قورت دادو ریلکس زول زدم ب بیات.
بعد اینو کیکو بردید دخترا گفتن
ی دخترو انتااب کن و
باهاش برقد.
با موز خند ب دخترایی نگا کردم ک با ذوق ب بیات نگا میکردن.
تو فکر دخترا بودم ک دستی جلوم قرار گرفت.
با تعج ب صاح دست نگا کردم .
کسی نبود جز بیات.
ای خدا اخه این شانسه دادی ب من.
دلز میاواست جواب نه بهش بدم ک ضایع بشه .
اما باید قبول میکردم.
با اخز دستمو گذاشتز تو دستش.
از جام بلند شدم ک شالز از رو شونه هام افتاد.
خواستز برش دارم ک بیات دستمو کشید.
اه.همینو کز داشتز.
ب تیام نگا کردم ک..
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این چرا همچین نگام میکنه.
با چشمایی ک از ع بانیت سرخ شده بود زول زده بود ب من.
بی توجه بهش نگامو ازش گرفتمو همراه بیات رفتز.
بعضی از دخترا با حسرت و بعضی ها با حر

نگام میکردن.

من نمیدونز اخه این هیز چی داره ک دخترا اینجوری براش بال بال میزنن.
رسیدیز ب میست رقد.
یر از منو بیات هیچکس تو میست نبود.
بیات دستشو گذاشت مشت کمرم.
دستاش ک رو بدنز قرار گرفت یجوری شدم.
یجوری شبیه چندش شدن.
ی دستش مشت کمرم بودو با اون یکی دستش دستمو گرفته بود.
لرزون دستمو گذاشتز رو شونه هاش.
اهنگه مالیمی شرو کرد ب خوندن.
بیات منو ب خودش فشار داد.
دیگ کز مونده بود اشکز در بیاد.
هر جوری بود باهاش رق یدم ک باالخره اهنگ تموم شد.
وقتی ک از بغلش بیرون اومدن نفس عمیقی کشیدم.
همه دست زدن ک رفتز نشستز سره جام.
همین ک نشااسااتز تیام بازومو محکز گرفتو کشااید ساامت همون اتاقی ک
لباسامو عو

کردم.
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زیر ل گفت:فق لباساتو بپوش زود بیا بیرون.
بعد شالمو مرت کرد تو بغلمو رفت.
این چرا همچین کردم!
شونه ای باال انداختز.
اصال هز حوصله کل کل نداشتز.مس رفتز سمت میزو ب نیکدل و بردیا گفتز
میاوایز بریز.
با نیکدل ب سمت اتاق رفتیمو لباسامونو عو

کردیز.

ار اتاق بیرون اومدم.
دست نیکدلو گرفتمو از ویال بیرون رفتیز.
ماشین تیام جلو دره ویال بود اما نه خبری از تیام بود ن بردیا.
خوا ستز برگردم سمت ویال ک تیامو و بردیا رو از دور دیدم ک دا شتن میومدن
سمت ما.
تیام بدون هیچ حرفی نشست تو ماشین.
بردیا نشست کنار تیام.
منو نیکدلز نشستیز عق .
تو راه کسی حرد نزد منز ترجیح دادم حرد نزنز
وقتی رسیدیز خونه ما
هرچی اصرار کردم بیان خونه قبول نکردن.
کیلیدو از کیفز بیرون اوردم و
درو باز کردم.
وقتی رفتیز داخل خونه.
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صدای ماشین تیامو شنیدم ک رفت.
بیایال برقارو روشن کردمو رفتز سمت اتاقز.
لباسمو دراوردمو رفتز حموم.
وقتی از حموم بیرون اومدم انگار سبو شدم.
لباسامو با لباس تو خونه عو

کردمو رفتز تو اشپزخونه.

با تعج ب نیکدل نگا کردم ک نشسته بود جلو تی وی و
داشت فیلز میدید.
تو این یکی دو هفته اولین روزی بود ک
میدیدیز نیکدل از اتاقش بیرون اومده.
خوش حال تند تند مرغ در ست کردمو خوراکی هارو بردا شتمو رفتز ن ش ستز
کنار نیکدل.
فیلمش ی فیلمه جنگی بود.
با اینکه از فیلز جنگی خوشااز نمیومد اما نشااسااتز کنار نیکدلو مشااغول دیدن
شدم.
وقتی فیلز تموم شد حدود ی رب بعدش هز ذام حاضر شد.
دوتایی با خنده ذارو خوردیز
نیکدل رفت حمومو.
منز برفارو شستز و رفتز نشستز رو کانامه.
انقد خسته بودم ک
رو کانامه خوابز برد.
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صبح ساعت 10از خواب بیدارشدم.
خداروشکر امروز جمعه بودو شرکت نمیرفتز.
خواستز برم تو اتاقز ک
نیکدلو مشغول صبحونه خوردن شاد و سره حال تو اشپز خونه دیدم.
با تعج نگاش کردم ک لباند مهنی بهز زد ک خندم گرفت.
زیر ل دیونه ای نثارش کردمو رفتز تو اتاق.
خوش حال از اینکه نیکدل شااادو شاای ون دوباره برگرشااته ی دوش حسااابی
گرفتمو
بعد خشو کردن موهام رفتز جلو اینه.
یکز کرم زد افتاب و رژ سرخابی و ریمل زدم.
موهامز دم اسبی باالی سرم بستز.
رفتز سر وقت کمدم.
شلوار لی م شکیمو ک زانو هاش ماره بود با مانتو کوتاه م شکیز و شال م شکی
سرم کردم.
ار اتاقز بیرون رفتمو
داخل اشپز خونه شدم .
نیکدل هنوز مشغول خوردن بود.
با خنده نگاش کردمو نشستز مشت میز.
نیکدل ی تای ابروشو انداخت باال و گفت:به به خوشگل خانوم !کجا تشریف
میبریدم
با لباند گفتز:میاوام با خواهرم برم خرید.شما مشکلی داریدم
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نیکدل لباندی زد ک سیو دوتا دندوناش معلوم شد.
نیکدل:نه عزیزم ی مشااکلی.فق اگ شااما منج مین ب اابری خواهریت اماده
میشز.
بعدم دویید رفت سمت اتاقش.
ی خوبه ک خواهریز دوباره برگشته.
بعد ی رب نیکدل از اتاقش بیرون اومد.
اووه.
ببین ی تیپی زده الم

.

شلوار لی روشن ک کال ماره موره بود.
با مانتو مشکلی جلو باز ک تا مچ ماش میرسید.
شال مشکیمز سرش کرده بود.
من:جووون بابا
نیکدل با عشوه ایشی گفت ک دوتایی زدیز زیره خنده.
از خونه بیرون رفتیمو سوار ماشینز شدیز.
ضب و روشن کردمو اهنگ ساقیا رو ملی کردم.
نیکدل تا رسیدیز به ی ماساز انقد مساره بازی دراورد.
ک هرکی مارو میدید فکر میکرد دیونه ایز.
ماشینو مارک کردمو میاده شدیز.
دوتایی وارد ماساژ شدیز.
نیکدل از همون مغازه اول شرو کرد تا اخرین مغازه.

عشق ابدی

53

منز فق ی شلوار لی رو شن و مانتو سفید ،م شکی کوتاهو رو سری سفید،
مشکی خریدم.
بعد اینکه خرید های نیکدل تموم شد از ماساژ خارج شدیز
و ب سمت ماشین رفتیز
نیکدل نشست تو ماشین.
منز همه ی خریدارو گذاشتز صندوق عق و خودمز سوار شدم.
تو راه خونه جلو ی کافی شاپ نگه داشتز.
با نیکدل وارد کافی شاپ شدیز.
نشستیز مشت ی میز.
مشغول االنیز کافه بودم ک با صدایی ب خودم اومدم.
بباشید چی میل داریم
من:دوتا بستنی شکالتی ل فا
سری تکون دادو رفت.
نیکدل دستشو گذاشت زیره چونشو خیره شد ب من.
منز سرمو انداختز مایین .
بعد چند دقیقه بستنی هارو اوردن.
نیکدل با ذوق ب بستنی نگا میکرد.
تو خنده ای کردمو شرو کردم
ب خوردن بستنیز.
یکمشو ک خوردم دلمو زد و
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نتونستز بقیشو باورم.
بستنیو گذاشتز تو سینیو سرمو اوردم باال ک..
ک دیدم نیکدل همه ی بستنیشو خورده و
با ذوق ب بستنی من نگا میکرد.
نتونستز جلو خودمو بگیرمو بلند زدم زیره خنده.
نیکدل بی توجه ب من
بستنیو از سینی برداشتو گذاشت جلو خودش و
شرو کرد ب خوردن
وقتی خورد مظلوم زول زد تو چشامو گفت:فق یدونه دیگ.
با لباند شکمویی بهش گفتمو
سفارش ی بستنی شکالتی دیگ دادم.
وقتی نیکدل اونز خورد از جاش بلند شاادو خیلی خانومانه ک از نیکدل بعید
بود رفت سمت در.
منز رفتز حساب کردمو از کافه بیرون رفتز.
نیکدل تکیه داده بود ب ماشین و چشاشو بسته بود.
دزد گیرو زدم ک نیکدل ی متر مرید هوا.
با اخز برگشت سمتو زبونشو واسز دراوردو نشست تو ماشین.
منز نشستز و با سرعت رانندگی کردم سمت خونه.
نیکدل عاشق سرعت بودو وقتی من با سرعت الیی میکشیدم
با ذوق جیک میکشید.
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وقتی رسیدیز خونه ماشینو گذاشتز تو حیاط و
درو با کیلید باز کردم.
داخل خونه شدم ک مشت سرمز نیکدل اومد.
ی راست رفتز تو اتاقمو لباسامو با تاپ بندی صورتی و شرتو کوتاه لی روشن
عو

کردم.

موهامز باز گذاشتز.
لبتابمو گذاشتز رو تاتو خودمز
نشستز رو تات.
یکز تو اینترنت چرخیدمو اهنگ تنها شدم اشوانو گذاشتز.
شرو کردم ب مرت کردن اتاقز.
حدود یو ساعت کارم طول کشید ک وقتی کارم تموم شد
ی راست رفتز دوش بگیرم.
وقتی بیرون اومدم رفتز مشت میز ارایشز
موهامو خشو کردمو ی گوجه رو سرم درست کردم.
ی تامو دامن مشکی موشیدمو
از اتاق بیرون رفتز.
رفتز تو اشپز خونه ک...
خشکز زد.
انگار تو اشپز خونه بم ترکیده بود.
نیکدل ی میش بند بسته بودو سه چهار تا قابلمه جلوش بود.
کل مواد یاچالو کابینتز رو میز وس اشپز خونه بود.
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رو زمینز مر بود برنج و ناود و لوبیا ..
نیکدل مظلوم داشت نگام کرد.
با حر

گفتز:چیکار کردی نیکدلم

نیکدل سرشو انواخت مایین
نیکدل:میاواستز ذای امشبو من درست کنز.
دلز نیومد باهاش بد حرد بزنز.
اروم بهش گفتز:برو دوش بگیر تا من اینجارو تمیز کنز و یچیزی درست کنز.
نیکدل مظلوم رفت سمت اتاقش .
شرو کردم ب تمیز کردن اشپز خونه
بعد یو ساعت کارم تموم شد ک مشغول ذا درست کردن شدم.
بعد چهل دقیقه ماکارانیمز حاضر شد.
نیکدلو صدا زدم ک سر ب زیر از اتاقش اومد بیرون.
با لباند بغلش کردمو سرشو ب*و*سیدم
من:فدای سرت.بیا بریز ذا باوریز.
با ذوق دستشو کوبید ب همو دویید تو اشپز خونه.
نشست مشت میزو منتظر نگام کرد.
با خنده ذارو کشیدمو گذاشتز رومیز.
ساالدم گذاشتز کنار بشقابش ک عین این قحتی زده ها دو بشقاب مر خورد.
بعد خیلی ریلکس ماشد رفت نشست رو کانامه و تی وی رو روشن کرد.
ی فیلز سینمایی طنز داشت.
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دوتا مفیال برداشتمو نشستز کنار نیکدل.
فیلمش خیلی باحال بود.
انقد خندیدم ک اشو از چشام میومد.
وس های فیلز بود ک یهو موبایلز زنگ خورد.
گوشیمو از رو میز برداشتز.
تیام بود.
دکمه ات الو زدم.
من:سالم
تیام:سااالم.فردا شاایدا با مدرش میاد شاارکت.میاوام ک خیلی طبیعی نقشااتو
بازی کنی چون باباش همون قدر ک شاایدا ساااادس تیزه.امیدوارم فهمیده
باشی.خدافظ
بعد تماسو ق ع کرد.
با تعج ب گوشیز نگا کردم.
نه مثل اینکه واقعا دیونست.
گوشیو ق ع کردمو گذاشتز رو میز.
نیکدل:کی بود م
من:تیام.صاحاب کارم.
نیکدل اهانی گفتو خمیازه ای کشید.
بیایال بقیه فیلز شدمو تی وی رو خاموش کردم.
نیکدل با اعترا

نگام کرد ک

گفتز:بهتره دیگ بریز باوابیز.ساعت 12
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نیکدل سری تکون دادو رفت تو اتاقش.
منز رفتز تو اتاقمو بعد تعویض لباسااام با لباس خواب خرساایز رو تات دراز
کشیدم.
انقد با خودم کلنجار رفتز ک ساعت

1خوابز برد#.مارت41

صبح با صدای االرام گوشیز از خواب مریدم.
تمام بدنز درد میکرد و گلومز میسوخت.
از جام بلند شدمو ب سمت اینه رفتز.
شلوار دمپا مشک با مانتو لی تیره موشیدم
شال مشکیمو هز سرم کردم.
حوصله ارایش نداشتز و فق برق ل زدم.
از اتاقز خارج شدم.
رفتز تو اشپز خونه و بعد کلی دنگو فنگ ی لیوان چایی خوردم.
کیف مشکیمز برداشتمو
جلوی در کفشای ماشنه بلند مشکیمو موشیدمو از خونه بیرون رفتز.
نشستز تو ماشین و ب سمت شرکت حرکت کردم.
بعد بیست دقیقه رسیدم شرکت.
ماشینو جلوی شرکت مارک کردمو میاده شدم.
رفتز داخل شرکت ک چشمز ب شیدا افتاد.
ی مرد تقریبا مسن هز کنارش بود و
بیاتز رو ب روشون ایستاده بود.
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بی توجه سرمو انداختز مایین و وارد اتاق تیام شدم.
شدم.
سرمو ک باال اوردم تیام با اخز داشت نگام می کرد.
نگاش ک ب صورت رنگ مریدم افتاد
با نگرانی از مشت میز بلند شدو اومد رو ب روم ایستاد.
تیام:حالت خوبهم
با صدایی ک انگار از ته چاه میومد گفتز:اره چیزی نی ست.ی سرما خوردگی
سادست.
تیام اخماشو بیشتر توهز کرد.
تیام:خیله خ باشه.کاری داشتیم
با اخز گفتز :فق میاواستز بگز شیدا با ی اقای مسن جلو دره اتاقتن
تیام ی تای ابروشااو داد باال گفت:جالبه.برو سااره کارتو تا من از اتاق بیرون
نیومدم خیلی عادی رفتار کن.
سری تکون دادمو از اتاق بیرون رفتز.
با لباند نشستز مشت میزمو ب کارم ادامه دادم.
با اح ساس اینکه یکی داره نگام میکنه سرمو باال اوردم ک با 6تا چ شز رو ب
رو شدم.
شیدا و باباشو بیات.
خیلی عادی لباندی زدمو گفتز:بفرماییدم
مدر شیدا لباند کجی زدو گفت:اقای تهرانی تشریف دارن خانومه منشیم
من:اقایم
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مدر شیدا:نایینی هستز.
شماره اتاق تیامو گرفتز ک سریع جواب داد.
تیام:جانزم
بی اراده لباندی زدمو گفتز:تیام جان اقای نایینی میاوان ببیننت.
تیام:اومدم.
تلفنو گذاشتمو با لباند گفتز:تیامز االن میاد.
از حرد زدنز حالز داشت بهز خورد.
عین دخترای اویزون حرد میزدم.
شیدا با حر

اشکار داشت نگام میکرد.

خندم گرفت.
همون لحظه در اتاق تیام باز شدو با اخز اومد بیرون.
از جام بلند شدم ک تا نگاش بهز افتاد
لباند نیکتا کشی زدو گونمو ب*و*سید.
چشام از تعج اندازه قابلمه شده بود.
بعد چند لحظه از خجالت قرمز شدمو نشستز سر جامو
سرمو انداختز مایین.
زیر چشمی نگاهی ب باال انداختز.
همه ب یر از تیام با اخز نگام میکردن.
تیام نگاشو ازم گرفتو مشغول حرد زدن با مدر شیدا شد.
شیدا تا جایی ک میتونست خودشو چسبوند ب تیام.
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هر چی تیام اونور تر میرفت شیدا بهش نزدیو تر میشد.
اخر طاقت نیاوردو چشز ره تومی ب شیدا رفت
ک شیدا ناراحت ایستاد کنار مدرش.
هرچی حرد زدن در مورد کارو شرکت بود.
وقتی دیگ میاواستن رفت زحمت کنن مدر شیدا با لباند ب تیام گفت:شنیدم
با دختر گلز قهر کردیم!
تیام موز خندی زدو گفت:قهر نکردم.کات کردم
مدر شاایدا:انقد این دختر منو اذیت نکن.من ک میدونز اخر برمیگردی میش
دخترم.
تیام با یجور خاصی نگام کرد.
تیام:اما من تازه ب عشقز رسیدمو حاال حاال ها ولش نمیکنز.
مدر شیدا با همون لباند کجش خداحافظی کردو با شیدا رفتن.
بعد رفت اونا بیات با موز خند نگام کردو گفت:تبریو میگز خانز ستایش.
بااخز ازش تشکر کردم ک رفت تو اتاق خودش.
تیامز دستاشو کرد تو جیبشو تکیه داد ب میزم.
خیره زول زده بود تو چشام.
بی توجه بهش سرمو انداختز مایینو ب کارم ادامه دادم.
حدود یو ساعت بود ک داشتز کارمو انجام میدادم.
ب ساعتز نگا کردم.
ساعت 10بود.
بی حوصله خودکارو مرت کردمو سرمو باال اوردم.
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با تعج ب تیام نگا کردم
ک در همون حالت خوابش برده بود.
خندم گرفت.
ماورچین ماورچین رفتز سمتش.
گوشیمو از جیبز برداشتمو اهنگ شادی رو ملی کردم.
صداشو تا اخر کردمو چسبوندم ب گوشش.
یهو عین برق گرفته ها چشاشو باز کردو
سیس وایساد.
انقد بامزه از خواب مرید ک نتونستز جلو خودمو بگیرمو مق زدم زیره خنده.
بعد چند دقیقه ک خوب خندیدم نگامو کشیدم ب تیام.
با چشمایی ک از ع بانیت سرخ شده بود
نگام میکرد.
اب دهنمو قورت دادمو لباندی زدم.
انگار ک منتظر همین حرکتز بود ک یورش اورد سمتز.
جیک بلندی کشیدمو دوییدم سمت اتاق تیام.
سریع درو باز کردمو
رفتز تو اتاق.
برای احتیاط درم قفل کردم.
با لباند نشستز رو کانامه نزدیو میزش.
تقریبا یو ساعت خودمو مشغول کردم ک دیگ نتونستز طاقت بیارم.
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اروم قفل درو باز کردم ک یهو در باز شدو تیام با لباند خبیثش اومد تو اتاق.
با ترس بهش خیره شدم ک
فکری ب سرم زد.
دا شت میومد سمتز ک سریع بهش گفتز:تو خجالت نمیکشی با این هیکلت
افتادی دنباله ی بچهم
یهو وایساد سره جاشو هنگ کرد.
با اخز از کنارش رد شدمو از اتاق بیرون رفتز.
نشستز مشت میزم.
ساعت 1بود.
هز از کارم عق افتادم هز ناهارم.
شونه ای باال انداختز.
بیایال من ک گشنز نیس.
تند تند کارامو انجام دادم ک ساعت 3تیام از اتاقش بیرون اومد.
زیرچشمی نگاهی بهش کردم.
بی توجه ب من بسته ای رو گذاشت رو میزمو رفت تو اتاقش.
با تعج بسته رو از رو میز برداشتز.
داخلشو ک باز کردم ی ساندویچ و نوشابه داخلش بود.
ینی تیام ذاشو داده ب منم
مگ از این کارام بلدهم
بیایال ساندویچو ن ف وردمو ن فشو خوردم.
ن ف دیگشو با نوشابه بردم تو اتاق تیام و
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با لباند گذاشتز رو میزشو
از اتاق بیرون رفتز.
ساعت 4بود ک وسایلمو برداشتمو
از شرکت خارج شدم.
سوار ماشین شدمو ب سمت خونه رفتز.
وقتی رسیدم خونه رفتز تو اتاقز ،
لباسامو دراوردم و ت میز گرفتز دوش بگیرم.
بعد یو ساعت کف بازیو هزارتا مساره بازی بیرون اومدم.
لباسمو با تاپ قرمزو شلوارک مشکی کوتاه عو

کردم.

