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  :خالصھ

نمیدونھ چی درانتظارشھ و سرسختانھ داره با روزگار برای خوشبخت 
 سرنوشت طوری...کردن خودش و خواھرش دست و پنجھ نرم میکنھ

براش رقم زده کھ میتونھ براش عالی و فوق العاده و ھم زمان تلخ و 
اتفاقی کھ براش پیش میاد میتونھ آرزوی ھردختری ...کننده باشھ ناامید

بھتره بریم بخونیم و از نزدیک با ...نمیدونم.....باشھ اما برای اون
  .زندگیش اشنا بشیم

  

******************  

من کسی ام کھ ...دختری محکم و قوی...ملورین راشد...من ملورینم
ازدنیا ھیچی ندیدم و ھمھ ی سھمم ازدنیا یھ پدر مفنگی یھ مادر ناتنی و 

سختی کھ کشیدم ...یھ خواھر ناتنی بھ اسم نفس کھ برام عین نفس میمونھ
تصمیم دارم .... ازنظر مالی و جسمی باعث شده محکم باشم و مستقل

اب شده بزنم بیرون و درحال رپوالمو جمع کنم و با نفس ازاین خ
معماری خوندم اما ترم اول و ...رتوی شرکت معماری کارمیکنمضحا

رئیس شرکت ھ و االنم توی این شرکت کارم منشی دیگھ نتونستم ادامھ بدم
روزا ساعت ھفت میام و شبا شیش میرم خونھ حقوقمم ...اقای مقدمھ

یک سالھ کھ دارم اینجا کار  تومنھ کھ برام خیلی خوبھ االن ۵٠٠ماھی 
تونستم مقدارپولی .... دم دارنتو باھمھ اشنا شدم و تقریبا ھمھ دوس ممیکن

  .روجمع کنم اما بازھم نیازدارم و باید صبرکنم

منظورم ...اوایل کھ اینجا بودم با پاشا پسر رئیس شرکت درگیری داشتم
 کھ منم بدمالکیھ پاشا بھ من بود ازدرگیری،تیکھ انداختن وگیرھای 

میومد آخرسر بھ اقای مقدم گفتم و از اون موقع خیلی کم فقط وقت ھایی 
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کھ توی صورت یا تیپم تغییر ایجاد میکنم فقط خیره نگاھم میکنھ اما 
  .ھیچی نمیگھ

توی این مدت تونستم یھ گوشیھ سامسونگ سیصدوپنجایی بخرم کھ 
  ...نمونم توکارھام

ودن و منم خوشحال ازمحبوب رئیس وکارمندھای شرکت ازم راضی ب
  .بودنم میون ھمھ سعی میکردم یکم ازاخالق گندم بکاھم

*******************  

یھ نفس ...ساعت رونگاه کردم ساعت ده بود ومن ھنوز شرکت بودم
عمیق کشیدم وسعی کردم کارھای عقب مونده رو زودتر انجام 

م وبلند شدم باالخره بعد نیم ساعت تموم شد وسایلم روجمع کرد...بدم
تابرم بھ اقای مقدم خبر بدم دارم میرم اخھ اونم ھنوز شرکت بود و 

در اتاق رو زدمو بعد گفتن بیاتو ...نمیدونم چرا ناراحت و تو فکر بود
  ...دروبازکردم

راستش اومدم بگم ھمھ ی کارھام روانجام ....سالم،خستھ نباشید:گفتم
  دادم ودارم میرم شماکاری بامن ندارین؟؟

بیا بشین میخوام باھات یکم حرف :ی مقدم عمیق نگاھم کردو گفتاقا
  .خودمم میرسونمت...بزنم

یکم نگاھش کردم و در اتاق رو بستم و رفتم روبھ روش روی مبل 
  .نشستم

اقای مقدم خودش روکشید جلو و دست ھاشو گذاشت روی پاھاش 
ونم نمید...تومیدونی کھ پاشا پسری بی خیال وخونسرد و شیطونیھ:وگفت

باید باھاش چیکارکنم چون ھرچی باھاش حرف میزنم لج میکنھ و 
میخوام توبھم بگی چیکار کنم با این .....کاراش روبدتر انجام میده
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پاشا یھ ازدواج ناموفق ھم داشتھ و دلیل جدایی شونم بازبودن بیش ...پسر
ست االنم ازت میخوام راھنماییم کنی چون بھ عاقل  ازحد پاشا با دخترا

دنت ایمان دارم و توی این یھ سال بھم ثابت شده حرف ھات و بو
میخوام بگی باید بایھ ھم چنین ...کارھات درست و حساب شده است

  .پسری چھ کنم

یعنی خودم رو ...خوب راستش نمیدونم چی بگم:نگاھش کردم وگفتم
  .درحدی نمی بینم کھ بھ شما بگم چیکارکنین