نشستز مشت میز ارایشمو
موهامو خشو کردم.
موهامو باال سرم بستمو از اتاقز خارج شدم.
ب سمت اتاق نیکدل رفتز.
خواستز درو باز کنز ک چشمز ب کا ذ روی در افتاد.
رو کا ذ نوشته بود:اجی جون من میرم یکز قدم بزنز.شایدم برم میش مروارید
قول میدم زودی بیا.
نگران نباش.ب*و*س ب*و*س.خواهر گلت
با خنده کا ذو از رو در کندمو
گذاشتز رو میز وس اشپز خونه .
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بسته مر و بیرون اوردمو گذاشتز بغل گاز.
مر و ک سرخ کردم ساعت 8شد.
نمیدونز چرا انقد استرس داشتز.
هرچی ب نیکدلز زنگ میزدم جواب نمیداد.
حتما رفته میشه مروارید.
بیایال شدمو ب ذا ماتنز ادامه دادم.
برنجو ک دم کردم ساعت 9بود نتونستز طاقت بیارمو
زنگ زدم ب مروارید.
بعد سه بوق جواب داد
مروارید:الو.بلهم
من:سالم مروارید جان.نیکتام خواهر نیکدل.
مروارید:اهان بباشید نشناختز.خوب هستینم
من:مر سی عزیزم.ببا شید مزاحز توهز شدم.ب نیکدل بگو چرا جواب تلفن
نمیدیم نمیگی من نگران میشز!!
با حرفی ک مروارید زد انگار س ل اب یای رو،
رو سرم ریاتن.
مروارید:اما نیکدل ک میش من نیست.
من:ی..ینی..ی..چیم
مروارید:راستش ساعت 3بهز زنگ زد گفت شاید بیام میشت.اما هرچی منتظر
موندم نیومد.
ات الو ق ع کردم.
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نکنه بالیی سرش اومده...
نکنه دزدیده باشنش....
نکنه ت ادد کرده....
نکنه...
نه!م مئنز چیزی نشده.
حاال ی ساعت دیگز صبر میکنز حتما میاد.
اره!ق عا میاد.
افکار منفیمو مس زدمو
رفتز تو اشپز خونه.
یکز ذا کشیدم ک اصال نتونستز باورم.
بیایال ذا شدمو برفمو خالی کردم تو
س ل اشغال.
رفتز نشستز رو کانامه.
ماهامو تو خودم جمع کردمو ب هرچیزی جز نیکدل
فکر کردم.
انقد فکر کردم ک نفهمیدم ساعت 10:30شده
دیگ نتونستز جلو خودمو
بگیرمو زدم زیره گریه.خدایا من ک کسی رو ندارم
حاال ب کی زنگ بزنز.
با فکری ک ب سرم زد سریع
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گوشیمو از جیبز دراوردم.
شماره تیامو گرفتز .لنتی بردار
دیگ داشتز ناامید میشدم ک صدای خواب الو تیامو شنیدم.
تیام:بببببلهم.
با هق هق گفتز:تیاااام بیا.ل فا
تیام با نگرانی گفت:نیکتا.چیشدهم
من:میشه بیایم
تیام کالفه گفت:خیله خ گریه نکن.ادرسو بده.
با گریه ادرسو بش دادمو
تماسو ق ع کردم.
بعد ی رب زنگ خونمون ب صدا در اومد.
رفتز سمت درو بازش کردم.
تیام هراسون اومد تو خونه.
تا نگاش ب من افتاد بازوهامو گرفتو محکز تکون داد.
تیام:نیکتا چیشدهمد حرد بزن دیگ لنتی!کسی طوریش شدهم
با لکنت گفتز:ن..ی.کدل..ن..ی..ست.
تیام کالفه منو گذاشت رو کانامه و رفت تو اشپز خونه.
چند دقیقه بعد با ی لیوان اب اومد سمتز.
لیوانو اورد سمت لبمو وادارم کرد تا اخرش باورم.
حالز بهتر شد اما دست خودم نبود
وقتی حالز بد بود نمیتونستز درست حرد بزنز.
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کا ذو از رو میز برداشتمو دادم دستش.
کا ذو ک خوند سرشو اورد باال
تیام:خ م
من:م..ن سا..عت 4از ...شرک..ت او...مدم.ا...ل.ان س..ا..عت 11ش...به
و نی...کدل ه..ن ..نیو .مده.
تیام تو فکر رفتو ب رو ب روش خیره شد.
بعد چند دقیقه گفت:بهتره  1ساعت دیگ صبر کنیز.اگ خبری ازش ن شد.هز
ب ملیس خبر میدیز.هز دوتایی همه ی بیمارستانا و هتل ها ..میگردیز.
چیزی نگفتمو سرمو مایین انداختز.
یکز خیالز راحت شده بود.
سرمو ک باال اوردم نگاه خیره تیامو رو اندامز دیدم.
ب خودم ک نگاه کردم از خجالت قرمز شدم.
با همون لباسا نشسته بودم رو ب روی تیام .
سریع دوییدمو رفتز تو اتاقز.
بی حوصله شلوار اسلش سرمه ایمو با بلیز بلند مشکی استین بلندمو موشیدم.
خواستز شال سرم کنز ک دیدم خیلی ضایع میشز.
دوباره رفتز نشستز رو کانامه.
حدود نیز ساعت بعد تیام از جاش بلند شدو گفت:ماشو حاضر شو بریز.
سریع رفتز تو اتاقمو مانتو جلو باز مشکیمو رو بلیزم موشیدم.
شال مشکیمز سرم کردم.
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وقتی خواسااتز از در خارج بشااز کالج های مشااکیمو هز موشاایدمو از خونه
بیرون رفتز.
سوار ماشین تیام شدم.
سرمو تکیه دادم ب شیشه ماشینو
چشامو بستز.
وقتی ترمز کرد چشامو باز کردم.
جلو ماسگا بود.
از ماشین میاده شدو رفت سمت ماسگاه.
ده دقیقه بعد بیرون اومدو سوار ماشین شدم.
تیام:گفتن اگ خبری ازش شد تماس میگیرن.
نگامو ازش گرفتمو ب بیرون دوختز.
خدا این ی دونه رو ازم نگیر.
میدونی ک جونز ب جونش بنده.
تنهام نکن خدا جون.
از این تنهاتر نکن.
اشکام تند تند رو گونه هام جا میگرفتن.
با مشت دست اشکامو ماک کردم.
تا ساعت 1ن فه بیمارستانا رو گشتیز.
تو مسیر ی بیمارستانه دیگ بودیز ک
یهو گوشیه تیام زنگ خورد.
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با استرس ب تیام نگا کردم.
بی تفاوت گوشیو جواب داد.وقتی ق ع کرد اخماش حسابی توهز بود.
با ترس گفتز:ی..ی ..ش..شدهم
بدون اینکه نگام کنه گفت:ادرس ی بیمارسااتانو داد.یکی هسااات ک حدس
میزنن خواهرت باشه.
حالز بد بود بدترم شد.
ینی هرچقد دعا کردم خواهریز تو بیمارستانا نباشه همش بی فایده بودم
باالخره با هق هق های من رسیدیز بیمارستان.
ماشینو ک مادک کرد.
اروم از ماشین میاده شدم.
تیام اومد سمتو دستمو گرفت.
باهز دیگ وارد بیمارستان شدیز.ملیسا جلو در بودن تیام باهاشو حرد میزد اما
من حرفاشونو نمیشنیدم.
فق دیدم ک تیام منو با خودش کشید سمت ته راه رو.
انقد رفتیز تا رسیدیز ب ی دره شیشه ای.
چشامو بستمو اروم ب در نزدیو شدم.
چشامو ک باز کردم..
خواهر کوچولومو با کلی دمو دستگاه ک بهش وصل بودن دیدم.
عق عق رفتیز تا با جسمی برخورد کردم.
برگشتز ک تیامو دیدم.
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با چشمای ناباورم زمزمه کردم.
من:نه!!!حقیقت نداره.همش خوابه.اره!همش خوابه.
مث دیونه ها با خودم حرد میزدم.
تیام با ترحز نگام میکرد.
متنفر بودم از نگاهی ک توش ترحز باشه.
یهو سرم گیج رفتو...
دیگ هیچی نفهمیدم.
وقتی چشامو باز کردم نور مستقیز خورد تو چشام.
اولش با گیجی ب محی نگا کردم ک فهمیدم بیمارستانز.
تعج کردم اما سریع یادم اومد.
با نگرانی نشستز رو تات.
سرمو از دستز کشیدمو با دو از در خارج شدم.
وس راه سه چهار باز نزدیو بود برم تو درو دیوار
اما هرجوری بود خودمو رسوندم ب اتاق نیکدل.
از مشت شیشه ب نیکدل نگاه کردم.
طولی نکشید ک گونه هام از اشو خیس شدن.
اروم نشستز جلو در اتاقو
زانو هامو بغل کردم.
بعد چن دقیقه صدای دوییدن کسی رو شنیدم.
سرمو ک باال اوردم با چهره ی نگران
تیام رو ب رو شدم.
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اومد سمتمو کنارم زانو زد.
تیام:حالت خوبهم
سرمو تکون دادم ک با اخز
گفت:ی هفتس بیهوشی.چجوری حالت خوبهم
ماشو بریز تو اتاقت باید استراحت کنی.
با تعج نگاش کردم.
ی هفتهم
ینی من ی هفتس بیهوشز.
اروم از جام بلند شدم ک سرم گیج رفت
قبل از اینکه بیوفتز دست مردونه ای
دورم حلقه شدو
چشام بسته.
چشامو ک باز کردم بازم تو همون اتاق بودم.
با فرق اینکه اینبار
تیامز کنارم بود.
وقتی تیام چشمای بازمو دید
سریع اومد کنارمو با نگرانی
گفت:خوبیمجاییت درد نمیکنهم
با لباند نگاش کردمو جوابی ندادم.
چقد خوبه یکی حواسش بهز هست.
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چقد خوبه یکی یر از نیکدل میشمه.
برای اولین بار تو عمرم خوشحالز ک ی مرد تو زندگیمه.
از ته دلز خوشحالز ک تیام میشمه.
با صدای تیام ب خودم اومدم.
با خنده میگفت:تموم شدم
سرمو انداختز مایینو چیزی نگفتز ک بیشتر خندش گرفتو
زد زیره خنده.
منز خنده ریزی کردم ک یهو یاد نیکدل افتادم.
با نگرانی سریع ب تیام گفتز:تیام نیکدل چیشدمحالش خوبهم
خندشو قورت دادو با ترس نگام کرد.
تیام:ا..اره..خو..خوبه!ب..بهتره
من:تیام اصال دروغ گوی خوبی نیستی.حاال راستشو بگو!
تیام سرشو انداخت مایین.
تیام:راستش.نیکدل حالش زیاد خوب نیس.
بغض کردم.
نگامو ازش گرفتمو ب منجره دوختز.
خواهره گلز داره عذاب میکشه.
اه مر دردی کشیدمو چشامو بستز.
وقتی سرمز تموم شد مرستار اومد تو اقامو
سرمو دراوردو رفت.
تیام رفت بیرون تا من لباسام بپوشز.
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وقتی رفت تند تند لباسامو
موشیدمو از در خارج شدم.
با تیام ب سمت اتاق نیکدل رفتیز.
از مشت شیشه نگاش کردم.
رنگش شده بود مثل گچ.
کز کز اشکام جاری شدن ک تیام متوجه شدو با اخز زول زد بهز.
بی توجه بهش خیره ب نیکدل نگاه میکردمو
اشکام تند تند میومد.
نیکدل تو دیگ تنهام نزار.
خواهش میکنز.
بعد تموم شدن حرفز
بوق دستگاهی ک بغل تات نیکدل بود ب صدا دراومد.
با نگرانی ب نیکدل نگا کردم.
دکتراو مرستارا تند تند میرفتن تو اتاق نیکدل.
بوق دستگاهو خ صاد رو مانیتور حالمو بد میکرد.
دکتر چند بار بهش شو وارد کرد.
با بغض زیر ل زمزمه کردم.
نه نیکدل!
تو حق نداری بری.
تو باید میش من بمونی.
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دکتر چند بار دیگز شو وارد کرد ک..
ک یهو دستگاهو گذاشت کنارو
سری با تاسف تکون داد.
در اخرم مارچه سفید رنگی بود ک رو
خواهر کوچولوم کشیدن.
وقتی مارچه رو کشیدن روش
انگار ی تیکه از وجودمو کند بودن.
نشستز رو زمین.
سرمو تو دستام گرفتز.
ن این امکان نداره نیکدل من زندس
خواهری من زندس من م مئنز.
با دو بلند شدمو رفتز تو اتاق.
مارچه رو از رو نیکدل کنار زدمو سرشو تو ا وشز کشیدم.
من:نیکدل ببین من اومدم ماشو بریز خونه چند روز دیگ ارتا میادا.
نیکدلز.
خواهر خوشگلز ماشو دیگ منو تنها نزار
ابجی کوچولوم رفتی میشه مامان بابام
مس من چی م
من تنها بمونزم
ماشو دیگ نیکدلز مامان بابا همدیگرو دارن
اما من ک کسی رو ندارم.
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دلت برام نمیسوزه ابجی جونزم
تیامو مرستارا با ترحز نگام میکردن
اروم تو گوشه نیکدل گفتز:خواهری نگا کن دارن با دلسوزی نگام میکنن.
یادته چقد از این نگا متنفر بودم.
مس ماشو ک دیگ اینجوری نگام نکنن خواهره خوشگلز.
تیام بزور منو از نیکدل جدا کرد.
دستمو گرفتو دنبال خودش کشید.
رفت قسمت صندوق.
بعد انجام کارا منو ب سمت ماشین برد.
بی حال سوار ماشین شدم.
تا خونه هردو سکوت کرده بودیز.
ماشینو جلوی دره خونه ماک کرد.
دوتایی داخل خونه شدیز.
ی راست رفتز تو اتاق نیکدل.
یکی از لباساش ک رو زمین افتاده بودو برداشتز.
اروم رو تاتش دراز کشیدم.
لباسو بغل کردمو ب یاد خاطره هامون
ب خواب رفتز.
صبح با حس نوازش های دستی
داخل موهام ازخواب بیدارشدم.
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چشامو ک باز کردم تیامو دیدم؛سریع دستشو عق کشیدو
با اخز نگام کرد.
نمیدونز چی تو نگام دید ک اخماشو از هز باز کرد.
اروم زیر ل سالم کردم.
یکز نگام کرد بعد
گفت:دیش ا دیدم خوابیدی گفتز بیدار میشاای گرساانت میشااه دو مرس ذا
گرفتز هرچی منتظر شدم
بیدار نشدی منز خوابز برد.
با لباند نگاش کردم.
بر خالد ت ورم قل مهربونی داشت.
زول زدم تو چشماشو اروم
گفتز:مرسی ک هستی تیام.
اولش یکز تعج کرد اما بعد لباندی زدو
گفت:من همیشه کنارتز نیکتا
از جام بلند شدمو ب سمت دستشویی رفتز.
بعد شستن دستو صورتز از اتاقز خارج شدم.
تیام نشسته بود رو کانامه و رق
فکر بود.
اروم رفتز سمتش و نشستز کنارش ک اصال متوجه من نشد.
چند بار صداش زدم ک باالخره
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ب خودش اومد.
تیام⬇
صبح ک از خواب بیدار شدم ساعت
11بود.
دیش انقد منتظر نیکتا شدم نفهمیدم کی خوابز برد.
نشستز روکانامه.
نگاهز ب ذا های دست ناورده روی میز افتاد.
موفی کشیدمو از جام بلند شدم
ب سمت یکی از اتاقا رفتمو درشو باز کردم ک نیکتا اونجا نبود.
داخل اون یکی اتاق شدم.
نیکتا مث دخترای مظلوم لباسی رو بغل کرده بودو خوابیده بود.
اروم نشستز کنارش.
نگاهی ب چهره ی مع ومش کردم.
نمیتونستز تنهاش بزارم.
اون االن دختریه ک هیچکس رو نداره.
اینز خوب میدونز ک ب هیچکس اعتماد نمیکنه و
با هیچ کس هز نمیجوشه.
حاال ک ب من اعتماد کرده نمیتونز وس راه
ولش کنز.
همه ی تالشمز میکنز تا احساس تنهایی نکنه .
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اروم صورت مع ومشو نوازش کردم ک بیدار شد.
بی اراده اخمی کردم ک یهو با ز تو چشماش
اخمام از هز باز شد.
نیکتا اروم گفت:سالم.
خیره نگاش کردمو گفتز:دیشاا دیدم خوابیدی گفتز بیدار میشاای گرساانت
میشه دو مرس ذا گرفتز هرچی منتظر شدم بیدار نشدی منز خوابز برد.
لباندی زد و زول زد ب چشام.
یهو گفت:مرسی ک هستی تیام.
اول بااطر یهویی گفتنش تعج کردم.
اما بعد ک فهمیدم چی گفت لباند از ته دلی زدمو گفتز:من همیشااه هسااتز
نیکتا.
نیکتا از تات بلند شدو ب سمت دستشویی رفت.
منز از اتاق خارج شدمو جلوی تی وی نشستز.
ب نیکتاو ایندش فکر کردم.
دختری تنها و بی کس
بین ی گله گرگ.
میدونستز ک نیکتا هیچوقت خ ا نمیکنه.
اما اگ بهش اسی برسونند چیم
با صدای نیکتا ب خودم اومدم
نگاش کردم ک سرشو انداخت مایینو
اروم گفت:م..میگز ..ن..نیکدل..ی..چ وری!!..
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دیگ ب حرفش ادامه نداد اما من میدونستز چی میاواد بگه.
موفی کشیدمو گفتز:ت ادد.
یهو اشکی از گوشه چشاش سرازیر شد.
با انگشتز اشکشو ماک کردم ک زنگ خونه ب صدا در اومد.
نیکتا با تعج بلند شدو ب سمت در رفت.
ب 2ثانیه نکشید در با شتاب باز شدو
مسری با چشمای سرخ رو ب روی نیکتا ایستاد.
نیکتا⬇
با صدای زنگ خونه با تعج ب سمت در رفتز.
درو ک بازکردم یهو در اصلی باز شدو
VoOrojak

ارتا با چهره ای اشوفته روب روم قرار گرفت.
با دیدن ارتا
چشمای عاشق نیکدل یادم اومد.
یاد افسردگیو سردی
چشماش بعد ارتا.
با صدای ارتا بهش نگاه کردم.
با ز عجیبی نگام کردو
گفت:ن..نی..یو..دل!!
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با چشمای اشکی بهش نگا کردم.
من:رفت!
ارتا دو زانو نشست رو زمین.
با موز خند نگاش کردم.
با داد گفتز:ارتا از اینجا بروووو.
برو و اون نامزده اشغالتز با خودت ببر.
ارتا با تعج سرشو باال اوردو نگام کرد.
یهو بلند شدو گفت:نکنه...
خواست حرفی بزنه ک نگاش ب تیام افتاد.
با اخز وحشتناکی نگاش میکرد.
ارتا:این کیهم
تیام خواست حرفی بزنه ک
گفتز:این ب درخت میگن ایشون اقا تیام هستن و
تنها کسی ک تو این روزا میشز بوده و حوامو داشته.
اینز بگز تنها مردیه ک بهش اعتماد دارم.
ارتا با اخز نگام کرد.
ارتا:باشه.
بعد دستمو گرفتو دنبال خودش ب اتاقز کشید.
درو باز کردو داخل شدیز.
درو ک بست خواستز بتومز بهش ک سریع دستشو اورد باال
و گفت:توضیس میدم#مارت57
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نسشتز لبه ی تاتمو زول زدم ب ارتا.
من:میشنومم
تکیه داد ب درو سرشو انداخت مایین.
ارتا1 :ماه میش وقتی از اینجا رفتز دیونه وار عاشق نیکدل بودم.
اما اون خیلی سنش کز بود.
هر وقت ک میومدم بیشتر اینجا بیشتر عاشقش میشدم.
تا اینکه اون روز تو شهره بازی بهز اعتراد کردک عاشقمه.
اولش شکه شدم اما بعد مسش زدم.
خ اون ی دختر بچه بودو من فکر میکردم حساای ک ب من داره بچگانسااو
زود گذره.
وقتی مسش زدم بهز گفت عشقو تو چشمای توهز میبینز.
مس انکار نکن ک توهز دوسز نداری.
گفت اگ بری میمیرم.
اون روز وقتی خواستز برم شکستنشو حس کردم.
اما انقد احمق بودم ک نفهمیدم اگ
حس کودکانه بود نیکدل اینجوری نمیشکست.
وقتی برگشااتز دوروزی بود ک تو شاارکت همش ب نی کدل فکر میکردمو
نمیتونستز کار کنز.
ت میز گرفتز ب نیکدل زنگ بزنمو بهش بگز ک منز چقد عاشقشز.
اون روز وقتی برگشتز خونه دختر عمو کوچیکز خونمون بود.
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راسااتش مامانز اونو واسااه من انتااب کرده بود اما من اصااال ازش خوشااز
نمیومد.
وقتی رفتز تو اتاقز و خواسااتز ب نیکدل زنگ بزنز دختر عموم اومد تو اتاقمو
انقد حرد زد ک کال یادم رفت.
بعد شام وقتی ک رفت ب مامانز گفتز قراره بریز خاستگاری کسی ک دوسش
دارم.
اونز ب خیاله خودش ک قراره با مریساااا دختر عموم ازدواج کنز ب همه ی
فامیل خبر داد.
بعد ک فهمیدم خیلی ع بی شدمو بهش گفتز ک نیکدلو میاوام.
تعج کرد اما چیزی نگفت.
خوشحال خواستز ب نیکدل خبر بدم ک هرچی زنگ زدم جواب نداد.
بعد دو روز ب تو زنگ زدم.
دقیقا همون روزی ک مریسا(دختر عموم)خونمون بودو
میاواستیز بریز خونشون.
و س حرفام یهو مری سا دره اتاقو باز کرد حرد زد ک تو صدا شو شنیدیو ق ع
کردی.
هرچقد ک بهت زنگ زدم دیگ جواب ندادی.
تا امروز ک..
با بهت ب ارتا نگا کردم.
کاش نیکدلز بودو میدید ک عشقش دوسش داره.
با بغض ارتارو بیرون کردمو شلوار مشکیو مانتو مشکی موشیدم.
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موهامو بی حوصله بستمو شال مشکیمو سرم کردم.
از در بیرون رفتز ک تیام جلومو گرفت.
تیام:کجامم
ساعت 12باید بریز امامزاده.
سری تکون دادو سه تایی از در خونه بیرون رفتیز.
اشکام تند تند رو گونه هام قرار میگرفت.
سوار ماشین تیام شدیز.
تا خوده امامزاده هق زدم.
وقتی رسیدیز با دو میاده شدمو رفتز سره قبرش.
خواهر کوچولوم گذاشتن بین ی عالمه خاک.
انقد باهاش حرد زدم تا اخر ارتا نتونسااتز خودشااو کنترل کنه و افتاد رو قبر
نیکدل.
دوتایی گریه کردیز.
اون بااطر عشقش و من بااطر خواهر کوچولویی ک فق اونو داشتز.
#مارت59

نمیدونز چقد گریه کردم ک یهو از حال رفتز.
وقتی چشامو باز کردم
تو اتاق خودم بودم.
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سرمو ک چرخوندم تیامو دیدم ک سرشو گذاشته بود رو دستمو ب خواب رفته
بود.
دلز نیومد بیدارش کنز.
اون یکی دستمو کردم تو موهاش.
انقد با موهاش بازی کردم ک باالخره بعد نیز ساعت بیدار شد.
سرشو از رو دستز بلند کرد.
زول زد ب صورتز.
با دیدن قیافش بلند زدم زیره خنده.
با تعج نگام کرد.
موهاش ژولیده ریاته بود رو صورتشو
چهره ی مود کرده بااطر خوابش رو بامزه تر کرده بود.
ب خودم ک اومدم تیام با لباند خاصی زول زده بود بهز.
با خجالت از رو تاتز بلند شدم ک یاد ارتا افتادم.
سریع برگشتز ب تیام
گفتز:ارتا کجاسم
تیام:وقتی تو از حال رفتی خانواده ارتا هز اومدن ک ارتا گفت میاواد برگرده
یونان.
شیش ساعتی منتظر شدن تو بیدار شی ک نشدیو اونام رفتن.
با تعج گفتز:مگ چند ساعته بیهوش شدمم
تیام7 :ساعت.
اهانی گفتمو لباسامو برداشتز.
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من:من میرم حموم توهز خواستی اینجا ی دوش بگیر.
دو سه تا لباس مردونه دارم تمیزه خواستی از کشوم بردار بپوش.
با تموم شدن حرفز از اتاق خارج شدمو ب سمت اتاق نیکدل رفتز.
#مارت60

حدود یو ساعت تو حموم بودم ک باالخره بیرون رفتز.
با همون حوله کوتاه نشستز مشت میز ارایش نیکدل.
موهامو ک خشو کردم خواستز لباسامو بپوشز ک یهو دره اتاق باز شد.
با تعج ب تیام نگام کردم.
با اخز گفتز:ی وقت در نزنی.
ابرویی باال انداختو گفت:اوه.مث اینکه بد موقع مزاحز شدم.
اشاره ای بهز کرد ک ب خودم نگا کردم.
با دیدن خودم با حوله کوتاه جلوی تیام گونه هان قرمز شااادن ک تیام بلند زد
زیره خنده و
از اتاق خارج شد.
تند تند شوار ورزشی مشکیو با بلیز مشکش موشیدم.
موهامو باال سرم گوجه جمع کردمو
از اتاق بیرون رفتز.
___________

امروز سوم خواهر کوچولوم بود.
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با بغض لباس مشکی موشیدمو از خونه خارج شدم.
امروز عممو عمومز بودن.
ماشین تیامو جلوی دره خونه دیدم.
سوار ماشین شدم ک فهمیدم بردیا و ی دختر دیگز باهاش هستن.
انقد بی حوصله بودم ک حتی نپرسیدم اون دختر کیه.
تا خوده امامزاده اشو ریاتز.
وقتی از ماشین میاده شدم تازه دختره رو دیدم.
مو های بلو ند،ابرو های مهن طالیی،چشاااای درشااات ابی روشاان،د ماغ
معمولی،لباس قلوه ای
صورت بامزه و جذابی داشت.
کنار بردیا ایستادو دستشو ب سمتز گرفت.
دختره:سالم.من دنیا دوست دختر بردیا هستز.
لباندی زدمو گفتز:منز.نیکتا منشی اقا تیام هستز.
#مارت61

بعد هز بدون توجه بقیه ب سمت قبر نیکدل رفتز.
از دور کسایی ک سر قبر خواهرم گریه میکردنو دیدم.
عمه شهال و شوهرش ودوتا مسراش شایانو شاهین
از عمه شهالمو بچه هاش اصال خوشز نمیاد.
خیلی گوشت تلان.
شایان 26سالشه
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و شاهین 23سالش.
عمو مجیدمو زنش مونا و ارتا و ترسا و ترمه.
عمو مجید باز بهتر اونه.
زن عمومز مثل عمز گوشت تلاه و اصال نمیشه تحملش کرد.
ترسا و ترمه خواهرای ارتا هستن ک دوتاشون برام مثل نیکدل میمونن.
ترسا هز سنه خودمه و 21سالشه.
ترمه هز با نیکدل هز سنن 16سالشه.
رسیدم ب قبر.
نشستز کنار قبر
نیکدل کاش بودی نیکدل.
خواهر کوچولوم من امروز تولدمه و کسی نیست و بهز تبریو بگه.
اگ تو بودی دوتایی تولدمو جشن میگرفتیز.
ای کاش بودی.
ب خودم ک اومدم فق ترسا و دنیا و تیام میشز بودن.
اروم از جام بلند شدمو ب سمت تیام رفتز.
بی هوا خودمو انداختز بغلش.
با هق گفتز:تیام هیچوقت ترکز نکن.
بعد چند دقیقه دستای مردونش دور کمرم حلقه شد.
تیام:هیچوقت تنهات نمیزارم.
اروم از بغلش بیرون اومدم.
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با لباند شی ونی داشت نگام میکرد.
تیام:خوب بودم
با گیجی نگاش کردم ک ب خودش اشاره کرد.
مشتی ب بازوش زدمو گفتز:اگ دستاتو برداری رفع زحمت میکنیز.
#مارت62

همین ک دستاشو شل کرد
سری از بغلش بیرون اومدمو دوییدم سمت ماشین.
ارتا و ترسا و ترمه و دنیا و بردیا کنار ماشین ایستاده بودن.
ترسا اومد سمتز.
ترسا:دایی مجیدینا با بابام و مامانز رفتن فرودگا.
دایی مجید و بابام تو شرکت ب مشکل خوردن.
شایان و شاهینز داشنگاه داشتن.
زندایی و مامانمز ک میشناسی.
دیدن شوهراشون میاوان برن اونام رفتن.
ولی منو ارتا و ترمه تا دو هفته دیگ اینجاییز.
باشهم
سری تکون دادم ک ارتا دستمو گرفتو کشید سمت ماشینش.
با تعج نگاش کردم ک دره ماشینو باز کردو تقریبا مرتز کرد رو صندلی.
سریع ن ش ستو با صدای بلندی گفت:یبار دیگ می شه این م سره ببینمت خودت
میدونی نیکتا.فهمیدیم
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وقتی از شو کارش بیرون اومدم با ع بانی گفتز:اول اینکه ب تو هیچ رب ی
نداره .در ضز این م سره بهز کمو کرد تا ب خودم بیام و از هرکس دیگ بی شتر
بهش اعتماد دارم حتی بیشتر از تووو.
بعد تموم شدن حرفز از ماشین میاده شدمو
تموم حرصمو سره دره ماشین خالی کردم.
بدون توجه ب بقیه ک با چشمای باز ب منو ارتا نگا میکردن نشستز تو ماشین
تیام.
ترسا و ترمه هز نشستن تو ماشین ارتا.
#مارت63

تا خونه تو سکوت م لق ب سر بردیز.
وقتی رسیدیز خونه
سریع از ماشین میاده شدمو ب سمت در رفتز.
درو باز کردمو داخل شدم.
ب سمت اتاقز رفتز.
میرهن مردونه مشکی گشاد با شلوار اسلش دمپا مشکی موشیدم.
شال مشکیمز انداختز سرم.
از اتاق خارج شدم.
همه رو کانامه نشسته بودن.
نشستز کنار ترسا و ترمه ک یهو تیام گفت:
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نیکتا دیگ لباس سیارو باید کز کز در بیارید.
سرمو انداختز مایین.
با بغض گفتز:تازه 40روز از مرگ خواهرم گذشتع انتظار داری..
مرید وساا حرفمو گفت:ولی دیگ باید کز کز در بیاری نمیاوای ک تا اخره
عمرت سیاه بپوشیم!!
ترسا و ترمه با حرفش موافقت کردن.
ارتا سرشو انداخته بود مایینو رق فکر بود از جام
بلند شدمو ب سمت اشپز خونه رفتز.
داشتز چایی میریاتز ک دنیا با لباند وارد اشپز خونه شد.
دنیا:تو برو بشین من میریزیز میارم.
با لباند خواستز خرمارو وردارم ک دوباره گفت:
میگز من میارم برو دیگ.
من:مرسی دنیا جون.
از اشپز خونه بیرون رفتمو کنار تیام نشستز.
همین ک نشستز دستمو گرفتو دنبال خودش ب سمت اتاقز کشید.
درو باز کردو دوتایی وارد شدیز.
رفت سمت کمدمو بعد چن دقیقه گ شتن ی میرهن بلند تا روی زانو ک ا ستین
بلند ساابز لجنی بود با شاالوار مشااکی دمپا ک جیبش جلو عقبش چیریو بود
گرفت سمتز.
تیام:از رنگای تیره شرو کن اما از مشکی بیا بیرون افسردت میکنه.
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#مارت64

از اتاق بیرون رفت ک نگاهی ب خودم تو اینه کردم.
چ شمایی ک از گریه و بی خوابی گود شده بود .موهای ژولیده و صورت و ل
رنگ مریدم.
سریع ی دوش گرفتمو لباسایی ک تیام داده بودو موشیدم.
موهامو سشوار کشیدمو از ی طرد بافتز.
یکمز برق ل و ریمل زدم.
از اتاق خارج شدمو ب سمت بقیه رفتز.
تیام با دیدن من لباندی از سر رضایت زد ک با لباند نشستز کنارش.
بردیا و دنیا رفته بودن.
ارتا هز رفته بود امزاده میشه ابجی نیکدل.
حدود دوساعت بعد وقتی ارتا اومد تیامز رفت.
ساعت 5بود ک با اصرار زیاد ترسا دوتایی شرو کردیز ب میتزا درست کردن.
انقد مساره بازی دراورد ک نتونستز جلو خندمو بگیرم.
میدونستز فق میاواد نیکدلو از ذهنز بیرون کنه.
بعد سه ساعت دوتایی 6تا میتزا درست کردیز.
چون ذا زیاد بود زنگ زدم ب تیام
و ب همراه بردیا و دنیا دعوتش کردم ب شام.
بعد اینکه میزو اماده کردم ترسا رفت حموم داخل اتاق نیکدل.
منز رفتز تو اتاق خودم.
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بعد 10دقیقه بیرون اومدو دوییدم سمت کمد لباسام.
تونیو ساارمه بلند تا ی وج باال زانو ک سااه تا دکمه کوچیو باالی لباس و
سه تا دیگ رو مچش میاورده موشیدم.
ی سامورت کلفت مشکی هز مام کردم.
صندالی سرمه ایمو هز موشیدم.
موهامو هز ل*خ*ت کردمو فرق باز کردم.
تل مشکیمو هز زدم ب سرم.
ب ساعت نگا کردم.
10دقیقه ب 9بود
هنوز یکز وقت داشتز؛سریع نشستز مشت میز ارایشز.
رژ ل کمرنگ صورتی با ریمل زدم.
بعد تموم شدن ارایشز شرو کردم
ب الک زدن.
منج دقیقه بعد ک کارم تموم شد زنگ خونه ب صدا دراومد.
بعد چند دقیقه از اتاقز بیرون اومدم.
#مارت65

صداشونو از تو اشپز خونه شنیدم.
داخل اشپز خونه شدم ک با تیام چشز تو چشز شدم.
ب روم ایستاده بودو با تعج نگام میکرد.
لباند مسر کشی زدم و نشستز کناره دنیا.
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بعد احوال مرسی و حرفای تکراری یهو ترسا
گفت:ععع نیکتا مس فردا تولدته.
بی تفاوت زول زدم بهش ک سرشو انداخت مایینو ب ذا خوردن ادامه داد.
ارتا با اخز بهز نگا کرد ک بی توجه بهش ب ذا خوردنز ادامه دادم.
ب عد ذا برد یا و دن یا سااریع رفتن ان گار به ی مهمونی دعوت بودن ا ما ت یام
باهاشون نرفت.
بعد یکز گپ زدم با تبام ساعت 12بود ک رفع زحمت کرد.
انقد خسته بودم ک با همون لباسا
خودمو مرت کردم رو تاتو ب خواب عمیقی فرو رفتز.
صبح با سرو صدای ترسا از خواب مریدم.
من:اه ترسا چی میاوای اول صبی!!
ترسا با ر ر متو رو از روم برداشتو
گفت:ماشو تا ترمه خوابه خونرو ترتمیز خونیز کیکز درست کنیز.
با خنگی نگاش کردم ک با حر

گفت:تولده ترمس یابو جان ماااشو.

بزور بلندم کردو فرستادم تو حموم.
بعد ی ساعت کف بازیو داد زدنای ترسا از حموم بیرون رفتز.
ساعت تازه 3بود.
موفی کشیدمو نشستز مشت میز ارایشز.
موهامو با اتو ل*خ*ت شالقی کردو از وس فرق باز کردم.
صورتز ساد بودو نیازی ب منکو نبود.

عشق ابدی

ی خ چشز ریز کشیدو یکز ریملو رژ کالباسی زدم.
از تو اینه ب چهرم نگاهی انداختز.
خیلی تغییر کرده بود.
رفتز سما کمد لباسام
#مارت66

ی تاپ دامن طوسی ک روش با مشکی طرش گل داشتو انتااب کردم.
سریع موشیدمو تو اینه ب خودم نگا کردم.
تاپ حالت نیز تنه داشتو دامنز تا زیره ب*ا*س*نز میرسید.
کفشای مشکی ماشنه 10سانتیمو موشیدمو از اتاق خارج شدم.
چهار تا دختر و ترسا تو اشپز خونه بودنو داشتن کیو درست میکردن.
اونز ی کیکی.
با خنده بهشون نگا کردم ک ترسا تا منو دید دستمو کشیدو
گفت:نیکتا جون مادرت بیا یزره کمو کن.
نگاهی ب کیو کردم.
من :چن نفر میاوان بیانم
ترسا یکز فکر کردو
گفت:چهارتا دوستای خودمن ک اومدن.
چهار تام دوستای ترمه
با دوستای تو
اخره شبز دوسه تا مسر میان.
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با تعج گفتز:مثال کیامم
تر سا:ارتا،تیام،بردیا،دو ست م سر دوتا از دو ستام کیان و علیر ضا دو ،سه نفرم
دوستای ارتا.
سااری تکون دادمو گفتز:من فق دنیا رو دعوت میکنز ترسااا.دوساات دیگه ای
ندارم.
لباندی زد و خواست از اشپز خونه بیرون بره ک سریع برگشت سمتز.
ترسا:تقریبا 20نفر میشیز.
چشمکی زدو بیرون رفت.
نوتالمو از یاچال بیرون اوردم.
ت میز گرفتز کیو نوتال درست کنز.
تا ساعت 7تو اشپز خونه بودم.
دوتا کیو شکالتیو چورو درست کردم با بستنی شکالتیو نارگیلی.
ذا هز هات داگ با منیر چدار و هات داگ میچی درست کردم.
ترسام خوراک سوسیسو سبزیحات درست کرد.
ساعت 8همه مهمونا اومده بودن ک یهو دره خونه باز شدو ترمه وارد شد.
#مارت67

همه با صدای بلند تولد مبارکو براش خوندن ک ب خودش اومد.
دویید بغل ترساو محکز ب*و*سش کرد.
با بغض ب ترساو ترمه نگا کردم.
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خواهر کوچولوم خیلی دلز برت تنگ شده کاش بودی.
ترمه داشت میرفت تو اتاقش ک چشاش ب من افتاد.
وقتی چشمای مر از اشکمو دید دویید سمتمو بغلز کرد.
ترمه:ابجی بزرگه هیچوقت ناراحت نباش.منز مث ابجی کوچولوت بدون.
ل خندی زدمو گونشو ب*و*سیدم.
رفت تو اتاق نیکدل ک بعد چند دقیقه صدام زد.
رفتز تو اتاق ک سریع با استرس
گفت:نیکتا من با خودم لباس نیاوردم اصا فو نمیکردم لباس مهمونی هز الزم
باشه.
حاال چیکار کنزم
من:نگرانی نداره ک دختر.
کمد لباس نیکدلو باز کردم.
من:بیا اینجا هر لباسی ک خوشت اومد بپوش اگرم دوس نداشتی هیچکدومو
بگو خودم بهت میدم باشهم
ل خندی زد ک 32از دندوناش معلوم شد.
با خنده ب*و*سش کردمو از اتاق بیرون رفتز.
بعد ی رب از اتاق بیرون اومد.
خیلی ناز شده بود.
ی لباس مشکی نقره ای.
تا دو وج باالی زانو ک یکز موفی بود.
دور کمرش کمربند مشکی بود ک وس ش دو حلقه نقره ای داشت.
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باالی لباسز نقره ای بود.
با کفشای مشکی.
موهای بلوندشو فر کرده بودو ریاته بود دورش.
در کل خوب شده بود.
#مارت68

تا ساعت 10هر کاری خواستن کردن ترسا اعالم کرد نیز ساعت دیگ مردا هز
میان.
دوستای ترمه همه رفتن
دو نفر از دوستای ترسا هز رفتن.
رفتز تو اتاقز ک لباسمو عو

کنز.

سریع ی لباس سفید مشکی استین حلقه ای ک
تا ی وج باالی زانو بود موشیدم.
موهامو از باال جمع کردمو یوری ریاتز رو صورتز.
از در ک خارج شدم ارتا رو با دو تا مسر دیگ دیدم.
منو ک دید اخمی کردوروشو کرد اونور.
با لباند رفتز سمتشو دستمو گذاشتز رو چشاش.
سرمو ک چرخوندم با دو جفت چشز عسلی رو ب رو شدم.
تیام با اخمای درهز زول زده بود ب چشام.
هموم لحظه ارتا دستمو از رو چشاش برداشتو برگشت سمتز.

عشق ابدی

با دیدن من لباندی زدو بغلز کرد.
ارتا:میدونستز باالخره ابجیز دلش طاقت نمیاره و باهام اشتی میکنه.
با لباند م نوعی سریع از بغلش بیرون رفتز.
من:خ دیگ من برم ب مهمونا برسز.
سریع رفتز سمت تیام ک با اخز نگام میکرد.
تا منو دید با موزخند رفت سمت ترسا و نشست کنارش.
این چرا همچین کردم!
بی توجه بهش نشستز رو یکی از کانامه ها.
بعد چند دقیقه حضور کسی رو کنارم حس کردم.
با تعج ب مسری نگا کردم ک با لباند داشت نگام میکرد
دستشو اورد سمتز
مسره:من موریا دوست ارتا هستز.
دستمو گذاشتز کنارمو با لباند
گفتز:منز نیکتا دختر دایی ارتام.خوشباتز
#مارت69

بعد یکز حرد زدن بهز میشنهاد رقد داد ک قبول کردم.
یکز ک رق یدم خسته شدمو نشستز.
موریام داشت با ترمه میرق ید.
چشمز ب ترسا افتاد.
با تعج دیدم تیام داره با ترسا میرق ه.
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بی توجه نگامو ازش گرفتمو ب دنیا و بردیا دوختز
نشسته بودن کنار همو میاندیدن.
از چشای دوتاشون معلومه چقد عاشق همن.
بردیا با عشق ب دنیا نگا کرد ک دنیا گونشو ب*و*سید.
اه عمیقی کشیدم.
چقد من حسرت این نگاهو داشتز.
ن از ی مرد.
بلکه از خانواده ای ک نداشتز.
از خواهر کوچولوم.
از مادر،مدرم.
بغض کردم.
کاش خانوادم بودنو من اینجوری حسرت نمیاورم.
کاش بودنو من اینجوری بغض نمیکردم.
دلز شونه های مامانمو میاواد.
چرا من انقدر تنهام اخهم
خداجون چرا خواهر کوچولومو ازم گرفتی.
بعد خانوادم اون تنها کسی بود ک داشتز.
اگ میدونست ارتا دوسش داره حتما خیلی خوشحال میشد.
همه هر کاری میکنن من نیکدلو فراموش کنز.
ما وصا تیام.
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خیلی کارا کرد ک من فراموش کنز.
حتی منو با خواهرشز اشنا کرد.
#مارت70

با یاد خواهرش لباندی رو لبز نشست.
خواهر مهربونی داشت.
اما باران با بردیا صمیمی تر از تیام بود.
تیام ک کال باهاش خوب نبود.
منز ازش سااوال نکردم ک فو نک نه حاال ک داره بهز ک مو میک نه قراره تو
زندگیش دخالت کنز.
وقتی ب خودم اومدم
همه دوره میز شام ایستاده بودنو
مشغول خوردن بودن.
سرمو انداختز مایین.
دلز میاواد هر ی زودتر مهمونی تموم بشه و برم استراحت کنز.
تو فکر بودم ک یهو برفی جلوم قرار گرفت.
سرمو ک باال اوردم با تیام چشز تو چشز شدم.
با اخز ب برد اشاره کرد.
برفو ازش گرفتمو گذاشتز رو میز رو ب روم.
تیام با اخز برفو برداشتو نشست کنارم.
با تعج نگاش کرد ک
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ی قاشق مره خوراک سوسیسو سبزیجات گرفت سمتز.
وقتی دید دارم عین بز نگاش میکنز
محکز قاشقو گذاشت تو دهنز.
بزور همرو خوردم ک ی هات داگ میچی رفت تو دهنز.
بعد منج دقیقه جوییدن باالخره قورتش دادمو
تا خواستز اعترا

کنز ی قاشق کرد تو دهنز.

تا اخره ذا مجبورم کرد همرو همینجوری باورم.
انقد خورده بودم ک داشت حالز بد میشد.
بعد شام کیکو اوردن ک همه کادو هاشونو دادن.
اخرین نفر نوبت من بود ک اهسته رفتز سمتش.
بغلش کردمو گونشو ب*و*سیدم.
جعبه گوشی رو گرفتز سمتش.
میدونستز ک موبایل نداره و دوس داره ک یدونه داشته باشه
با ذوق بغلز کردو شاالپ شاالپ ماچز کرد
#مارت71

بزور از خودم جداش کردم.
کیکو ک تقسیز کردن اصال جا نداشتز تا باورم.
با هزار زحمت از دست ترسا و تیام در رفتز.
ساعت 12بود ک تقریبا همه رفته بودن.
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فق ی نفر دوست ترسا دو نفرم دوست ارتا مونده بود با تیامو بردیاو دنیا.
بعد نیز ساعت تیامو بردیا و دنیا رفتن.
وقتی رفتن سریع رفتز تو اتاقمو لباسمو با لباس خواب خرسیز عو
موهامز باز کردم خودمو مرت کردم رو تات.
یکز با گوشیز بازی کردم ک باالخره ساعت 1خوابز برد.
صبح با صدای زنگ گوشیز از خواب مریدم.
تیام بود.
نگاهی ب ساعت کردم.
ساعت 7بود.
با تعج دکمه ات الو زدم.
من:بلهم
تیام:علیو سالم.
من:سالم!چیشده این موقع صبح زنگ زدیم!
تیام:ببینز تو نمیاوای بعد 50روز بیای سرکارتم
من:اصال یاد کار نبودم.
االن میام.
موفی کشیدمو از جام بلند شدم.
ب سمت اینه رفتز ک با دیدن خودم ترسیدم.
زیر چشام سیاه و دوره لبز رژی شده بود.
دیش یادم نبود ارایشمو ماک کنز.
تند تند ارایشمو ماک کردمو ب سمت دستشویی رفتز.

کردم.
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بعد شستن صورتز از دستشویی بیرون رفتز.
ب سمت اینه رفتمو سریع
کرم زد افتاب زدم.
یکمز رژ و زدمو ب سمت کمد لباسام رفتز.
شلوار لوله تفنگی طوسی با مانتو مشکی کتیمو موشیدم.
کالجای مشکیمو از کمد برداشتمو موشیدم.
موهامو باال سرم جمع کردمو دم اسبی بستز.
شال مشکیمو سرم کردمو کوله مشکیمو همراه سوئیچ ماشین برداشتز.
سریع از خونه خارج شدمو ماشینو روشن کردم
و ب سمت شرکت حرکت.
#مارت72

وقتی رسیدم ساعت دقیقا 8بود.
اهسته وارد شرکت شد.
کیفمو گذاشتز رو میزمو نشستز مشت میز.
همون لحظه تیام از اتاقش خارج شد.
با لباند نگام کرد ک با لباند جوابشو دادم.
تیام:خوش اومدی
من:مرسی
داشت میرفت ب اتاق جلسه
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ک یهو برگشتو نگام کرد..
تیام:راستی نیکتا.
فرداش ویالمون ب مناسبت نامزدیه بردیا و دنیا مهمونی گرفتیز.
خوشحال میشز بیای.
من:چرا ک نه!با کمال میل.
تیام:مس فرداش ساعت 7میام دنبالت.
بعد از اتمام حرفش چشمکی زدو
ب سمت اتاق جلسه رفت.
تو خنده ای کردمو ب کارم ادمه دادم..
تا ساعت 1بکوب کار کردم ک تیام از اتاقش بیرون اومد.
تیام:بیا تو کارت دارم.
ازجام بلند شدمو داخل اتاقش شدم.
با دست ب یکی از کانامه ها اشاره کرد.
نشستز رو کانامه ک خودشز نشست رو ب روم.
کیسه ای رو،روی میز گذاشت.
دوتا ساندویچ از داخلش دراوردو یکیشو گرفت سمتز.
با لباند ازش گرفتز.
بر خالد افکاری ک نسبت ب تیام داشتز.
فوق العاده مهربونه.
با شوخیو خنده ساندویچو خوردیز.
از جام بلند شدم ک تیام دستمو گرفت.
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#مارت73

برگشتز سمتش ک
گفت:واسه فردا ش لباس داریم
من:اره چیزایی دارم.
ب ساعتش نگاه کرد و .
گفت:اما من باید خرید کنز.ساعت 4باهز میریز تو هز یچیزی بگیر
سری تکون دادمو از اتاق خارج شدم.
تا 4کارامو انجام دادم ک تیام از اتاقش بیرون اومد.
تیام:بریزم
تند تند وسایلمو جمع کردمو کیفمو برداشتز.
من:اره بریز
دوتایی از شرکت خارج شدیز.
نگاهی ب ماشینز انداختو
گفت:سوار ماشینت شو اول ماشینتو میزاریز خونه بعد با ماشین من میریز.
سری تکو دادمو سوار ماشینز شدم.
سریع ب سمت خونه رفتز.
ماشینو تو حیاط خونه گذاشتمو در خونرو بستز.
سوار ماشین تیام شدم.
بعد یکز گشتن کنار ی ماساژ نگه داشت.

عشق ابدی

وارد ماساژ شدیز.
بعد کلی گشتن ی دست کت شلوار مشکی ساده اما شیو انتااب کرد.
بعد مرو کردم ک خیلیز بهش میومد لباسو خرید.
ب اصرار زیاد تیام وارد ی ماساژ دیگ شدیز تا
ی لباس شبز واسه من باریز.
جلوی یکی از ویترانا ایستادم.
لباس فوق العاده ای بود.
#مارت74

ی دامن ش رنجی با تاپ مشکی.
برگشتز سمت تیامو با ذوق
گفتز:همینو میاوام.
سریع وارد شدمو ب فروشنده لباسو نشون دادم.
لباسو ک بهز داد داخل اتاق مرو شدم.
لباسو ک موشیدم خیلی از خودم خوشز اومد.
لباسو دراوردمو لباسای خودمو موشیدم.
از اتاق مرو بیرون رفتز ک تیام با اخز نگام کرد.
بی توجه لباسو ب فروشنده دادم.
بعد حساب کردن لباس همراه تیام بیرون رفتز.
دستمو گرفتو کشیدم سمت یکی از بوتیو ها.
وارد یکی از بوتیو ها شد.
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با تعج ب تیام نگا کردم ک سااامورته کلفت مشااکی رنگی رو انتااب کردو
حساب کرد.
از بوتیو ک خارج شدیز با اخز
گفتز:سامورت میاوای چیکارم
تیام:اون لباسو فق با سامورت میپوشی.
درضز ی شال مشکیز برات میگیرم ک بندازی رو شونه هات.
با اخز گفتز:اول اینکه من سامورت نمیپوشز.
بعدم خودم شال دارم یکاریش میکنز.
چشز ره ی وحشتناکی رفتو
گفت:همین ک گفتز میپوشی.
من:نایر نمیپوشز.
رسیدیز ب ماشین
محکز مچ دستمو فشار داد ک آخز نگفتز.
محکز تر فشار داد ک فق اخمامو کشیدم توهز.
من:خیله خ ول کن الم

میپوشز.

دستمو ک ول کرد سریع سوار ماشین شدم.
تا مق د هیچکدوم حرد نزدیز.
وقتی رسیدیز خونه ما لباسامو برداشتمو سامورتو مرت کردم تو بغلش.
دوییدم سمته خونه

عشق ابدی
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#مارت75

ب تیامز ک صدام میزد اصال توجهی نکردم.
سریع داخل خونه شدمو دوییدم سمت اتاق.
لباسامو با شلوار سبز ورزشیو میرهن مردونه قرمز عو

کردم.

موهامو هز باال سرم گوجه ای جمع کردم.
وقتی از اتاق بیرون اومدم متوجه شدم کسی یر از منو ترسا خونه نیس.
ترسام تو اتاق نیکدل خواب بود.
ی بسته مفیال از اشپز خونه برداشتمو نشستز جلو تی وی.
بعد ی رب گشتن ی فیلز ترسناک میدا کردم.
ی ربی ک نگا کردم حسابی گرخیدم.
سریع تی وی رو خاموش کردم.
مفیال رو مرت کردم رومیزو
ب سمت اتاقز رفتز.
خودمو مرت کردم رو تاتو ب خواب عمیقی فرو رفتز.
صبح طبق معمول ساعت 7بیدار شدم.
ب سمت کمدم رفتز.
بی حوصله شلوار لی تیره لوله تفنگی و مانتو مشکی جذب کوتاه موشیدم.
یکز کرم زد افتابو برق لبز زدم.
موهام فرق باز کردمو ی طرد بافتز.
روسری مشکیمز سرم کردم.
گوشیمو همرا کیفو سوئیچ ماشین برداشتز.
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از خونه بیرون رفتمو سوار ماشینز شدم.
دره مارکینگو با ریموت باز کردمو بیرون رفتز.
درو بستمو ب سمت شرکت رفتز.
حدود ی بیست دقیقه بعد رسیدم شرکت.
ماشینو مارک کردمو وارد شرکت شدم.
نشستز مشت میزمو مشغول کار شدم.
بعد یو ساعت کار کردن صدای بریف دختری رو شنیدم.
دختره:سالم.اقای تهرانی تشریف دارنم
من:بله.بفرماییدم
دختره:اگ میشه بهش بگین سحر راد منتظرشه.
سری تکون دادمو 0رو گرفتز.
بعد دو بوق جواب داد.
تیام:جانزم
من:اقا تیام سحر راد اومدنو با شما کار دارن.
بعد یکز مکث گفت:بگو بیاد تو.
یکز کنجکاو شاادم ک سااحر کیه اما بی تفاوت رو ب سااحر گفتز:بفرمایید
داخل.
با لباند وارد اتاق تیام شد.
هرچی خواستز ب کارم ادامه بدم نتونستز.
بعد یو ساعت تیامو سحر از اتاق بیرون اومدن.
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سحر بازوی تیام گرفته بودو میاندید.
تیامز لباندی رو لبش بودو ب سحر نگاه میکرد.
خودمو ب بی توجهی زدمو ب کارم ادامه دادم
ک صداشو شنیدم.
تیام:خانوم ستایش همه ی قرارمو کنسل کنید.
امروز دیگ بر نمیگردم شرکت.
بعد تموم شدن حرفش با سحر از شرکت بیرون رفتن.
خیلی دوس داشتز بدونز سحر کیه ک تیام بااطرش قرار های کاریشو کنسل
میکنه.
کالفه همه تند تند کارامو انجام دادم#.مارت76

ساعت 2بردیا رفتو کاراشو ب من سپرد.
تا ساعت چهار حسابی کردم ک اقا بیات ی سری کار اضافه بهز داد.
بی حوصله تا 5:30همه کارارو کردم.
سریع کیفمو همرا سوئیچ ماشین برداشتز.
با دو از شرکت خارج شدمو ب سمت ماشین رفتز
سوار ماشینز شدم.
مامو گذاشتز رو گازو تا خونه با سرعت حرکت کردم.
وقتی رسیدم سریع ماشینو مارک کردمو وارد خونه شدم.
ارتا و ترمه مشغول فیلز دیدن بودنو ترسا رو کانامه با گوشیش ور میرفت.
ترسا تا منو دید خواست بیاد سمتز ک
گفتز:االن نه ترسا اصال وقت ندارم.
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دوییدم سمته اتاقمو وارد حموم شدم.
ی دوش نیز ساعته کردمو بیرون رفتز.
نشستز جلو میز ارایشو نگاهی ب ساعت روب رو
کردم.
ساعت 6بود.
هنوز یو ساعت وقت داشتز.
از وس موهام شرو کردمو فرای بزرگ درست کردم.
وقتی کار موهام تموم شد از موهام خیلی خوشز اومد.
رژ سرخابیمو برداشتمو فشار دادم رو لبام.
ی خ ه چشز باریکز کشیدمو یکز ریمل زدم.
مداد ابیمو برداشتمو کشیدمو تو چشام.
راضی از چهرشز سریع لباسمو موشیدم.
سامورت مشکیمز مام کردم ک اونجا در بیارم.
مانتو بلند مشکی سفیدمو موشیدمو شال سفیدمو سرم کردم.
کفشای ماشنه 5سانتیمو مام کردم.
اروم از اتاقز بیرون رفتز ک نگاه همه برگشت سمت من.
ارتا با اخز گفت:کجام
من:نامزدی بردیا و دنیا.
ارتا روشو ازم برگردوند ک سریع رفتز سمتشو محکز لپشو ب*و*س کردم.
من:نبینز داداشیز از دستز ناراحت بشه ها.

عشق ابدی

ارتا نشست کنارم.
ارتا:نیکتا االن تازه 50روز از مرگ نیکدل میرسه.
تو خونت مهمونی میگیری ک هیچ
نامزدیز میاوای بریزم
سرمو انداختز مایین.
من:اون مهمونی ک تو خونز گرفتز تولد ابجی کوچولوم بود.
االنز نامزدیه بردیا و دنیاس.
اگ نرم در حق تیام بدی کردم اون کز در حقز خوبی نکرده.
از جام بلند شدمو ب سمت در خونه رفتز.
لحظه اخر برگشتز سمت بردیا و با بغض
گفتز:اگ فو میکنی من شادم اصال همچین فکری نکن.
دلز از هر کدومتون خون تره.
حتی تو ک عاشقش بودی.
اون فق خواهرم نبود بلکه زندگیز بود،دنیام بود.
سرمو انداختز مایینو از در بیرون رفتز.
تیامو دیدم ک تکیه داده بود ب دره ماشین.
بدون حرد نشستز تو ماشین.
تیامز بعد یکز مکث نشست تو ماشین.
#مارت77

تیام:علیو سالم.
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اروم گفتز:سالم
تیام:چرا هرچی ب گوشیت زنگ زدم جواب ندادیم
بعد یکز فکر کردن محکز زدم تو میشونیز.
یادم رفت.
اه لعنت بهت.
تیام:چیشدم
من:تو شرکت جا گذاشتز.
تیام:خیله خ ش میرم میارم نگران نباش.
سرمو انداختز مایینو گفتز:مرسی
بعد نیز ساعت رسیدیز جلوی ی ویال.
از بیرون خیلی شیو و بزرگ بود.
وقتی داخل ویال شدیز محو حیاطش شدم.
مر بود از گالی رنگارنگو خوشگل.
ماشینو تو حیاط مارک کردو دوتایی میاده شدیز.
تیام اومد سمتمو دستمو گرفت.
سرمو انداختز مایین تا لباندمو نبینه.
حسابی خر ذوق شدم.
با ذوق داشتز ب زمین نگا میکردم ک یهو ماشنه کفشز ب سنگی برخورد کرد
و
نزدیو بود مهن زمین بشز ک دستی مردونه دور کمرم حلقه شد.
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چشامو ک باز کردم با دو جفت چشز عسلی رو ب رو شدم.
با لباند دستو ماچلفتی نثارم کردو کمو کرد تا صاد وایستز.
من:خودتی.
بعد بی توجه بهش وارد ویال شدم.
داخلش ویال هزار برابر از بیرونش قشنگ تر بود.
خانومی اومد سمتمو اتاقی رو نشونز داد تا لباسامو اونجا عو

کنز.

وارد اتاق شدم.
سریع مانتومو با سامورتمو دراوردمو گذاشتز تو کیفز.
شالمو انداختز روشونه هامو از اتاق بیرون رفتز.
#مارت78

چشز چرخوندم تا تیامو میدا کنز ک
کنار سحر دیدمش.
کالفه نشستز رو نزدیو ترین میزو با اخز دورو ورو دید زدم.
بعد ی رب تیامو دیدم ک دسته سحرو گرفت اومد سمت میزی ک من نشسته
بودم.
اه همینو کز داشتز.
سعی کردم خونسردی خودمو حفظ کنز.
لباندی زدمو بی تفاوت نگاشون کردم.
تا موقع ای ک برسن ب میز با نگام قیچی قیچیشون کردم.
دوتاشون ایستادن رو ب روم.
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تیام با دستش منو نشون دادو با لباند رو ب سحر گفت:ایشون خانوم ستایش
منشیز هستن.
از اینکه تیام منو اینجوری ب سحر معرفی کرد اصال خوشز نیومد.
هه.منشی
ینی من فق برای تیام ی منشی ساده بودم.
ق عا نه!
تیام رو ب من گفت:ایشون هز سحر خانوم دوستز .
با لباند حرصی ب سحر نگا کردم.
من:خوشباتز
سحرم با لباندی ک اصال ازش خوشز نمیومد زول زد تو چشام.
سحر:منز همین ور عزیزم.
داشتز ب تیامو سحر نگاه میکردم ک یهو با صدایی ک شنیدم برگشتمو
مشت سرمو نگا کردم.
بیات:اجازه هست بشینز.
لباند بیات کشی زدمو
گفتز:بله،حتما بفرمایید.
نشست مشت میزو ب تیامو سحر چشز دوخت.
منز بی توجه ب نگاه ع بی تیامو
اون دختره ی نکبت نشستز کنار بیات و با لباند
سرمو انداختز مایین.
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تیامو سحرم نشستن مشت میز.
بعد چند دقیقه کز کز داشتز زیره نگا های تیامو بیات اب میشدم
ک یهو بیات گفت:امش خیلی زیبا شدین خانوم ستایش.
از هیزیش بدم اومد.
ادم تا ی حد هیز اخه خدا.
با لباند کامال م نوعی رو بهش گفتز:ل ف دارید.
بیات:ل ف نیست.حقیقته
ترجیح دادم چیزی نگز.
#مارت79

یکز ک نشستز دیدم نمیتونز زیره نگاهای هیز بیات طاقت بیارم
بنابراین از جام بلند شدمو ب سمت درب خروجی رفتز.
وارد حیاط ک شدم.
نفس عمیقی کشیدمو با لذت ع ر گالرو بو کشیدم.
قدم زنون ب سمت بقیه گال رفتز.
کنار یکی از گال نشستز.
یادمه ویال ماهز شبیه همین بود اما با این تفاوت ک حیاطش بزرگتر بود.
همیشه مامانز ب گال میرسید.
کل حیاطمون مر از گالی رنگا رنگ بود.
با یاد اوردی خانوادم اشو تو چشام جمع شد.
اشکامو مس زدمو از جام بلند شدم.
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خیلی اروم تر شده بودم.
برگشتز برم تو ویال ک اشو تو چشام حلقه بست.
من:اخااس...دمااااا ز
با صدای خنده ی ریزی سرمو باال اوردم ک با تیام چشز تو چشز شدم.
با اخز خواستز بتومز ک یهو خز شدو..
کنار لبمو ب*و*سید.
مغزم هنگ کرد.
خشو شدمو سره جام ایستادم.
وقتی ب خودم اومدم تیام دیگ اونجا نبود.
دستمو گذاشتز همونجایی ک ب*و*سیده بود.
قلبز تند تند میزد.
لباندی نشست رو لبام ک سریع خودمو جمع کردمو دوییدم سمت ویال.
تیام تنها نشسته مشت میزو سرشو انداخته بود مایین.
لباند نیکتا کشی هز رو لباش بود
#مارت80

اروم ب سمتش رفتمو نشستز کنارش.
خیلی بی تفاوت ب همه یر از تیام نگاه میکردم
بعد ی رب ی اهنگ الیتو مالیز گذاشتن ک
دو سه نفر بهز میشهاد رقد دادن
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ک قبول نکردم.
زیر چشمی ب تیام نگاه کردم ک یهو بلند شد اومد سمتز.
دستشو جلوم دراز کرد ک بی توجه
گفتز:نه.
بعد سریع بلند شدمو ب سمت میست رفتز.
یهو یکی کمرمو از مشت کشید سمت خودش.
با تعج خواستز برگردم ک
صدای اشنایی ب گوشز خورد.
تیام:دوس دارم ببینز چ ور جرئت میکنی با مسر ریبه برق ی..
با لباند برگشتز سمتشو د ستامو دور گرنش حلقه کردم و اروم اروم شرو ب
رقد کردم.
من:همین االنز دارم با ی مسره ریبه میرق ز.
موز خندی زدو گفت :ریبهم
من:اره دیگ فق صاحاب کارمی.
منز ی منشی سادم.
خودت ب دوس دخترت گفتی دیگ.
سحر راد.
تیام ی تای ابروشو داد باال و با تمسار
گفت:اون فق دوست صمیمی شیداست ک با دنیام صمیمین.
منز باهاش صمیمی رفتار کردم ک شیدا شو نکنه
این چرتو مرتا چیه ب هز بافتیم!
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مثل خودش موز خندی زدم.
من:اونقدر باهاش صمیمی بودی ک ب راب تون شو کنز.
البته زندگی خ وصیت هیچ رب ی ب من نداره.
چشمکی بهش زدمو ازش فاصله گرفتز.
#مارت81

تا ساعت 9تو ویال بودم ک بلکه تیام یاد منز بیوفته.
اما انقد گرم حرد زدن با سحر بود ک متوجه من نشد.
با ع بانیت ب سمت اتاق رفتز.
سامورتمو ماک کردمو مانتومو موشیدم.
شالمو هز سرم کردم.
کیفو برداشتمو با دو ب سمت حیاط رفتز.
رفتز ب سمتی ک سحرو تیام نشسته بودن.
هرچی گشتز میداشو نکردم.
شونه ای باال انداختمو ب سمت در رفتز ک..
زیر یکی از دخترا تیامو سحرو دیدم.
موز خندی زدم.
با حر

زیر ل فش 18 +ب تیام دادمو دوییدم سمت در.

از در ک بیرون رفتز نفس عمیقی کشیدم.
خواستز ب ارتا زنگ بزنز ک
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یادم افتاد گوشیز تو شرکت جا مونده.
قدم زنون راه افتادم.
بعد نیز ساعت ی تاکسی گیرم اومد.
سوار تاکسی شدمو ب این فکر کردم ک چ ور تیام منو یادش نبود.
انقد ب سحرو تیام فکر کردم ک نفهمیدم کی رسیدم جلو در خونز.
کرایه رو حساب کردمو میاده شدم.
تاکسی ک رفت دست کردم تو کیفز ک کیلیدو بردارم.
هرچی گشتز میدا نکردم.
با ترس دوییدم سمت خونه و محکز در زدم.
چن ثانیه بعد قیاقه هاس ترسیده ی ارتا و ترسا و ترمه رو ب روم بود.
هز خندم گرفت هز بغض داشتز.
مریدم بغل ترساو زدم زیره گریه انقد گریه کردم تا سبو شدم.
سرمو ک بلند کردم چشمای بسته ترسا و دیدم.
با تعج دیدم ک هر سه تاشون خوابشون برده.
یکی ی چو ب س تاشون زدمو دوییدم سمت اتاقز
درو بستمو قفل کردم
ب دادو بیداد ترسا و ترمه و خ نشون کشیدنای ارتا هز توجهی نکردم.
لباسامو با ی لباس تو خونه عو

کردم.

#مارت82

ل تابمو گذاشتز رو تات و خودمز مرت کردم رو تات.
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یکز تو انترنت گشتمو مردمو اسگل کردم.
انقد خندیدم ک اشو از چشام میومد.
نمیدونز ساعت چند بود ک یکی محکز شرو کرد ب در زدن اتاقز.
بی توجه هر هر میاندیدم ک دیدم یارو سرویس شد اون مشت انقد در زد.
از جام بلند شدمو ب سمت در رفتز.
درو ک باز کردم با قیافه ی ع بی تیام رو ب رو شدم.
لباند خوجلی بهش زدمو
گفتز:به سالم اقا تیام.از این ورام
یهو هولز داد تو اتاقو خودشز اومد تو.
با تعج نگاش کردم ک محکز درو بست.
اومد سمتمو بازومو سفت گرفت.
تیام:چرا یهو ماشدی رفتیم
د الم

حد عقل ی خبر میدادی!

موز خندی زدم.
من:انقد سرت گرم بود ک کال منو یادت رفت.
درضز میاواستز بیام بهت خبر بدم اما....
با تمسار نگاش کردم ک
ع بی ی گوشی از جیبش دراورد.
مرت کرد رو تاتمو با حر

زول زد تو چشام.

تیام:دارم برات خانوم کوچولو!
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بعد از اتاقز بیرون رفت.
لعنت بهت لعنت بهت.
ل تابمو بستمو گذاشتز رو میز.
گوشیمو هز رو 9تنظیز کردم.
مرتش کردم رو میز بغل تاتز.
#مارت83

رو تات خوابیدم.
انقد ب تیام و ایندم فکر کردم ک نفهمیدم کی خوابز برد.
صبح با صدای االرام موبایلز بیدار شدم.
از حر

تیام ت میز گرفتز امروز 10برم شرکت.

کشو قوسی ب بندم دادم.
از تات بلند شدمو ب سمت دشتشویی رفتز.
بعد انجام عملیات الزم بیرون رفتز.
جلوی اینه ایستادم.
امروز برخالق روزای دیگ خیلی انرژی داشتز.
سریع نشستز مشت میز ارایشز.
کرم زد افتابو رژ کرم رنگ زدم بعد هز
ت میز گرفتز بجای ریمل امروز خ چشز بکشز
خ چشز باریکی مشت چشام کشیدم.
راضی از صورتز موهامو محکز شونه کردم.
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تازگیا خیلی بلند تر شده بود عاشق موهام بودم موهام نه فر بود ن ل*خ*ت
حالت داره بود،همیشه دوس داشتز ل*خ*ت باشه.
سریع با ی سشوار ل*خ*تش کردم.
موهامو از دوطرد باختز یکمشز یوری ریاتز تو صورتز.
ب سمت کمد رفتز.
شلوار دمپا مشکیمو با مانتو سفید اندامیه کوتاهز موشیدم.
شاله مشکی رنگز هز انداختز سرم.
کیف یوری مشکیمز انداختمو یکز هز ع ر زدم.
سوئیچو موبایلمو برداشتز.
ساعت مچی مشکیز هز دستز کردم
گذاشتز تو کیفمو ب سمت اشپز خونه رفتز.
اشتها صبحانه نداشتز فق ی بیسکوئیت خوردمو ب سمت حیاط رفتز .
سوار ماشین شدمو دره حیاط رو با ریموا باز کردم کردم.
ما شینو ک از حیاط بیرون اوردم بب و رو شن کردمو اهنگ مورد عالقز شرو
ب خوندن کرد
تو خیس شده موهات قشنگه حرفات میاندی آروم
تو اینو میدونی چقد واسه من عزیزی خانوم
عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
باش تا آخرش تا بشه ریبه و آشنا باورش
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که تلس نمیشه همیشه داستانا تهش
واسه قلبز یه بهونه باش واسه تپش
میکردن به ما هربار حسودی دشمنا ولی ما دست بردار نبودیز
مزمون این بود که همیشه باهمیز با اینکه اهل ادا اطوار نبودیز
تو مثله دن اکسیدی به من انرژی میدی
جمعه شبا کله شهر تا صبحش همه دور منو تو مثه مروانه میشن دور شمع
آره اینا داستانه مائه همه حس خا

ماله مائه

تو تکی مادشاه منز دنیا ماله منه وقتی آس ماله شاهه
تو شکله مری ها خوشرنگو زیبا آرومه دنیات
من عاشق دریام عاشق بارون عاشق چشمات
عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
عشقت که باشه دنیام آرومه میشه بمونی با این دیوونه
عشقت که باشه دنیام آرومه
عاشق این اهنگشون بودم.
اهنگ ک تموم شد دوسه بار دیگ گوش کردم ک رسیدم ب شرکت.
ب ساعتز نگاه کردم ساعت 10:15بود.
با لباند وارد شرکت شدم.
نشستز مشت میزو تند تند کارارو انجام دادم.
خداروشکر امروز سرم خلوت تر بود تا روزای دیگ
تا ساعت 12عین خر کار کردم ک بردیا از اتاقش بیرون اومد.
با لباند ب سمت میزم اومد ازجام بلند شدمو با لباند
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گفتز:سالم
بردیا:به به خانوم ستایش!فکر کردم امروز نمیاید
من:چیزه..اومز.خواب موندم.
ل خندی زدو گفت:باشه.نمیای ناهارم
من:نه هنوز کارام مونده.
سری تکون دادو ازم دور شد
تقریبا ساعت 2بود ک تیام از اتاقش بیرون اومد
تا نگاش بهز افتاد موز خندی زدو ب سمت خروجی رفت.
ایش! مرتیکه خرفت فکر کرده کیه.
تو دلز داشتز ب تیام فوش میدادم ک گوشیز زنگ خورد.
دنیا بود.
با لباند جواب دادم.
من:سالم عروس خانوم.
دنیا:سالم نیکتا.خوبیم
من:مرسی عزیزم تو خوبیم
دنیا:قربونت.راسی دیش چرا انقد زود رفتی توم
از صبح هرچی خواستز بهت زنگ بزنز یادم رفت.
نمیدونستز چی باید بگز.
انقد فو کردم ک اخرم سوتی دادم.
من:نمیدونز
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دنیا:وا!نمیدونی چرا زود رفتیم
من:ینی چیزه میدونما..ولی نمیدونز
یهو دنیا زد زیره خنده و با خنده گفت:دیونه!نیکتا جون امروز بعد شرکت جایی
میاوای بریم
من:نه چ ورم
دنیا:گفتز اگ وقت داری باهز بریز خرید.
بردیا ک یا تو شرکته یا حال نداره.
دوستای منز ک هر دقیقه حوصله خرید ندارن.
گفتز اگ میای با تو برم.
من:باشه عزیزم چرا ک نه!
دنیا:باشه مس ساعت 5میام جلو خونتون!ادرسو ل ف میکنیم
ادرسو ک بهش دادم خداحافظی کردمو گوشی رو ق ع کردم.
تا 4حسابی کار کردم ک یکز موند ت میز گرفتز فردا انجام بدم.
وسایالمو جمع کردمو از شرکت بیرون رفتز.
ب سمت ماشینز رفتز.
وس راه یکز خرتو مرت برا خونه خریدم.
جلوی دره خونه ک رسیدم
ترساو ترمه و ارتا رو با چهره های مگین دیدم.
محکز زدم تو میشونیز.
تو این چند روز کال این سه تارو یادم رفته بود.
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نکنه ار دسته من ناراحت شدن ک میاوان برنم!!
وای حاال چیکار کنز.
سریع ماشینو خاموش کردمو میاده شدم.
ب سمت اون سه تا رفتمو با اخز بهشون نگاه کردمو
گفتز:این کارا چیهم!من باید بیام جلو دره خونز ببینز شما میاواید بریدم
ارتا موز خندی زد.
ارتا:بباشید تو این چند روز شما 1ساعتز خونه نبودی ک ما بهت بگیز.
ترسا سلقمه ای بهش زدو ل خندی ب چهره ی مگین من زد.
ترسا:ارتا شوخی میکنه عزیزم
ما صبح ت میز گرفتیز بریز گفتز ب تو هز نگز ک..
ترمه مرید وس حرفش
ترمه:ک سومرایز بشه برات ک دیگ مزاحز های همیشگی نیستن.
خیلی ممنون دختر دایی جون خیلی مهمان نواز بودی.
بعد تموم شدن حرفش ب سمت تاکسی رفت ک تازه اومده بود.
چمدونشو گذاشت صندوق عقبو نشست تو ماشین.
ارتام با ی خداحافظی خشکو خالی نشست تو ماشین.
ترسا لباند دست ماچه ای زدو بغلز کرد.
ترسا:بچست دیگ.
من:نه ترسا ترمه راست میگه من تو این یو ماه حتی 1ساعتز میش شما نبودم.
ترسا سرشو مایین انداختو چیزی نگفت.
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من:مراق خودتون باشید.
لباندی زدو ب سمت تاکسی رفت.
تاکسی ک حرکت کرد اه عمیقی کشیدم.
ماشینمو تو مارکینگ مارک کردمو وارد خونه شدم
بی حوصله نشستز رو کانامه و زانو هامو بغل کردم
نمیدونز چقد گریه کردم ک با صدای زنگ گوشیز ب خودم اومدم.
دنیا بود؛دکمه ات الو زدم.
دنیا:من 5دقیقه دیگ اونجام.
گوشیو ق ع کردمو ب سمت اتاقز رفتز.
اصال حوصله عو

کردن لباسامو نداشتز مس فق یکز برق لبو ریمل زدم.

کیف یوریمو مرت کردم رو تاتو
کیف مشکیمو از کمد برداشتمو از اتاق خارج شدم.
گوشیمو ب همراه کیلید برداشتز و از خونه زدم بیرون.
کالجای مشکیمو موشیدمو جلوی در ایستادم.
بعد دو دقیقه ما شین دنیا جلو مام زد رو ترمز،ما شینو دور زدمو ن ش ستز سمت
کمو راننده.
من:سالم
دنیا:علیو سالم نیکی جون.چ وریم
من:مرسی تو خوبیم
دنیا:عالی
دنیا بب رو روشن کردو اهنگ شادی هز ملی کرد.
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دیگ تا اخره مق د حرفی زده نشد.
کنار ی ماساژ نگه داشت ک دوتایی ب سمت ماساژه رفتیز.
دنیا ک از اولین مغازه شرو کرد.
هرچی خوشش میومد سریع میارید.
ولی من خیلی سات مسند تر از این حرفا بودم.
بعد کلی گ شتن ی شلوار بادی طو سی تیره ک ق سمت مچ ماش جمع می شد
خریدم.
با ی تونیو کوتاه مشکی و شال خاکستری با ی جفت کتونیه سبز لجنی.
دنیا کل مغازه هارو خرید اما بازم خرید داشت.
تازه فهمیدم چرا دوستاش باهاش خرید نمیان.
با اصرار زیاد دنیا کت دامن مشکی شیو با کفش های ماشنه  3سانتی مشکی
خریدم.
کالفه تو یکی از بوتیو ها دنیا دا شت برای بردیا میرهن میارید ک چ شمز ب
ی میرهن مردونه افتاد.
عاشق میرهنای مردونه بودم.
سریع خریدمش دنیام هرچی گفت براکی خریدی محلی بهش ندادم.
از ما ساژ ک بیرون اومدیز دنیا خود شو ک شت ک شام برم خون شون ولی قبول
نکردم.
اخرم بهش تعارد زدم بیاد خونه من ک سریع قبول کرد.
تا رسیدیز خونه دنیا انقد دیونه بازی دراود ک از خنده روده بر شده بودم.
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وارد خونه ک شدم نفسی از سر اسودگی کشیدم .خداروشکر ک تمیزه.
سریع رفتز تو اتاقز.
شلوار ورزشی مشکی با میرهن مردونه طوسی ک با دنیا خریدمو موشیدم
موهامو باز کردم
بااطر بافت فرای ریز شده بود و خیلی بهز میومد.
دم اسبی باال سرم بستمو از اتاق بیرون رفتز.
دنیا نشسته بود رو کانامه و مشغول حرد زدن با موبایلش بود.
وارد اشپز خونه شدم.
تند تند مواد الزانیارو درست کردمو نشستز کنار دنیا.
دنیا:بردیا زنگ زد گفت با تیام دارن شام میرن بیرون!
من :خ چرا نمیگی بیان اینجام!
دنیا:بگزم
من:اره بگو شام بیان اینجا!
دنیا سری تکون داد و ب بردیا زنگ زد.
منز سریع رفتز تو اشپزخونه و مواد الزنیا رو بیشتر کردم.
بعد دوساعت تقریبا ذا حاضر بود ک زنگ خونه ب صدا دراومد.
دوییدم تو اتاقز در کمدو باز کردم.
شاالوار کشاای جذب ز الی با میرهن طوساای جذب اسااتین بلند ک تا زیر
ب*ا*س*نز میرسیدو سه تا دکمه هز باالی لباس میاورد موشیدم.
موهامز فرق باز کردمو ی رد بافتز
نیازی هز ب ارایش نبود چون صورتز ارایش داشت

wWw.Roman4u.iR

132

ساعت مشکیمو هز انداختز دستمو از در خارج شدم
تیامو بردیا و دنیا نشسته بودن رو کانامه و مشغول حرد زدن بودن.
اروم نزدیکشون شدم
من:سالم
همه ی سرها ب طرفز برگشت
بردیا:به به سالم نیکتا خانوم!
ل خندی زدمو نشستز کنار دنیا
ب تیام ک نگا کردم با اخز خیره شده بود ب من..
بی توجه بهش وارد اشپز خونه شدم
وقتی دیدم شام حاضره سریع میزو چیدمو صداشون زدم
با شوخیو خنده وارد اشپز خونه شدن
بردیا با دیدن میز سری از تاسف تکون دادو رو ب دنیا
گفت:خانومز توهز یکز یاد بگیر
دنیا مشتی ب بازوی بردیا زدو با قهر نشست مشت میز
بردیا با خنده ن ش ست کنار دنیا منز با لباند ن ش ستز م شت میز تیامز ن ش ست
کنار من.
بعد شام با کمو دنیا میزو جمع کردیمو
برفارو شستیز.
بعد شستن برد ها دنیا رفت نشست کنار بردیا.
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منز بعد چیدن میوه تو ی برد و برداشااتن چند تا میش دسااتی وارد مزیرایی
شدم.
میش دستی هارو گذاشتز کنارشون.
برد میوه روهز گذاشتز وس میز ک خودشون بردارن.
ساعت 11بود ک دنیا بعد نگاه کردن ب ساعتش
گفت:اوه اوه من دیگ باید برم خونه.
دنیا سری مانتو و شالشو موشیدو
رو ب بردیا گفت:بریز دیگ چرا نشستی.
بردیا تیام بلند شدن و همرا دنیا از در خارج شدن.
تا جلوی در بدرقشون کردم ک
دنیا برگشت طرفز.
دنیا:مرسی نیکی خیلی زحمت کشیدی امروز.
لباندی زدم.
من:نبابا عزیزم ی زحمتی
لباندی زدو گونمو ب*و*سید
ب طرد ماشین بردیا رفتو نشست تو ماشین
بردیا بوقی زدو ماشو گذاشت رو گاز
تیامز ماشینشو روشن کردو بی توجه ب من رفت.
شونه ای باال انداختمو وارد خونه شدم
با قیافه ای اویزون ب خونه نگا کردم
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تند تند خونرو جمع کردمو مشغول دستمال کشی شدم.
کارم ک تموم شد ی جاری برقی کشیدمو ب سمت اتاقز رفتز.
خسته لباسامو با لباس خواب خرسیز عو

کردم

برقو خاموش کردمو
خودمو مرت کردم رو تات.
ب دو ثانیه نکشید ک ب خواب عمیقی فرو رفتز.
صبح با صدای گوشیز از خواب مریدم.
نگاهی ب گوشیز کردم.
ساعت 12بود.
موفی کشیدمو از جام بلند شدم.
خداروشکر امروز جمعه بود
ب سمت دستشویی رفتمو بعد انجام کارای خ وصی
بیرون اومدم
ت میز گرفتز برم دنیا ک بریز بیرون.
گوشیمو برداشتمو ب دنیا زنگ زد.
بعد دو بوق صدای خواب الود دنیا اومد
دنیا:هاام
تو خنده ای کردمو گفتز:ها چیه بی ادب لنگه زهره تو هنوز خوابیم
دنیا:خستز خ چیکار کنز! روبز بردیا میاواد بیاد بریز خرید.
تو خنده ای کردم
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من:بیچاره بردیا!
دنیا با حر

گفت:زهره مار

گوشیو ق ع کرد ک بلند زدم زیره خنده.
بعد اینکه خوب خندیدم گوشیز نگاهی انداختز.
با کمی مکث شماره تیامو گرفتز.
دیگ داشتز ناامید میشدم ک جواب داد.
تیام:جانزم
ل خندی نشست رو لبام
من:سالم
تیام بعد یکز مکث گفت:سالم
با من من گفتز:ا..امروز..ج..جایی..میاوای بریم
تیام:نه چ ورم
من:گ..گفتز..
نتونستز ادامه بدمو نفس عمیقی کشیدم.
نمیدونز چرا انقد برام سات بود ک دعواش کنز ب بیرون رفتن.
تیام:بیست دقیقه دیگ جلو درتونز
و گوشیو ق ع کرد.
ل خندی زدم ک لبز بیشتر از اون باز نمیشد.
ح سی ک االن ب تیام دارم با ح سی ک قبال دا شتز زمین تا ا سمون با هز فرق
داره.
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حسی ک قبلن داشتز
شاید تنفر بود یا چیزی فراتر
اما حسی ک االن دارم....
موفی کشیدمو از رو تات بلند شدم.
جلوی اینه ایستادمو ب خودم نگاه کردم
نمیدونز حسز ب تیام چیه
اما اینو میدونز ک حس خوبیه
فکرامو مس زدمو ب سمت کمد لباسام رفتز.
شلوار لی لوله تفنگی تیره ک روش خ ای ماره ماره دا شت با مانتو سرمه ای تا
ی وج باالی زانو موشیدم.
نشستز رو ب روی اینه
موهامو شونه زدمو دم اسبی باال سرم بستز
با لباند خبیثی رژ ل قرمزمو برداشتز.
محکز فشار دادم ب لبام ب نظرم همین کافی بود
با صدای زنگ گوشیز کیف دستی مشیمو برداشتمو دوییدم سمت در.
کفشای عروسکیمو موشیدمو از در خارج شدم.
ماشین تیام یکز جلوتر از خونمون بود.
اهسته ب سمت ماشین رفتز.
نشستز تو ماشین ک تیام برگشت سمتز.
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لباندی زدم.
من:سالم
تیام یکز ک نگام کرد یهو با اخمی لیظ گفت:این چیه زدیم
با گیجی نگاش کردم.
من:چیم!!
دستمالی گرفت سمتمو گفت:ماکش کن
تازه فهمیدم منظورش چیه!
از یرتی شدنش خوشز اومد اما
گفتز:نمیاوام.
با ع بانیت خیره شد ب من تیام:نمیاوای دیگم
من:نه!
تیام:م مئنیم
مشااکوک نگاش کردم اما با لجبازی سااری تکون دادم ک یهو خیز برداشاات
سمتو لباشو گذاشت رو لبام.
چشامو تا اخرین حد باز کردم.
هرچی تقال کردم مسش بزنز نتونستز اخرم خسته شدم و فق چشامو بستز.
نمیدونز چقد گذشت ک باالخره ازم فاصله گرفت.
چونمو گرفت تو دستشو متمرکز ب لبام نگاه کرد
تیام:ببین خوب شده ها اما انگار یکی لباتو خورده
خوبیت نداره اینجوری.
مات ب اینهمه مروییش نگاه کردم.
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یهو دستمالی برداشتو اروم کشید رو لبام.
هز خندم گرفته بود هز حرصز دراومده بود.
دستمالو از دستش کشیدمو
گفتز:خودم درستش میکنز.
محکز کشیدم رو لبام ک دیگ اثری از رژ نباشه.
تا ساعت 8حسابی خوشگذروندیز
اول ک رفتیز رستوران ناهار خوردیز بعد یکز دور زدیمو رفتیز سفره خونه.
حدود ساعت 6بود ک ت میز گرفتیز بریز شهره بازی.
بعد هز ب میشنهاد من قرار شد بریز خونه من و دوتایی شام درست کنیز.
وارد خونه شدیز ی راست رفتز تو اتاقز
لباسامو دراوردمو با
سامورت کلفت مشکی با تونیو کوتاه طالیی استین حلقه ای عو
از اتاقز خارج شدمو ب سمت اشپز خونه رفتز
تیام ایستاده بود جلوی گازو تو فکر بود.
با دیدن ماری اب رو امن ل خند خبیثی زدم
اروم مارچو برداشتمو ریاتز رو تیام.
تیام برگشت سمتشو با چشمای باز خیره شد بهز.
بعد چن دقیقه ک از شو بیرون اومد دویید سمتز
تیام:میکشمت

کردم
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با خنده دوییدم ب سمت مذیزایی
انقد دنبالز کرد ک اخر افتادم زمین ک سریع بلندم کردو
مرتز کرد رو کانامهو
شرو کرد ب قلقلو دادنز
انقد خندیدم ک اشو از چشمام میومد
من:ب..بسه..ت..تیام..
تیام:جوجه کوچولو
لپمو کشیدو لباندی زد.
ب سمت اشپز خونه رفت
منز بلند شدم مشت سرش وارد اشپز خونه شدم.
من:خ تو ک هیچی بلند نی ستی بیا ساالد در ست کن منز ماکارانی در ست
میکنز.
ب سمت کابینت رفتمو درشو باز کردم.
یهو تیام دستشو حلقه کرد دوره کمرمو بلندم کرد گذاشت رو امن.
تیام:حاال ک این ور شد تو ساالد درست میکنی من ماکارانی
بعد بهت میگز کی بلند نیست.
چشمکی زدو ب سمت گاز رفت
همونجا نشستمو تا موقعی ک ذا کامال حاضر بشه چشز ازش برنداشتز.
ذا ک حاضر شد دوتایی میزو چیدیز
بزور منو نشوند مشت میز و برد ذا رو گذاشت جلوم
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باهرش ک خوب بود.
یکز کشیدمو مشغول خوردن شدم.
با تعج ب تیام نگاه کردم.
واقعا خوش مزه شده بود
تیام:چ ور شدهم
قیافمو کجو کوله کردمو رو بهش
گفتز:اممز..چیزه..بد..نیست..خوبه
تیام با تعج نگام کردو گفت:بدنیستم
لباند اویزونی بهش زدمو مشغول خوردن شدم
انقد خوشمزه شده بود یکز دیگه هز خوردم.
ذام ک تموم شد تیام خنده ای کردو
گفت:چیشدمتو ک دوس نداشتی!!
ل خندی زدم؛من:گشنز بود خوب!
بدون اینکه چیزیو جمع کنز ب طرد کانامه رفتز.
بعد باال مایین کردن شبکه ها فیلز ترسناک میدا کردم.
با ذوق دوییدم تو اشپز خونه و دو بسته مفیال براشتز.
همیشه وقتی فیلز ترسناک میبینز میترسز اما بازم عالقه دارم ک ببینز.
تقریبا وس ای فیلز بود ک حسابی ترسیده بودم.
با احساس اینکه دستی دورم حلقه شد بلند جیک زدم.
دسته خودم نبود رق فیلز بودم.
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یهو تیام کنار گوشز زمزمه کرد
تیام:هییس دختر اروم باش منز
نفس عمیقی کشاا یدمو بی توجه ب تیام ک تقریبا تو بغلش بودم ب تماشااای
فیلز مرداختز.
نمیدونز ساعت چند بود ک فیلز تموم شد.
ولی اینو میدونز ک حسابی ترسیدم
با صدای تیام فکرامو مس زدم
تیام:خ دیگ من بهتره برم.
با ترس خیره شدم بهش.
من:می..میاوای..ب.بریم
مشکوک نگاهی بهز انداختو
گفت:اره دیگ ساعت 12شبه دیر وقته.
رورم اجازه نمیداد بهش بگز بمونه اما م مئنز اگ بره از ترس سکته میکنز.
اب دهنمو قورت دادم.
من:خ دیر وقته دیگ کجا میاوای بریم
ل خندی زد
تیام:ینی میگی بمونزم
من:ب..بااطره خودت گفتز اخه...
مرید وس حرفمو
گفت:باشه
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ل خندی نشست رو لبام اومد سمتز و رو ب روم ایستاد.
نمیدونز چرا قلبز انقد تند تند میزنه.
خواست حرفی بزنه ک یهو..
تاریکیه محض..
وقتی ب خودم اومدم فهمیدم ک برق رفته.
از ی طرد تاریکیو از طرفی صدای ترق ترق اشپز خونه
با ترس مریدم بغل تیام.
کل بدنز میلرزید.
تیام:هیچی نیست جوجه کوچولو فق برقا رفتن.
تیام اروم بلندم کردو بدون هیچ حرفی ب سمت اتاق رفت.
منو گذاشت رو تاتو خواست بره ک دستشو گرفتز.
من:ک..کجام
تیام:میرم تو مذیرایی باوابز دیگ!!
من:می..میشه..اینجا..ب..خوابیم
تیام:کجام
من:م..من رو ..زمین..میاوابز..تو.رو..تات
تیام اروم خوابید کنارمو..
دستشو دورم حلقه کردو ی ماشو انداخت رو من
با تعج نگاش کردمو تا خواستز اعترا

کنز
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گفت:هییس باواب
تو این شاارای از خدام بود تو بغلش باوابز مس بدون هیچ حرفی چشاااامو
بستمو
ب خواب رفتز.
صبح با احساس نوازش صورتز از خواب بیدار شدم.
بدون هیچ فکر کردنی فهمیدم ک تیام داره نوازشز میکنه.
دوس نداشتز چشامو باز کنز.
دوس داشتز همینجوری نوازشز کنه
چند لحظه بعد با احساس نفسای تیام ک صورتز میاورد
فهمیدم ک اوضا خ ریه
سریع چشامو باز کردم
تیام تا چشمای بازمو دید سریع ازم فاصله گرفتو
کالفه دستی تو موهاش کشید
با لباند ب حرکاتای کالفه و هولش نگاه میکردم.
برگشت طرفمو با اخز نگام کرد
تیام:من میرم صبحونه بگیرم بیا!
منتظر جوابی ازم نشدو از اتاق بیرون رفت
ب ساعتز نگاهی انداختز
ساعت 6صبح بود
از جام بلند شدمو اتاقمو مرت کردم.
ب سمت اشپز خونه رفتز ک متوجه شدم حسابی بهز ریاتس.
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سریع همه جارو تمیز کردمو در اخر جارو برقی کشیدم
خداروشکر مذیرایی تمیز بودو نیازی ب تمیز کردن نداشت
ب سمت اتاقز رفتز
در کمدمو باز کردمو
شلوار کرمی دمپا و مانتو شکالتی کوتاه ک کمربند کرم رنگ داشت موشیدم
موهامو فرق باز کردمو دو طرفه بافتز.
یکمز زد افتابو رژ کرمی تیره زدمو
شال کرمیمو هز سرم کردم.
کیف شکالتیمو از تو کمد برداشتز
از اتاق خارج شدم ک با صدای زنگ ب سمت در رفتز.
درو باز کردم ک تیام با ی سینی کله ماچه وارد شد#.مارت96

با ذوق ب کله ماچه نگاه میکردم
سریع دوییدم تو اشپز خونه و میزو چیدم.
تیام کله ماچه رو گذاشت وس سفره و من
بدون اهمیت ب تیام حمله کردم ب سینی کله ماچه
تند تند میاوردمو ب تیام ک چشاش اندازه قالمه شده بود توجهی نداشتز.
وقتی سیر شدم ی لیوان اب سریع کشیدمو ب سمت مذیزایی رفتز.
نشستز رو کانامه و منتظر تیام شدم.
منج دقیقه بعد با تیام از در خارج شدیز.
تا شرکت تیام مسارم کرد ک اخر سر با حر

دستشو گاز گرفتز.
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تیام با تعج خواساات حرفی بزنه ک انگشااتمو ب نشااونه تهدید ب ساامتس
گرفتز
من:بادا فق ی کلمه دیگ حرد بزنی میکشمت.
تیام زد زیره خنده و لپمو کشید
تیام:جوجه کوچولوو
با حر

گفتز:انقد بهز نگو جوجه کوچولو من 22سالمهه

تیام خونسرد گفت:هرچی میاوای بگو عزیزم تو همون جوجه کوچولوی منی.
ساعت یو رب ب 8رسیدیز شرکت.
انقد بهش ر زدم ک اخر سر ب ل کردن افتاد
اروم نشستز مشت میزم.
تیامز بعد یکز اذیت کردن من رفت تو اتاقش.
ساعت 12بهر بود ک بردیا اومد دنبالز بریز ناهار
اما من اصال میل ناهار نداشتز.
ساعت حدودای 2بود ک سرو کله ی شیداو سحر میدا شد.
موفی کشیدم.
فق همین کز بود.
ان ور ک شنیدم سحرم تو همه ی سفر های کاری تیام هست.
با صدای جیک جیغوی شیدا ب خودم اومدم.
شیدا:تیام تو اتاقشهم
من:بله اقای تهرانی تشریف دارن کارشون داریدم
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شیداموز خندی زد
شیدا:ینی میگی تیام ب دوس دخترش نگفته ک با ما قرار دارهم
اخز لیظی رو میشونیز نشست.
من:فکر نکنز اقای تهرانی با دوس دخترشااون در مورد مسااائل کاری صااحبت
کنند.
شیدا:ولی صحبت ما هیچ رب ی ب مسائل کاری نداره!
من:باالخره اینجا شاارکته و فکر نکنز اقای تهرانی توضاایحی از اتفاقای توی
شرکت ب دوس دخترشون بدن.
و ق عا یکی از دالیلش اینه ک وقته صحبت در مورد چیزای چرتو مرتو ندارن.
با لباند ب قیافه ی برزخی شیدا زدم.
تلفنو برداشتمو 0رو گرفتز.
بعد دو بوق جواب داد.
من:اقای تهرانی خانومه رادو خانومه نایینی تشریف اوردن
تیام:خانومه راد میتوته بیاد.
گوشیو گذاشتمو رو ب سحر
گفتز:بفرمایید!
سحر ب سمت در رفتو شیدام مشت سرش.
بلند گفتز:خانومه نایینی
شیدا با عشوه برگشتو نگام کرد
شیدا:بلهم
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ل خندی بهش زدم من:فق خانومه راد میتونن تشریف ببرن.
سحر نگاهی ب شیدا انداختو وارد اتاق شدو
درو مشت سرش بست.
شیدا با اخز از شرکت بیرون رفت.
بعد دوسه دقیقه تلفن زنگ خورد.
من:بفرمایید اقای تهرانیم
تیام:دوتاقهوه
گوشیو ق ع کردمو ب سمت اشپز خونه ی کوچیو شرکت رفتز.
بعد ریات قهوه ت میز گرفتز یکز مع ل کنز
بعد چند دقیقه با سینی قهوه ب سمت اتاق تیام رفتز.
نفس عمیقی کشیدمو یهو درو باز کردم ک..

ک دیدم سحر دستاشو گذاشته رو میزو دسته تیامو گرفته.
نمیدونز چرا ولی ته دلز لرزید.
سرمو انداختز مایینو سینی رو گذاشتز رو میز.
بدون هیچ حرد زدنی از در بیرون رفتز.
درو مشت سرم بستمو نشستز مشت میزم.
با اینکه چیزه عادی دیدم اما چشام مر از اشو شده بود.
نمیدونز از کی تیام انقد مهز شد ک بااطرش چشام مر از اشو میشه.
نمیدونز از کیه وابستش شدم
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نمیدونز از کیه قلبز وقتی اونو میبیته بی تابی میکنه.
ل خندی نشست رو لبام.
نمیدونز از کیه این وری عاشقش شدم.
من نیکتا ستایش اعتراد میکنز ک عاشق تیام تهرانی شدم.
اعتراد میکنز ک بدون اون نمیتونز ادامه بدم.
انقد تو فکر بودم ک نفهمیدم کی ساعت 4شد.
سریع وسایلمو برداشتمو ب سمت خروجی رفتز.
از شرکت ک بیرون اومدم نفس عمیقی کشیدم
اگ بفهمز تیام دوسز نداره قسز میاورم ک
فراموشش کنز.
قسز میاودم
با بغض تاکسی گرفتمو نشستز عق .
سرمو چسبوندم ب شیشه و ق ره های اشو بود ک گونمو خیس میکرد.
تا رسیدم خونه کرایه رو حساب کردمو ب سمت دره خونه رفتز.
همین ک وارد خونه شدم ب سمت اتاقز رفتمو افتادم رو تات.
انقد گریه کردم ک دیگ نای بلند شدن نداشتز.
با صدای زنگ در ب خودم اومد
اشکامو ماک کردمو نگاهی ب ایفون انداختز.
دنیا بود.
کالفه درو باز کردم.
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یهو دنیا مرید بغلمو شاالپ شاالپ ب*و*سز کرد.
با چندش مسش زدمو دستمو
محکز کشیدم رو لپز.
دنیا چشز ره ای بهز رفتو دویید سمت اتاقز.
وا این چرا همچین کرد
یهو دنیا با رژ و کیفز اومد سمتمو افتاد ب جونه لبام
محکز رژ اجری رو میکشید رو لبز
با تعج نگاش کردم ک شالز ک افتاده بود رو شونه هامو سرم کرد.
کیفو داد دستمو ب زور کفشمو مام کرد.
مات ب کاراش نگا میکردم.
ن مثل اینکه واقعا یچیزیش شده اخه این کارا ی معنی میده.
از در ک بیرون رفتیز ب خودم اومدم.
من:دنیا این کارا ینی چیم
دنیا:ینی قراره منو نیکتا خانوم بریز خرید عروسی.
با تعج نگاش کردم
من:مگ با بردیا خرید نکردینم
دنیا:چرا ولی من نمیاواستز با اون لباس عروسو بارم
چون ن من سلیقه خوبی دارم نه بردیا.
بعد تموم شاادن حرفش ل خندی تحویل قیافه ی برزخی من دادو هولز داد
سمت ماشین.
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تا وقتی ک لباس عروس میدا کنیز حسابی ر زدم
اخرم دنیا ب ل کردن افتاد.
لباس عروسااش فوق العاده بود دنیا بال بال میزد ک سااریع عروساایش برسااه و
اونو بپوشه.
هرچی لباس انتااب میکرد من حالز بد میشد از سلیقه ای ک داشت.
اخرم با سلیقه من ی لباس مفی خریدیز.
تو راه برگشتن بودیز ک متوجه شدم دنیا ب سمت خونز نمیره.
با تعج گفتز:کجا میریز االنم
دنیا:میریز رستوران بردیا اینا.
با کنجاوی گفتز:مگ اونا رستوران دارنم
دنیا:اره در اصل ماله تیامه ولی بیشتر بردیا اونجاس
بردیا هز وقتی فهمید میریز خرید لباس عروس گفت برای شاااام بریز اونجا
خودشو تیامز هستن.
اهانی گفتمو متفکر ب رو ب روم چشز دوختز.
بعد ده مین جلوی ی رستوران شیو نگه داشت.
از ماشین میاده شدم تا دنیا
ماشینشو مارک کنه.
بعد مارک کردن اومد سمتو دوتایی وارد رستوران شدیز.
چشز چرخوندم تا تیامو بردیا رو میدا کنز
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ک بردیا مشت ی میز 4نفره دیدم.
دست دنیام رو گرفتمو دنبال خودم ب سمت میز کشیدم.
بعد احوال مرسی نشستیز مشت میز.
هرچی خواستز بگز تیام کجاست نتونز بپرسز
اخرم دنیا سوال منو مرسید.
دنیا:راستی تیام کجاستم
بردیا:سحر شرکت بود گفت کارم تموم شد میام.
دنیا سری تکون دادو چیزی نگفت.
خیلی ع بی شده بودم اما سعی کردم نشون ندم ک حالز خوب نیس.
بعد نیز ساعت باالخره تیام اومد.
ب ی سالم خشو بسنده کردمو سفارش ی مرس کوبیده دادم.
اصل میل ذا نداشتز.
ذای همه تموم شده بودو ن ف بیشتر ذای من مونده بود.
همیشه عادت داشتز اروم ذا باورم اما االن نمیتونیستز زیر نگاه بقیه باورم.
بشقابو کشیدم عقبو یکز اب خوردم.
من ک از جام بلند شاادم انگار همه منتظر این حرکت من بودن ک سااریع ب
سمت خروجی رفتن
بی توجه ب سمت ماشین دنیا رفتز
همین ک نشستز موبایلز شرو کرد ب زنگ زدم
از کیفز بیرون اوردمش..
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ارتا بود..
حوصله حرد زدن باهاشو نداشتز گوشیو مرت کردم تو کیفمو سرمو تکیه دادم
ب شیشه..
بعد چند مین صدای بازو بسته شدن در ماشینو شنیدم.
با فکر اینکه دنیاس توجهی نکردم
ماشین حرکت کرد و صدای اشنایی رو شنیدم.
تیام:خانوم کوچولوی من خوابهم
اول یکز تعج کردم اما بعد با اخز برگشتز سمتش.
من:نایربیداره..
اصال تو اینجا چیکار میکنی!مس دنیا کجاستم
تیام لباندی زدو
گفت:دنیا با بردیا رفتن جایی کار داشتن منز تورو میرسونز خونتون و میرم
سری تکون دادمو چیزی نگفتز.
بعد ی رب رسیدیز جلو دره خونز.
میاده شدمو ب سمت دره خونه رفتز ک صدام زد
برگشتز سمتش
تیام:صبح ساعت 6میام دنبالت
با تعج خواستز چیزی بگز ک
گفت:میریز شمال..
با اخز خواستز اعترا

کنز ک چشمکی زدو ماشو گذاشت رو گاز
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درو باز کردمو وارد خونه شدم.

شالو مانتومو مرت کردم رو کانامه و
ب سمت اتاقز رفتز.
دوساعت خونرو تمیز کردمو لباسامو تو چمدون چیدم.
چمدونو گذاشتز تو حالو ساعت گوشیمو رو 5گذاشتز
لباسمو با لباس خواب خرسیز عو

کردم

خودمو مرت کردم رو تاتو بعد چن مین ب خواب رفتز.
صبح با صدای االرام موبایلز از خواب بیدار شدم..
ب سمت دستویی رفتمو بعد انجام عملیات و شستن صورت بیرون اومدم
ی بار دیگ چمدونمو چو کردمو
وقتی م مئن شدم ب سمت اینه رفتز
ب ب کرم ضد افتاد و برق ل بسنده کردم..
کمد لباسامو باز کردمو
شاالوار کشاای لوله تفنگی ابی تیره با مانتو نارنجی کمرنگه مایل ب گلبهی
موشیدم.
موهامو باال سرم محکز بستمو روسری
مشکی گلبهیمو سرم کردم..
با صدای زنگ خونه چمدونو ب همرا کیف دستی مشکیز برداشتز..
کفشای عروسکی مشکیمو مام کردم.
درو باز کردم ک با چهره ی شاد دنیا رو ب رو شدم
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با خنده ب*و*سش کردمو دوتایی ب سمت ماشین تیام رفتیز
با کمو تیام چمدونو گذاشتز صندوق عق
منو دنیا نشستیز عق
بردیام نشست جلو کنار تیام
تیام ماشینو روشن کردو حرکت کرد
خیلی ذوق داشتز چند سال بود شمال نرفته بودم
با صدای تیام ب طرفش برگشتز
تیام:نیکتا صبحانه خوردیم
من:نه من صبحونه نمیاورم
تیام خز شدو از جلو مای بردیا کیسه ای رو برداشتو گذاشت رو مام.
تیام:دنیا ناورده باورین ک تا ناهار خیلی مونده
سری تکون دادمو دوتا شیر کاکائو برداشتمو یکیشو ب دنیا دادم.
ی شیر کاکائو و کیو دیگ برداشتز.
شیر کاکائو رو دادم بهشو کیکز باز کردمو دادم دستش
بعد خوردن صبحونه انقد خسته بودم ک باوابیدم
با تکونای دسته شا ی از خواب بیدارشدم
تیام جلوی در ماشین ایستاده بودو صدام میزد.
کالفه خواستز از ماشین میاده شز ک دیدم نمیتونز
مام خواب رفته بودو نمیتونستز از جام تکون باورم
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چشامو با حر
بستمو ب خودم لعنت فرستادم
ب خودم ک اومدم خودمو تو بغل تیام دیدم..
اروم سرمو گذاشتز رو سینش..
با صدای شنیدن ریتز قلبش لباندی نشست رو لبز
کز کز چشام گرم شدو ب خواب رفتز..
نمیدونز ساعت چند بود ک از تشنگی بیدار شدم
هرچی خواستز دست یا مامو تکون بدم نمیشد
با تعج ی نگاه ب خودم انداختز ک متوجه شدم تو دستو مای تیام قفل شدم
بیایال اب شدمو همونجا دراز کشیدم
بعد ی رب با کرم ریاتای من تیام بیدار شد
تا دیدم چشماش بازه با ر ر خواستز از جام بلند شز ک نزاشت..
با حر

نگاش کردم ک خنده ی بلندی سر داد

من:حناق ب چی میاندیم
تیام با خنده گفت:وقتی حر

میاوری خیلی بامزه میشی!

هز خندم گرفته بود هز حرصز دراومده بود.
تیام ماشو از روم برداشتو خز شد رو صورتز
با تعج ب چشمای شی ونش نگاه کردم ک
تو ی حرکت ناگهانی ..
لبمو ب*و*سیدو سریع بلند شدو ب سمت در رفت..
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بعد رفتنش چند لحظه تو شااو کارش بودم بودم ک وقتی ب خودم اومدم ل
خندی نشست رو لبز
اصال از دستش ع بی نبودم
خودم خ میدونیستز ک دوسش دارم و دلیلی برای ع بانیت نبود
ب سمت چندونز رفتمو لباسامو با
ی شااونیز ساافید بلند ک روش مروانه های رنگی داشاات با شاالوار کشاای تنگه
سرخابی موشیدم
جلوی اینه رفتمو یکز رژ ل صورتی ب لبز زدم
موهامز با ی کش سرخابی باال سرم بستمو
صندالی سفیدمز مام کردم
از اتاق بیرون رفتمو مشغول دید زدن شدم
دوتا اتاق دیگ بغل اتاق من بودو
ی منجره ی بزرگز رو ب روی اتاقا بود ک دریا رو نشون میداد بغلشز مله بود
از مله ها مایین رفتز ک تیامو بردیا رو جلوی تی دی دیدم
با صدای رسا سالم کردم ک تیام و بردیا برگشتن طرفز
تیام زیر ل سالم کردو روشو کرد طرفه تی وی
بردیا:سالم ساعت خواب
ل خندی زدمو ب سمت اشپز خونه رفتز
دنیا نشسته بود مشت میزو ی دستش چاقو بود ی دستش سی زمینی
با تعج ب چاقو نگاه میکرد ک با خنده چاقو و سی زمینی رو ازش گرفتز.
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من:من ذا درست میکنز تو ساالدو درست کن
دنیا محکز گونمو ب*و*سیدو رفت تا ساالد درست کنه
منز سی زمینی و چاقو روگذاشتز رو میزو
ت میز گرفتز قرمه سبزی درست کنز.
موادشو رو میز گذاشتمو شرو کردم ب درست کردن
ب ساعتز نگاه کردم
ساعت 4بود
خداروشکر وقت داشتز
ساعت 10با ر ر کردنای بردیا و تیام شام حاضر شد
بعد خوردن ذاو شستن برفا ب سمت اتاقز رفتز
لباس خواب خرسیمو موشیومو مریدم رو تات
انقد خسته بودم ک سریع خوابز برد
صبح زود ساعت 10بیدار شدم.
دست صورتمو شستمو
لباسامو با شلوار جین لوله تفنگی ابی روشن و مانتو زرشکی عو

کردم .

موهامو ی طرد جمع کردمو تیک ماهی بافتز.
یکمشز ریاتز رو صورتز.
رژ ل جیگری هز زدمو ی خ چشز نازک مشت چشز کشیدم از اتاق بیرون
رفتز.
اتاق تیام اتاق بغلیز بودو بعد تیام اتاق دنیا و بردیا
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اروم وارد اتاق مشترک دنیا و بردیا شدم.
دنیا افتاده بود زمینو بردیا کل تاتو گرفته بود
بزور جلو خندمو گرفتز.
اهسته دنیا رو بیدار کردم
دنیا با چشمای نیمه باز نگام کردو با صدای بلند گفت:هااا
اول با تعج نگاش کردم بعد دستشو گرفتمو ب سمت اتاقز بردم
مرتش کردم رو تاتو ی لیوان اب رو صورتش ریاتز
با خنگی نگاهی بهز انداختو بعد چند مین ک ب خودش اومد یورش اورد
سمتز.
با دیدن من ک با لباس بیرون تنز بود سرجاش ایستادو با تعج نگام کرد.
دنیا:کجا بودیم
من:جایی نبودم میاوام برم بیرون!
دنیا:کجا
من:نمیدونز گفتز تورو بیدار کنز باهز بریز ی چرخ بزنیز یکمز خرتو مرت برا
خونه باریز.
دنیا با ذوق سری تکون دادو از اتاق بیرون رفت
ی شال مشکی سرم کردمو کیف زرشکیمز برداشتز
از اتاق بیرون رفتمو ب سمت در خروجی رفتز
ی رب جلو در ایستادم ک باالخره دنیا اومد
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ی شلوار سفید دمپا و مانتو راه راه مشکی سفید و ی شال سفید موشیده بود.
ی رژ قرمزم زده بود
حسابی تو دل برو شده بود
تا ساعت 7ی عالمه خرید کردیز ک باالخره ت میز گرفتیز برگردیز
همین ک رسیدیز خونه ب سمت مذیرایی رفتیز
چشز ب بردیا و تیام افتاد ک با ع بانیت نگامون میکردن
کال تیامو یادم رفته بود حتما خیلی نگران شده
اب دهنمو قورت دادمو ب دنیا نگا کردم
دنیام مث من ترسیده بود
با داد تیام ی متر مریدم هوا
تیام:کجاااا بودیدم
زول زدم تو چشاشو
گفتز:خرید
تیام خواست حرفی بزنه ک بردیا در گوشش چیزی گفت
تیام موز خندی زدو ب سمت اتاقش رفت
درم محکز کوبید.
بردیام دست دنیارو گرفتو دنبال خودش کشید
منز وارد اتاقز شدمو لباسامو دراوردمو
وارد حمام شدم
بعد اینکه ی دوش مف ل گرفتز ی شلوار ا سلش طوسی تیره ی دمپا و تونیو
کوتاه مشکی موشیدم

160

wWw.Roman4u.iR

موهامز سشو ار کشیدمو ریاتز دورم
از اتاق بیرون رفتز ک همزمان با من تیامز بیرون اومد.
تیام:برو لباساتو عو

کن میاوایز بریز ل ساحل

سری تکون دادمو دوباره وارد اتاقز شدم
ی مانتو جلو باز مشکی رو تونیکز موشیدم
موهامز باال سرم دم اسبی بستمو شال مشکیمو انداختز سرم.
از اتاق ک بیرون رفتز تیامو دیدم ک تکیه داده بود ب منجره ی رو ب ساحل
درو اتاق رو ک بستز تیام برگشتو نگام کرد
سرتا ما انالیزم کردو بعد ب سمت مله ها رفت
بردیا و دنیا تو اشااپز خونه بودنو وسااایل مورد نیاز شااام کنار ساااحل رو اماده
میکردن
از اینکه بردیا و دنیا باهز مثل قبل شده بودن خوشحال شدم
اما تیام...
نفس عمیقی کشیدمو جلوتر از همه از خونه بیرون رفتز
کفشامو جلوی در گذاشتمو اروم رو ماسه ها حرکت کردم.
انقد جلو رفتز تا ماهام با دریا برخورد کرد
همونجا کنار دریا نشستز
بعد چند دقیقه اول حضور و بعدش صداشو حس کردم.
تیام:ی سری چیزا رو باید بدونی!
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اروم نگامو ب سمتش کشیدم
زول زدم تو چشاش تا خودش ب حرد بیاد
نفس عمیقی کشیدو نگاشو ازم گرفت
اما من محو چشای عسلیش بودم
تیام:روزای اولی ک وارد شاارکت شااده بودی با مرویی تمام جواب منو میدادی
هرچی میگفتز ی جوابی تو استینت داشتی.
اینکه با هرمردی گرم نمیگرفتی خوشز میومد
تو درست برعکس دخترای اطراد من بودی
کز کز از شا یتت خوشز اومد
اینکه مثل شیدا اویزونو عملی نبودی
اینکه قلبت ماک بود
اینکه تنها کسی بودی ک جرئت داشتی جواب منو بدی
همه ی اینا منو ب تو جذب کرد
تا حدی شیفتت شده بودم ک حتی ب بردیام حسودی میکردم
از اینکه با اون راحت بودی حسودیز میشد
اون حسی ک من ب تو داشتز حسی بود ک تازه تجربش کرده بودم
حسی ک تاحاال نبوده و من نسبت ب تو میدا کردم
رفتو امدامون بیشتر شد
حسودی های تو نسبت ب سحر..
شی نتات..
خانومیت..
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هزاران بار خواستز بهت بگز
اما میترسیدم مسز بزنی
میترسیدم تو منو دوست نداشته باشی
ی هفته فکر کردم تا اینکه ت میز گرفتز بهت بگز
تمام جرئتمو جمع کردمو االن اینجام تا بهت بگز
دوست دارم
تیام برگشتو ب چهره ی ماتز زده ی من نگاهی انداخت
تا ب خودم اومدم خیز برداشتز سمت تیامو مریدم بغلش
من:ولی من دوست ندارم!..
تیام چند لحظه هیچی نگفت
دوست نداشتز اذیتش کنز برای همین
گفتز:دوست ندارم...عاشقتز!
لرزش خفیف بدنش حس کردم
سرمو بلند کردمو زول زدم تو چشاش
بعد چند لحظه ل خند نیکتا کشی زد ک با ذوق گونشو ب*و*سیدم..
تیام خیره ب لبام نگاه کرد
حاال ک هردو عاشق همیز ی دلیلی داره باهز راحت نباشیز
تو ی حرکت ناگهانی لباشو رو لبام حس کردم
با وله لبامو می *و*سید
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بعد مدت طوالنی ک برای من کوتاهترین مدت زمان بود از هز جداشدیز
با صدای بردیا و دنیا خواستز از بغلش بیرون بیام ک نزاشت
دنیا:به به میبینز ک حسابی بهتون خوش گذشته
با خجالت سرمو انداختز مایین
م مئنز ک االن گونه هام سرخ شده بودن
تیام سریع ب*و*سه ای رو لبام زدو ب سمت بردیا رفت
تیام:بهتره دیگ شامو ردیف کنیز ک خانومز گشنشه
چشز ره ی تومی بهش رفتز ک دنیا و بردیا زدن زیره خنده
بعد اینکه بردیا و دنیا حسابی مسارمون کردن
تیامو بردیا مشغول درست کردن ذا شدن
دنیام اومد سمتز
دستمو گرفتو دنبال خودش کشید سمته دیگ
#مارت109

دنیا:زود باش باید تعریف کنی چیشد
نشستیز رو ماسه هاو من خیره ب دنیا نگا میکردم
من:چیو تعریف کنزم
دنیا چشز ره ای رفتو گفت:میگی یا خفت کنزم
من:خیلیه خوب میگز چرا وحشی میشیم
دنیا چیزی نگفت منز شرو کردم
تعریف کردن اتفاقات..
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بعد 1ساعت حرد زدن با دنیا تیام صدامون زد تا بریز برای شام
شامو با شوخیو خنده کنار ساحل خوردیز
شامو ک خوردیز نگاهی ب ساعتز انداختمو
گفتز:بچه ها بریز شهره بازیم
دنیا با ذوق دستاشو کوبید ب همو موافقتو اعالم کرد
نگاهی ب تیام انداختز
تیام لباندی زدو گفت:هرچی خانومز بگه
ل خندی رو لبز نشست
برگشتمو ب بردیا نگاه کردم
دنیا:مگ میتونه نیادم
منو تیام باهز گفتیز:نه
دنیا ل خندی زدو رو ب من گفت:بیا بریز لباسامونو عو

کنیز

سری تکون دادمو دوتایی وارد ویال شدیز
دنیا رفت تو اتاق خودشون منز رفتز تو اتاقز
چمدونمو باز کردمو شلوار دمپا مشکیمو با مانتو سفید کتیمو بیرون اوردم
لباسامو ک موشیدمو موهامو باال سرم محکز بستز
روسری مشکی سفیدمز از چمدون بیرون اوردمو سرم کردم
رژ صورتی و ریملمز زدمو از اتاق بیرون رفتز
همزمان با من دنیام از اتاقش خارج شد
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با تعج ب دنیا نگاه کردم ک ی سااامورت نازک مشااکی و مانتو قرمز کوتاه با
کفشای ماشنه بلند قرمز موشیده بود
موهاشز کال ریاته بود بیرونو ی شال مشکی انداخته بود سرش.
رژ قرمزم زده بود.
اومد سمتمو گفت:خوب شدمم
من:اره
بعد حرفز از مله ها مایین رفتمو کالجای سفیدمو موشیدم
ماشین تیام رو ب روی در خونه بودو دوتاشون تکیه داده بودن ب ماشین
تیام با دیدن من لباندی زدو ب سمتز اومد
تیام:خوشکل شدی
من:بودم
تیام خندیدو گفت:برمنکرش لعنت
گونشو ب*و*سیدمو کنارش ایستادم
دنیا ک از در بیرون اومد بردیا و تیام مات ب دنیا نگاه میکردم
بیشگونی از دست تیام گرفتز ک با اخز خیره شد ب دنیا
بردیا با ع بانیت دست دنیارو گرفتو دنبال خودش ب سمت خونه برد
#مارت110

بعد ی رب بردیا خبر داد ک نمیان
منو تیامز ت میز گرفتیز دوتایی بریز

wWw.Roman4u.iR

166

دو ساعتی می شد تو شهره بازی بودیز ک باالخره با ر ر کردنای تیام بیرون
رفتیز
جلوی دره شهره بازی نگام ب مشمکا افتاد
با دهن اویزون ب مشمکا نگا میکردم
تیام با دیدن قیافه ی من خندیدو ی مشمو واسز گرفت
من:چرا برا خودت نگرفتیم
تیام:من دوست ندارم عزیزم
سری تکون دادمو مشغول خوردن مشمکز شدم
ی ذره خودم میاوردم یذرم میدادم تیام
ک مشمکز تموم شد و ب ماشین تیام رسیدیز
سوار ماشین شدیمو تیام حرکت کرد ب سمت خونه.
بعد بیست دقیقه رسیدیز خونه
تیام ماشینو تو حیاط مارک کردو وارد خونه شدیز
همین و وارد شااادیز با تعج ب بردیا نگاه کردم ک با متکا و متو رو مبل
خوابیده بود
خواستز حرفی بزنز ک تیام دستمو کشیدو از مله ها باال برد.
وارد اتاق خودش شد و برق اتاقو روشن کرد
من:منز میرم تو اتاق خودم
تیام سریع دستمو گرفتو کشید سمت تات ک افتادم روش
نگاهی ب صورتز انداختو ل خندی زد

عشق ابدی

167

لبمو ب*و*سید ک با خجالت خواستز بلند شز ک دستاشو دورم حلقه کردو
مانع شد
تیام:کجا تازه کار دارم باهات!
انقد خجالت کشیدم ک میدونیستز گونه هام سرخ شده
یهو تیام گفت:عاشق همین خجالتاتز
با تعج نگاش کردم ک..
#مارت111

ک یهو در اتاقه تیام باز شد و بردیا وارد شد
سریع از بغل تیام بیرون اومدمو دوییدم سمت اتاقز
وارد اتاقز ک شدم خودمو مرت کردم رو تات
انقد ب تیام فکر کردم ک چشام گرم شدو با همون لباسا ب خواب رفتز
با احساس نوازشای دستی از خواب بیدار شدم
تیامو دیدم ک کنارم دراز کشیده بودو صورتمو نوازش میکرد
با دیدن من لباندی زدو
گفت:صبح بایر..ماشو خانومز وسایالتو جمع کن برمیگردیز تهران
با تعج نگاش کردم
من:چرا انقد زود..
تیام:شرکتو چیکار کنیز خانومزم
من:اها...اره حواسز نبود
ل خندی زدو میشونیمو ب*و*سید
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تیام:ماشو خانومز دوساعت دیگ را میوفتیز
سری تکون دادمو ب سمت حموم رفتز
بعد اینکه ی دوش حسابی کردم بیرون اومدم
همه ی لباسا و وسایالمو جمع کردمو تو چمدونز گذاشتز
لباسی ک تنمز بودو دراوردمو تو چمدون گذاشتز و
ی شلوار لی تیره و تونیو مشکی استین بلند برداشتمو موشیدم
شال مشکیمز انداختز سرمو همراه چمدون از اتاق بیرون رفتز
بقیه هز تو اشپز خونه نشسته بودنو مشغول خوردن صبحانه بودن
منز نشستز مشت میزو دو سه تا لقمه خوردمو بلند شدم
#مارت112

همین ک بلند شدم تیام
گفت:چرا بلند شدیم
من:سیر شدم دیگ..
تیام ی لقمه بزرگ درست کردو ب سمتز گرفت
تیام:تو ک چیزی ناوردی اینو باور تا ناهار خیلی مونده..
ل خندی زدمو لقمه رو ازش گرفتمو اروم خوردم بعد با کمو تیام چندونمو
گذاشتز صندوق عق ماشین
خودمز نشستز ک بعد بیست دقیقه باالخره تیامو دنیا بردیام اومدن
نشستن تو ماشینو تیام حرکت کرد
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خیلی خوابز میومد اما هرکاری کردم خوابز نبرد
اخرم گوشیمو برداشتمو ب ترسا اس دادم
حدود یو ساعت بود ک ب ترسا اس میدادم....
انقد خندیده بودم ک همه مشکوک نگام میکردن
اخرم تیام گوشیو از دستز کشیدو نگاهی بهش انقد
چشمشو ب اسز ترسا افتاد گوشیو خاموش کردو تو جیبش گذاشت..
با تع ج ب حرکاتش ن گا میکردم ک یهو با اخز خواسااات حرفی بزنه ک
چیزی نگفت
تا سااااعت 12ک برساایز تهران منو تیام اخز کرده بودیمو دنیا و بردیا بهمون
میاندیدن
تا ر سیدیز جلو در خونز سری میاده شدمو قبل اینکه تیام مایین بیاد چمدونمو
از صندوق عق برداشتز
ب سمت خونه رفتمو درو با کیلید باز کردم
خواست درو ببندم ک یهو تیام با چمدونش وارد خونه شد
با تعج نگاهی بهش انداختز ک یهو درو بسااتو منو بلند کرد گذاشااات رو
شونش
تا ب خودم اومدم شرو کردم ب جیک زدن...
دستامو مشت کرده بودمو میکوبیدم ب کمرش
وارد اتاقز شد و مرتز کرد رو تات
خیمه زد رومو نگاهی ب چهره ی اخموی من انداخت
ل خند نیکتا کشی زدو تو ی حرکت ناگهانی لباشو رو لبام گذاشت
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#مارت113

بعد لحظه های طوالنی ک برای من چند ثانیه بیشتر نبود ازم فاصله گرفت
تیام:نبینز خانومز باهام قهر کنه
ل خندی رو لبام نشست
تیام ل خندی زدو گفت:حاال شد..
من برم ی سر ب شرکت بزنز یچی هز بگیرم باوریز
سری تکون دادم و تیام از اتاق بیرون رفت
بدون مکث لباسامو با ی تامو شرتو عو

کردم

ی شال دور سرم گره زدمو
چمدونمو باز کردم
لباسامو تو کمد چیدمو کل اتاقمو گرد گیری کردم
بعد اتاقز نوبت ب اشپز خونه رسید
تند تند اشپز خونه و تمیز کردمو ی دستمال کشیز تو حال کردم
بعد اینکه کارام تموم شد ی راست رفتز تو حموم
وانو مر از اب گرم کردمو لباسامو
دراوردم..
تو وان دراز کشیدمو چشام گرم شد و ب خواب رفتز...
وقتی از خواب بیدار شدم خودمو رو تات با ی شلوار ورزشی م شکیو میرهن
قرمز دیدم
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کشو قوسی ب بدنز دادم
اخیش ی خوبه تو وان باوابی..
بعد یکز مکث یهو سیس رو تات نشستز
من ک اخرین بار تو وان خوابز برد..
مس کی بیرون اومدمم!
فکرامو مس زدم
حتما از خواب بیدار شدمو لباسامو موشیدم بعد خوابیدم..
اره حتما همین وره
اروم از تات بلند شدمو از اتاق بیرون رفتز.
#مارت114

تیام رو کانامه نشسته بودو با گوشیش سر گرم بود
با فکرایی ک ب ساارم میومد ازش خجالت میکشاایدم اما اخرساار فکرامو مس
زدمو نشستز کنارش
با دیدن من ل خندی زد ک تا تهشو خوندم
با خجالت سرمو انداختز مایین
با این کارم تیام بلند زد زیره خنده
تیام:عاشق همین خجالتتز ینی،ماشو بریز ذا باوریز سرد شد
بدون هیچ حرفی مشت سرش وارد اشپز خونه شدم
تیام میزو چیده بودو نیاز ب کاری نبود
نشستز مشت میز ک تیامز کنارم نشست
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شرو ب خوردن کردم
در عر

چند دقیقه همه ی ساندویچو خوردم

لیوان ابو سر کشیدمو از جام بلند شدم
نگاهی ب چهره ی متعج تیام انداختز
من:چیزی شدهم
تو خنده ای کرد تیام:نه عزیزم نوش جونت
ل خند ژکوندی تحویلش دادم
نشستز رو کانامه و تی وی رو روشن کردم
شبکه هارو باال مایین کردم ک ب کارتون موشو گربه رسیدم
با ذوق صدای تلویزیونو زیاد کردم.
بعد نیز ساعت تیام وارد حال شدو ب سمتز اومد.
نشست کنارمو گونمو ب*و*سید
تیام:دیگ باید رفع زحمت کنز
اخمی کردم من:کجامنیز ساااعت کال بیشااتر ندیدمت یا من خواب بودم یا تو
شرکت بودی
تیام:ش میام اما تنها نیستز
با تعج نگاش کردم من:مس با کی میایم
ل خندی زدو سریع لبامو ب*و*سید ب سمت در رفت
#مارت115
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با حر

173
از جام بلند شدم

جوابمو نمیده هیچ مرو مرو ب*و*سمز میکنه
وارد اشپز خونه شدمو میزو جمع کردم
برفای لیوانز شستمو نگاهی ب ساعت انداختز
ساعت 4بود
وارد اتاقز شدمو مریدم رو تات
االرام گوشیمو رو 6گذاشتمو ب خواب رفتز
با صدای االرام مبایلز از خواب بیدار شدم
کالفه موفی کشیدم
حاال چی میشد بگه با کی میاد
لعنتی..
وارد حموم شدمو ی دوش مف ل گرفتز
بعد نیز ساعت کف بازی بیرون اومدمو حوله رو دورم میچیدم.
با همون حوله و موهای خیس اتاقمو جمعو جور کردم
مذیرایی و اشپز خونه هز ک مرت بود
وارد اشپز خونه شدم
تو یاچال سرکی کشیدم
خداروشکر قبل از اینکه برم شمال یاچالو مر کرده بودم
مواد قرمه سبزی رو کنار گذاشتز
تند تند شرو ب درست کردن شدم
بعد اینکه کارم تموم شد دره قابلمه رو گذاشتمو ب سمت اتاقز رفتز
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نشستز مشت میزمو موهامو سشو ار کشیدم
مو هامو فرق باز کردمو
یکمشو ریاتز جلو بقیه رو باال سرم دم اسبی بستز
با بابلیس موهای جلومو فر درشت کردم
یکز منکو و رژ صورتی مات زدم
با صدای زنگ گوشیز ب طرد تاتز رفتز
گوشیمو برداشتمو جواب دادم
من:بله
تیام:سالم خانومه خودم
ل خندی رو لبام نشست...
من:سالم عزیزم خوبیم
تیام:مرسی خانومی تو خوبیم
من:مرسی عزیزم..
تیام:میگز..کت دامن مجلسی داریم!
با تعح گفتز:اره چ ورم
تیام:خ مس امش ی کت دامن مجلسی بپوش..باشهم
من:براچیم
تیام:همین ک گفتز
من:باشه...خدافظ
ات الو ق ع کردم..فق بلده دستور بده
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در کمدمو باز کردمو
ی کت دامن مشکی سفید اندامی بر داشتمو موشیدم.
اولین بار بود ک میپوشیدمش فق داشت تو کمدم
خاک میاورد
زیاد کوتاه نبود اما ی سامورت نازک مشکی هز مام کردم
صندالی ماشنه 2سانتیمز موشیدم و نشستز مشت میز
الک مشکیمو با دست بند نقرمو از تو کشوم برداشتز.
دست بندو دستز کردمو شرو کردم ب زدن الک
کارم ک تموم شد سری ب ذا زدم ک زنگ خونه ب صدا دراومد
نگاهی ب ساعت انداختز
ساعت 7بود..
ب سمت در رفتمو درو باز کردم
اول ی اقایی ک میاورد 40_50سااالو داشااته باشااه وارد شااد و با مهربونی
میشونیمو ب*و*سید
اقاهه:سالم عروسه خوشگلز
با تعج نگاش کردمو خواستز حرفی بزنز ک ی خانومی با اخز وارد شد
انقد با ع بانیت نگام میکرد ک حسابی گرخیدم
بدون اینکه توجهی بهز بکنه وارد خونه شد
مشت سرش خواهر تیام وارد شدو مثل اون خانومه با اخز رفت داخل
بعدش بردیا و در اخرم تیام داخل شد
با اخز خواستز حرفی بزنز ک تیام هول

wWw.Roman4u.iR

176

گفت:بباشید عزیزم میاواستز سومرایزت کنز بعدن با هز حرد میزنیز
و بعد تموم شدن حرفش رفتو نشست کنار باباش#مارت116

محکز درو کوبیدمو رفتز نشستز رو کانامه
اون خانومه ک فهمیدم مامان تیامه با تعنه
گفت:ببینز تو بی کسو کاریم
احساس کردم اون لحظه خورد شدم
سرمو انداختز مایینو خواستز چیزی بگز ک تیام
گفت:نه نیکتا منو داره!
سرمو باال بردمو لباندی ب تیام زدم
مامان تیام:مدر مادرتو ک مردن خواهر برادرم ک نداری..
حرفشو ق ع کردمو با لحنی سرد
گفتز:وقتی 5سالز بود مادرمو و تو سن 10سالگی مدرمو از دست دادم..
حدود 5_6ماه میشز خواهرم فوت کرد
اما ی عمه و ی عمو دارم ک تو یونان زندگی میکنن بعضاای اوقات هز میان
ایران
همون ور و متوجه شدید از اول بی کسو کار نبودم..
خانومه:ببینز دختر..ب نظر خودت تو برای همچین خانواده ای مناسبیم!
مدر تیام:بس کن دیگ شهره
شهره:چرا بس کنز محمدممن راضی نیستز ک مسرم با همچین دختر بی کسو
کاری ک ب هزار تا کار کشیده شده ازدواج کنه..
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ببینز دختر تو اصا میدونی مسرم قبال ی زن دیگ داشتهم
میدونسااتی ک چقد عاشااق هز بودنو اگ تو نمیومدی این دوتا دوباره ب هز
میرسیدن...
و خ اب ب تیام گفت:من موندم سااحر ب اون ماکی رو چجوری ول کردی
اومدی میش این دختر بی کسو کار...
و از جاش بلند شدو ب سمت در رفت
مشت سرشز خواهر تیام خارج شد..
محمد اقام سری از روی تاسف تکون دادو از در بیرون رفت
بدون اینکه چیزی بگز خشکز زده بود...
مات ب زمین نگا میکردن
احساس خورد شدن داشتز..
وقتی ا سز زن و بعد هز سحرو اورد انگار س ل اب یای رو،رو سرم خالی
کردن
حضور تیامو کنارم حس کردم..
فکرامو مس زدمو با ع بانیت بلند شدمو زول زدم ب تیام
خواست حرفی بزنه ک با تمام توانز زدم تو گوشش
اشکام صورتمو خیس کرده بودن..
با صدایی ک میلرزید گفتز:همین االن از خونه من گمشو بیرون
تیام:نیکتا صبر کن توضیح میدم
فریاد زدم من:بروووووو بیییرووووون برووووو
تیام سرشو انداخت مایینو همراه بردیا بیرون رفتن
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در ک بسته شد زانو های منز خز شدنو نشستز زمین
صداها تو گوشز بود
دختر بی کسااو کار..قبال ی زن د یگ داشاا ته ..عاشااق هز بودن..ب هز
میرسیدن...سحر..سحر..سحر
اسز سحر تو سرم تکرار میشد..
درد بدی رو تو قلبز هس میکردم
با تمام توانی ک اون لحظه داشتز بلند شدمو ب سمت اشپز خونه رفتز
زیر ذا رو خاموش کردمو ذا رو خالی کردم تو اشغالی..
وارد اتاقز شدم..
لباسامو دراوردمو مرت شدم رو تات
تا خوده صبح اشو ریاتمو ب سرنوشت تلاز فکر کردم
ب خوردم ک اومدم ساعت 7صبح بود
بلند شدم و وارد حموم شدم..
بی حوصااله دوش گرفتز و بیرون اومدم؛کمدمو باز کردمو هرچی دسااتز اومد
برداشتمو موشیدم
بدون هیچ ارایشی از خونه بیرون رفتز
حو صله ی رانندگی ندا شتز برای همین تا شرکت میاده قدم زدمو ب ایندم فکر
کردم..
وارد شرکت ک شدم سریع رفتز تو اتاق بردیا
بردیا نشسته بود مشت میزو رقه برگه های جلوش بود

عشق ابدی

سرشو باال اورد و با دیدن من متعج بلند شد
بردیا:سالم..خوبی نیکتام
من:مهز نیست..راستش اومدم اینجا تا بدون خبر تیام استفا بدم
اخمی کرد بردیا:ینی چی استفا بدمم
موفی کشیوم من:کارامو میکنی یا برم دیگ نیام شرکتم
بردیا:خیله خ اول یکز باهز حرد میزنیز بعد..
من:بردیاااا
کالفه گفت:باشه
تا ساعت 9کارارو انجام دادمو بعد تموم شدن از اتاقش بیرون رفتز
همزمان با تیام چشز تو چشز شدم
با تعج نگام کرد ک با دو از شرکت بیرون رفتز
و برای اولین تاکسی دست بلند کردم
سوار تاکسی شدمو ادرس خونه رو دادم
سرمو ب منجره چسبوندمو
اشکام رو گونه هام قرار میگرفتن..
هر لحظه با یاد اوری اون حرفا دا ون تر میشودم...
تا رسیدن ب خونه اشو ریاتز
تا رسیدیز جلو در کرایه رو حساب کردمو میاده شدم
کیلیدو از جیبز بیرون اوردم ک با شهره مامان تیام رو ب رو شدم..
اخمی کردم
من:اینجا چیکار میکنیدم
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شهره:اومدم چند دقیقه باهات صحبت کنز
من:من حرفی با شااما ندارم اگر نگران مساارتونز هسااتید نگران نباشااید من
ت اامیمو گرفتز ازش فاصااله میگیرم تا مساارتون خوش بات بشاان من خوش
باتیشو میاوام
دوس ندارم اونز مثل من بدبات بشه
نمیاوام بااطر من حسرت کس دیگه ای رو باوره شاید از اول دلش برای من
بی کسو کار سوخته مس من کنار میرم تا ب عشقش برسه..
حق با شماست یکی مثل سحر ماکو یکی مثل من بی کسو کار
شهره خانوم با ناراحتی و ترحز نگام میکرد
شهره:فکر نمیکردم ک واقعا مسرمو دوست داشته باشی اما با این کارت ثابت
میکنی ک دوسش داری..
ممنونز ک میاوای مسرم با عشقش خوشبات بشه
اشکی رو گونز قرار گرفت..
با صدای ماشینی ک زد رو ترمز برگشتمو ب مشت سرم نگاه کردم..
تیام بود ک مات ب منو مادرش نگاه میکرد
ل خند تلای بهش زدمو سریع در خونه رو باز کردمو داخل شدم..
لباسامو دراوردمو نشستز رو کانامه
انقد ب بدباتیام فکر کردم تا ساعت 8ش شد
گوشیمو برداشتمو شماره ارتا رو گرفتز
بعد دو بوق جواب داد

عشق ابدی

من:سالم
ارتا:سالم نیکتا خوبیم
من:مرسی...ارتا میتونز ازت ی خواهشی بکنزم
ارتا:چیزی شدهم
من:نه...راستش میاوام بیام یونان
ارتا:مس باالخره میاوای بیای!!
من:اره...برای همین زنگ زدم..راستش ماسپورت دارم اما ازت میاوام
برای همین هفته برام بلی تهیه کنید هرچی زودتر بهتر..
ارتا:باشه مس بهت خبر میدم
من:مرسی ارتا
ارتا:وبیفست..خوب فعال کاری نداریم
من:نه ممنون خداحافظ
ارتا:خداحافظ
و ات الو ق ع کردم ک
با صدای زنگ در نگاهی ب ایفون انداختز
تیام بود...
بی توجه وارد اتاقز شدمو ی چمدون از تو کمد برداشتز
چنتا لباسو وسایل تو چمدون ریاتمو گذاشتمش زیر تاتز
خودمو مرت کردم رو تات ک با صدای زنگ گوشیز
از بغل تاتز برش داشتمو بی حوصله جواب دادم
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من:بلهم
ارتا:سالم..بد موقع زنگ زدم!
من:نه عزیزم..کاری داشتیم
ارتا:راستش ی سری ب سایت زدم نزدیو ترین بلی برای فردا ساعت 12و ی
بلی

ز برای امروز ساعت7

نگاهی ب ساعت رو ب روم انداختز
ساعت 1بود..
من:بلی امروزو میاوام
ارتا:م مئنیمکاری نداری ک باوای اونجا انجام بدیم
من:کار ک دارم اما تا ساعت 7تموم میشه
ارتا:اوکی...مس کاری نداریم
من:نه خداحافظ
گوشیو قع کردمو االرام گوشیمو رو 3تنظیز کردم
و خودمو مرت کردم رو تات
با صدای زنگ گوشیز از خواب مریدم
کالفه موفی کشیدمو ب سمت حمام رفتز
بعد دوش گرفتنو گریه کردن از بیرون اومدم
موهامو خیس باال سرم جمع کردمو ی دست لباس بیرون موشیدم
کیفمز برداشتمو از خونه خارج شدم
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بعد دو ساعت گشتن تونستز خونه رو اجاره بزارم
کیلید اصلی رو دادم
ب دنیا و ازش خواسااتز برای اجاره خونه کمکز کنه و کیلید یدک رو هز برای
خودم گذاشتز
کار خونه ک تموم شد با خیال راحت وارد خونز شدم
وسایل اتاق خودمو نیکدلو با بدباتی گذاشتز تو انباری
بجز تات و کمد ک بعدا کارگر میگیرم
وسایالی سبو اشپز خونه و مذیرایی رو خودم تو انباری گذاشتز
ساعت 5:30با کمو کارگر بقیه وسایال رو هز تو انباری گذاشتز
کارا ک تموم شد مول کارگر رو حساب کردمو نشستز رو امن...
امروز سعی کردم کال تیامو شکستی رو ک خوردمو فراموش کنز اما االن...
نتونستز خودمو کنترل کنمو زدم زیر گریه
انقد گریه کردم ک با صدای زنگ مبایلز ب خودم اومدم
تیام بود..
دلو زدم ب دریا و ات الو بر قرار کردم
بعد مکث طوالنی با صدای ضعیفی گفت:نیکتا
جوابی ندادم..
تیام:خانومز
نتونستز خودمو کنترل کنمو گریه کردم
تیام:نبینز خانومیز گریه کنه ها
ات الو ق ع کردم
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نشستز رو زمینو از ته دل زار زدم
بعد نیز ساعت بزور از جام بلند شدم
باید میرفتز ساعت 6:15بود
از در بیرون رفتمو سوار ماشینز شدمو با سرعت ب سمت خونه ی دنیا رفتز
ما شینو جلو در مارک کردمو سوئیچو بهش دادم و ازش خواهش کردم در مورد
رفتز ب هیچکس چیزی نگه
سریع ی تاکسی گرفتمو ادرس فرودگاهو دادم
خداروشکر بلی مو ارتا گرفته بودو وارد سایت کرده بود
تا رسیدیز جلوی فرودگاه ساعت 7شده بود
کرایه روحساب کردمو میاده شدم
چمدونمو از صندوق عق برداشتمو دوییدم داخل
تند تند کارامو انجام دادمو سوار هوامیما شدم
تا روی صندلی هوامیما نشستز انگار مه عالز رو تو دلز ریاتن
تا رسیدن ب یونان اشو ریاتز
چمدونمو برداشتمو از هوامیما دور شدم
از دور نگاهز ب ارتا و ترسا افتاد ک برام دست تکون میدادن
لباند تلای بهشون زدمو نزدیکشو شدم
ترسا رو بغل کردمو ب ارتا دست دادم
همین ک سوار ماشین شدیز
گفتز:جلوی ی هوتل نگه دار ارتا
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اخمی کرد ارتا:برای چیمنکنه نمیاوای بیای خونه ی عموتم
من:در مورد اون ک بعدا حرد میزنیز اما میاوام فعال چند روز استراحت کنز
ارتا سری تکون دادو چیزی نگفت
وقتی رسیدیز جلوی ی هتل ارتا سیمکارتی رو رو ب روم گرفت
ازش گرفتمو تشکر کردمو بعد
چمدونمو برداشتمو از ماشین میاده شدم
دستی براشون تکون دادمو داخل هتل شدم
انگیلیسیز خوب بود و تونستز ی اتاق بگیرم
کیلید اتاقمو ک داد خواستز وارد اسانسور بشز ک با دیدن جمعیتی ک جلوش
بود بیایال شدم
7طبقه رو باال رفتز تا باالخره رسیدم ب در اتاقز
خسته و کوفته درو باز کردم
اول چمدونز و بعد خودمو مرت کردم تو اتاق
ت اامیز داشااتز حد عقل تا چند روز تو هتل باشاامو بعد چند روز ی خونه ی
کوچیو بگیرم
اصال دوست نداشتز منت عموم باال سرم باشه
با فکر ب اینده ی نامعلومز همونجا روی زمین ب خواب رفتز
االن حدود 5ماه ک من ب یونان اومدم
خداروشاکر بعد ی هفته ک اومدم تونساتز با مس اندازی ک با اجاره ی خونز
گرفتز ی خونه نقلی بگیرم..
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باهران ی مرد مجرد خونه رو 1سال اجاره کرده
اما دنیا چیز دیگه ای راج این موضو ب من نگفت...
همون 1ماه اولی ک اومدم ارتا با ی دختره حدود 20ساااله ازدواج کردو خیلی
هز همدیگه رو دوساات دارم اما شااباهتی ک اون دختر و نیکدل بهز دارن یر
قابل باوره و م مئنز ارتا بااطر شباهت اون ب نیکدل باهاش ازدواج کرده..
اما این کارش ب ضر خودشو اون دختره
تر سام ک عا شق دو ست ارتا،جو شده بودو هنوز از اح سا سات جو م لع
نبود و این خیلی اذیتش میکرد
ترمه هز ک ب درس خوندش ادامه میده
منز...
اه عمیقی کشیدم
زیر چشام گود رفته بودو صورتز حسابی ال ر شده بود
اگ خونه خودم بودم ک ل ب چیزی نمیزدم گهگاهی خونه عموم با زور بقیه
چند لقمه میاورم
شبام فق زانومو بغل میکنز اشو میریزم
از اینکه تیام با عشقش...
با صدای ترسا از فکر بیرون اومدم
ترسا:هوووی...نیکی...کجایی بابا سه ساعته دارم صدات میکنز
اخمی کردم من:هو تو کالت..چته خ چی میاوایم
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با عشااوه سااری تکون دادو گفت:ایش..ارتا زنگ زده میگه بیاید با جو بریز
بیرون
بعد با ذوق ادامه داد ترسا:ب نظرت لباس چی بپوشز م
سری از روی تاسف تکون دادمو نگاهی ب خودم انداختز
ی کتونی ال ایسااتار لی تیره و شاالوارلی تنگ تیره با سااارافن بلند اسااتین بلند
مشکی با کاله بافت طوسی مشکی
رژ ل صورتی از رو میز ترسا برداشتز و یکز ازش زدم
ریملز ک داشتز دیگ نیازی ب ارایش نبود..
بعد اماده شدن ترسا دوتایی از خونه بیرون رفتیز
ماشین جو و رو ب روی خونه دیدم ک ارتا بهش تکیه دادو بودو عمیق تو فکر
بود
زیر ل سالمی بهش کردمو نشستز عق
ترسا هز اومدو کنارم نشست...
من:سالم
جو ب یونانی گفت:سالم نیکتا خانوم خوب هستینم
من:مرسی
جو:ترسا خانوم ما چ ورنم
ترسا ل خندی ب جو زدو گفت:خوبز...مرسی
ترساو خجالتم اوه! نبابا..
وقتی ارتا ن ش ست جو حرکت کردو وقتی ب خیابون ر سید گفت:خ ..حاال
کجا بریزم
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ارتا:نمیدونز..بزا ایندفه خانوما نظر بدن
یهو ترسا با ذوق دستاشو بهز زدو گفت:جنگل
جو ل خندی زد جو:خوبه..بریز
یکز من من کردم اما بعد گفتز:میشه سر راه من برم خونز لباسامو عو

کنزم

جو سری تکون دادو بعد یو رب رسیدیز جلو در خونه
سریع میاده شدمو دوییدم سمت در..
درو با کیلید باز کردمو کتونیامو مرت کردم تو جاکفشی
سااریع وارد اتاقز شاادمو ی سااارافن بلندو اسااتین بلند بافت زرشااکی خیلی
کمرنگ ک چنتا شکل روش دا شت با شلوار لوله تفنگی م شکی ک زانو هاش
ماره بود موشیدم..
چون معموال هوای جنگل خیلی سرد بود ی سوی شرت م شکی هز مو شیدم
کاله مشکی زرشکیمو هز سرم کردم.
از اتاق بیرون اومدمو جلوی در کتونی م شکی_زر شکی هامو هز مو شیدمو از
خونه بیرون رفتز
نشستز تو ماشینو جو حرکت کرد
هندزفریمو از تو جیبز بیرون اوردمو ب گوشیز وصل کردم
اهنگ رفتو تنها شدم از اشوانو گذاشتمو بی صدای اشو ریاتز
تو این چند ماه بیشترین عذابو تو عمرم کشیدم
حتی برای فوت نیکدلز اینجوری نشده بودم..
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با صدای اس ام اس گوشیز ب خودم اومدم
نگاهی بهش انداختز
شماره ی نا شناس بود ک نوشته بود:امروز ساعت 7مارک رو ب روی خونتون
منتظرم
با تعج یبار دیگ میامو خوندم
اول خواستز میامو ماک کنمو بیایال شز اما بعد مشیمون شدم
نمیدونز چرا ولی ی حسی بهز میگفت باید برم
شاید ی حس کنجاویه یا..
با ترمز ماشین فکرامو مس زدم
چهار تایی میاده شدیمو ب سمت جنگل رفتیز...
تا ساعت 6تو جنگل چرخیدیمو خندیدیز
گرته خنده های من واقعی نبودن اما خوش گذشت
با اصرار زیاد من برگشتیمو منو رسوندن جلو در خونز
تا رفتن سریع وارد مارک شدم رو یکی از نیمکتا نشستز
ب شماره اس دادم:جلوی مارک رو نیمکت اول
بعد منج دقیقه موبایلز شرو ب زنگ زدن کرد
ترسا بود
دکمه ات الو زدمو گفتز:بنال
ترسا:ععع دختر نیز ساعت نیست تنهات گذاشتز هار شدیم
من:هار تو اون دوس مسر چال ته..چتهم
ترسا:ایش..بابام میگه شام بیا اینجا
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من:نه مرسی کار دارم امش
ترسا:وا..چیکارداریم
کالفه گفتز:کار دارم دیگ ترسا کاری نداریم
ترسا:نه ساعت 8جلو در خونتونز و ق ع کرد
دختره ی دیونه
با احساس اینکه کسی کنارم نشت نگامو از گوشیز گرفتز..
با دیدن کسی ک رو ب روم بود خشکز زد..
سحر:چیشد..تعج کردیم
اخمی کردمو از جام بلند شدم
خواستز ب سمت خونه برم ک دستمو گرفت
سااحر:نیکتا تو ی سااری حقایقو نمیدونی ک اگ بفهمی کال همه چی فرق
میکنه..ل فا ب حرفز گوش کن خواهش میکنز...
بغض کردم من:دیگ چی میاواید بگ یدمبس نیس این همه حقایق دیگ ی
حقیقتی رو میاوای بگیم
سااحر:اون ور ک تو فکر میکنی نیس نیک تا..اون حقی قت تلای بود ک تو
باورش کردی اما...
بی حرد دوباره نشستز رو نیمکت
سحر چن بار نفس عمیق کشیدو شرو کرد ب حرد زدن
سحر:چند سال میش با تیام تو ی مارتی اشنا شدم
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اول از باهرشو بعد از وضع مالیش خوشز اومد
هرچی میاواستز واسز میارید
اما اون سنش کز بودو خیلی ساده گول میاورد
بعد چند ماه تونستز راضیش کنز باهام ازدواج کنه..
ت میز داشتز تا نامزدشز همه ی اموالشو ب نامز بزنه
تو نامزدی شاایدا وقتی فهمید میاوام بازیش بدم عشااوه هاشااو شاارو کردو
تونست دل تیامو بدست بیاره
تیام بهونه ای واسه خانوادش درست کردو نامزدی رو خراب کرد
شاید باورت نشه اما من واقعا عاشقش شده بودم
اما اونز ساده بودو بیشتر از شیدا خوشش میومد
شیدام خیلی راحت گولش زدو بازیش داد
شیدا حتی ریملیز ک میاریدو تیام مولشو میداد
اما با کارای شیدا کز کز تیام ازش زده شد
بعد چند سال ک تو اومدیو تیام اینبار واقعا عاشقت شده بود...
از نگاهاش ب تو..
اخالقش...
رفتارش..
همه و همش نشون میداد ک عاشقته
اما من وقتی فهمیدم شاایدا و تیام دیگ باهز نیسااتن ت اامیز گرفتز دوباره برم
سمتش
ولی فهمیدم دیگ با اون تیام ساده طرد نیستز
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هرکاری کردم تا دوباره ب سمت خودم بکشمش نشد اخرم ک فهمیدم عاشق
تو شده ت میز گرفتز با مادرش صحبت کنز
ب مامانش گفتز تیام منو دوس داره اما چون نیکتا کساایو نداره تیام دلش براش
میسوزه و میاواد باهاش ازدواج کنه
اونز خیلی ساااده باور کردو ب میش نهاد من اول خاسااتگاری رو بهز زد بعد
اومد تا باهات صحبت کنه ک فهمید تو عاشقشی..
توهز بدون درنگ چمدونتو بستیو رفتی و نفهمیدی ی بالیی سر تیام اوردی..
تیام خونتو اجاره کرده و شبو روز در حال سیگار کشیدنه..
منز وقتی این اوضایع رو دیدم دلز ب حالش سوخت
االن هیچ حسی یر از دلسوزی بهش ندارم
اون داره دا ون میشه نیکتا تو باید برگردی ایران
با دهن باز ب سحر نگا میکردم...
ن این امکان نداره
گفتز:یعنی تیام تورو دوست ندارهم
سحر:دو سز نداره هیچ حتی شاید ازم متنفره..چون وقتی مادرش اونو تو این
حال دید حقیقتو بهش گفتو منز کتو مف لی ازش نوش جان کردم
من:تو..تو از کجا جای منو میدا کردیم
سحر:را ستش میدون ستز دنیا کمکت کرده ق ضیه رو برای دنیا تعریف کردمو
ازش خواستز کمکز کنه اونز جاتو بهز گفت..
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منز با تیام حرد زدمو بهش گفتز میرم یونان ک با تو حرد بزنز بعد اینکه با
تو حرد زدم برتگردونز از اونز خواستز تا برنگردونمت نیاد اینجا..
ته دلز خوشحالی عجیبی رو حس کردم
از ذوق بغضز گرفته بود
سااحر:من بهت همه چیو توضاایح دادمو االنز میاوام برگردی چون ب تیامو
مادرش قول دادم
سری تکون دادمو با خوشحالی ازش تشکر کردم
بعد اینکه رفت سریع بلند شدمو وارد خونز شدم
چون هوا خوب بود ی سارافن ا ستین بلند م شکی ساده با مالتوی سبز لجنی
روش موشیدم شلوارمو با کتونیمو هز عو

نکردمو کالهمز دراوردمو از خونه

بیرون رفتز
جلوی در ماشین ترسا رو دیدم و سوار شدم
من:سالم
ترسا:سالاام نیکی جون
من:کوفت...اصا حوصله نداشتز بیام
ترسا:ععع تازه قراره شبز خونمون باوابی فردا بریز مهمونی
من:مهمونی چیمکیمکجام
ترسا:مهمونی دوستز ب مناسبت فارغ التح یلیش
من:اوود اصال حوصل..
نزاشت ادمه بدمو با لحن تندی گفت:یبار دیگ بگی حوصله ندارم میزنز فکتو
میارم ماییناا
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ریز خندیدمو چیزی نگفتز
ش

شامو دوره هز خوردیمو رفتز تو اتاق تر سا وقبل اینکه بیاد رو تاتش ب

خواب رفتز
صبح با ر ر های ترسا و ترمه از خواب مریدم
ترسا:ماااشو ساعت 4عین خرس کپیدی
عین سیس رو تات نشستمو داد زدم4:م
ترسا و ترمه ی مترمریدم هوا ک بزور جلو خندمو گرفتز
یکی یدونه مس گردنی بهز زدن ک بلند شدمو لباسامو عو

کردم

با ترسا از خونه بیرون رفتیمو ب سمت ارایشگاه حرکت کردیز
تا رسیدیز ارایشگاه ی خانوم اومد طرفمو نگاهی ب صورتز انداخت
بعد چند دقیقه ل خندی زد ک با تعج نگاش کردم
خانومه:عروسو میشی
نشوندم روی صندلی و افتاد ب جون ابروهام
بعد یو ساعت کل صورتمو اسالش کردو شرو کرد ب ارایش کردن
از طرد دیگز ی نفر اومدم دستمو گرفتو الک میزد
صورتز ک تموم شد موهامو درست کرد
کارش ک تموم شد ساعت 6:30شده بود
تمام مدت ارایشگر نمیزاشت ب اینه نگا کنمو نمیدونستز ی شکلی شدم
ترسا با دیدنز با ذوق بغلز کردو گفت:ووووی چقد ناز شدی!!
من:نزاشت خودمو نگا کنز گفت باید اول لباس بپوشی
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ترسا دستمو کشیدو برد تو ی اتاق
لباسی رو از تو کاور بیرون اوردو داد دستز..لباسش فوق العاده بود
ل خندی بهش زدمو با کمکش تنز کردم
بعد اینکه کفشای مشکی_کرمی ماشنه 10سانتیمو موشیدم ب سمت اینه قدی
رفتز
با دیدن خودم تو اینه خشکز زد
تا حاال تا این حد ارایش نکرده بودمو حاال خیلی تغییر کرده بودم
هاله هایی از سایه م شکی تو چ شز ک شیده بودو باالی ملکمو سایه کرم رنگ
زده بود ک ترکی جالبی ایجاد کرده بود
خ چشز و مداد تو چشز مشکی
ی عالمه ریمل..
رژ گونه اجری..
در اخرم رژ ل کرم رنگ
موهامز مج دار کرده بود ک تا گودی کمرم میرساایدو ی تاج کوچولوی طالیی
هز رو سرم گذاشته بود
لبا سمز ی لباس ش م شکی اندامی بود ک تا زانو جذب بودو از زانو ب بعد
باز شده بودو حالت مود داشت
از ساقه ما ب بعدم کرمی بود ک روش حریر گل مشکی داشت
فوق العاده شده بودم
تازه وقت کردم نگاهی ب ترسا بندازم
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ی لباس صورتی کثیف بلند ک ق سمت باالش یقه ب سته و ا ستین بلند سفیده
تور بود و قسمت مایینش صورتی کثیف ک حالت مود داشت
با کفشای سفید موهاشز همرو بغل گوشش جمع کرده بودو گل درست کرده
بود
مانتومو موشیدمو بعد حساب کردن مول ارایشگاه بیرون رفتز
سوار ماشین ترسا شدم ک بعد چند دقیقه خودشز اومدو نشست
حرکت کرد
سرمو انداختز مایین ب تیام فکر کردم
ب اینکه چقد مشیمونز از کارام
و اینکه کاش بود...
اه عمیقی کشیدم ک ترسا گفت:میاده شو
سرمو باال اوردم
جلوی در ی باغ نگه داشته بود
اروم وارد شدیمو ب سمت سالن رفتیز
یهو ترسا گفت:االن میام
بعد دویید رفت سمت دیگ ویال
اینز ی چیزیش میشه
بعد ی رب باالخره زنگ زدو گفت بیا داخل ویال
اروم اروم وارد ویال شدم
همین ک درو باز کردم یهو صدای تولد مبارک جمعیتو شنیدم
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با تعج وارد شدمو ک دیدم همه دست میزننو تولدمو تبریو میگن
12ابان..چهارشنبه
امروز تولد من بود و یادم نبوده
بین اون همه جمعیت چشز ب تیام افتاد
خشکز زد
چند لحظه مات نگاهش کردم
اروم اروم ب طرفز اومد
تا رسید بهز اشکی از گوشه ی چشمز سرازیر شد
ب خودم ک اومدم مریدم تو بغلش
تیام محکز منو ب خودش فشار دادو رو هوا چرخوند
بعد چند دقیقه ولز کردو زول زد تو چشام
تیام:دوست دارم
خنده ی بلندی سر دادم
من:منز دوست دارم
دستمو دور گردنش حلقه کردم
اروم اروم بهز نزدیو شدو لباشو رو لبام گذاشت
چقد دلز واسش تنگ شده بود خدا میدونه
با صدای دست جمعیت ازم فاصله گرفت
ب کل بقیه رو فراموش کرده بودم
سرمو انداختز مایین ک بقیه خنده ای سر دادن
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تیام جلوم زانو زد و دستمو گرفت
با تع ج ن گاش کردم ک از تو جیش ی جع به ماملی شاا کل بیرون اوردو
بازش کرد ک حلقه ای داخلش بود
تیام:با من ازدواج میکنیم
جمعیت سوتی زدنو هو میکشیدن
باورم نمیشد ک تیام داره بهز میشنهاد ازدواج میده
چشام مر از اشو شدو با هیجان نگاهش کردم
من:بله...بله...بله
تو خنده ای کردو حلقه رو دستز کرد
بعد چند لحظه عموم ب طرفز اومدو جعبه ای بهز داد
با تعج نگاهش کردم ک میشونیمو ب*و*سید
عمو:مبارک باشه دخترم
ل خندی بهش زدم و دستشو ب*و*سیدم
حلقه رو از تو جعبه بیرون اوردمو دست تیام کردم
و محکز بغلش کردم ک زیر گوشز
گفت:دوست دارم خانومه خونز
مایان
نویسنده:نیکتا
1395/7/29

با تشکر از نیکتا عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