جلوی من نشستی تو ذھنت بھ این اصال بھ این فکرنکن :اقای مقدم گفت
یا ببخشید ...فک کن کھ اگھ تو بودی چھ طور با پاشا رفتار میکردی

دخترم کھ اینو میگم اگھ زنش بودی چیکارمیکردی تا پاشا رو متحول 
  کنی؟؟

اگھ من بودم درنقش :اب دھنم روقورت دادم و سرمو انداختم پایین وگفتم
ھ جای اینکھ یکی از ھم خون ببخشید مادر خواھر یا پدرش خودم روب

ھاش قراربدم،میشدم دوستش و باھاش راه میومدم یھ جوری اعتمادش 
رو برای راحت شدن کارم جلب میکردم و کم کم از این راه منعش 

یا اگھ زنش بودم اول میشدم دوست بعد اعتمادش رو بھ دست ....میکردم
ارھاش میاوردم تا ھمھ ی حرف ھاش رو بھم بزنھ و من ازھمھ ی ک

باخبر شم و محبت بی وقفھ و اگھ دیدم نمیشھ راه اخر رو انتخاب 
  .میشم مثلھ خودش من ھم عین خودش شیطنت میکنم...میکنم

  یعنی خیانت میکنی؟؟:اقای مقدم با یکم تعجب گفت

یھ نمایش براش تا دوسھ ماه اجرا ...نھ نھ:سریع سرم روباال گرفتم وگفتم
سی کھ محرم و ھم خونھ اتھ خیانت میکنم تا بفھمھ چقدر بده بھ ک

چون مرد ھا حتی روی گربھ ی تو خونھ اشون ھم تعصب دارن ....کنی
  .دوست ندارن کسی بھ جزخودشون نوازشش کنھ
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منم کھ ھیچی حالیم نبود مثلھ بز ...اقای مقدم داشت بالبخند نگاھم میکرد
ببین دخترم من چندباری پیش پدرت :اقای مقدم گفت...زل زدم بھش

  ...فتم و باھاش حرف زدم اما اون راضی نمیشھر

درباره ی چھ موضوعی راضی نمیشھ؟؟شما خونھ ی :اخم کردم وگفتم
  مارو ازکجا بلدین؟

اون شبی کھ اون دوتا پسر مزاحمت شده بودن و من رسیدم و :گفت
  تورو رسوندم خونھ یادتھ؟؟

اون شب راه خونھ اتون رو :بااخم سرتکون دادم کھ گفت
نمیخوام ناراحت شی ولی من حس میکنم تومیتونی پاشا رو ....یادگرفتم

  .ادم کنی و اگھ بشی ھمسرش وضعیتش خوب میشھ

  ....حرفام ھنوز تموم نشده:خواستم ازجام بلندشم کھ گفت

  

ببخشید اقای مقدم باھمھ ی احترامی کھ براتون قائلم :نگاھش کردم وگفتم
فتون ندارم وھم چنین این باید بگم من ھیچ تمایلی بھ شنیدن بقیھ ی حر

اصال فکر کردن بھ این کھ من ھمسر ...مسئلھ ی ازدواج من با پسرتون
  پسرتون باشم ھم برام زجراوره

ازت انتظار احترام و خوش صحبتیھ بیشتری :اقای مقدم با اخم گفت
اگھ یکم بھ دور ورت نگاه کنی میفھمی توچھ ...داشتم خانوم راشد

نمیخوایی پول بیشتری جمع کنی تا مستقل مگھ تو ...وضعیتی ھستی
خوب باقبول کردن این قضیھ ھمین اتفاق میوفتھ فقط باتفاوت این ....بشی

  .کھ یھ سال باید صبرکنی

  ؟..یعنی چی:یھ تای ابروم روانداختم باال و گفتم
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متری  ٨٠٠یعنی من بھ سال تولدت سکھ مھرت میکنم،یھ ویال :گفت
ختمان شیش واحدی تو بھترین مکان توشمال بھ نامت میشھ و یھ سا

و تو بعد یھ سال میتونی بی ھیچ سدی بھ ....مشھد بھ نامت میکنم
  .دستشون بیاری

اگھ اونجا :ھم زمان با ابرو باال انداختنم اب دھنمم قورت دادم وگفتم
  بالیی سرم اومد شما تضمینم میکنین؟

  ازبابت من مطمئن باش:اقای مقدم گفت

درستھ شاید یھ سری چیزھا رو ازدست میدادم ...دواقعا شرایط خوبی بو
یھ سال زندگیھ ...اما بھ جاش کلی پول دستم میومد کھ آرزوش رو داشتم

واقعا احمقانھ بود اگھ ...الکی بعد ھم آزاد و رھا با یھ جیب پر از پول
  قبول نمیکردم

  فقط خواھرم نفس میخوام اونم پیشم باشھ...قبولھ:پس گفتم

دختر نداشتھ ام و میارمش پیش خودم و ھرروز میارمش نفس مثلھ :گفت
تا ببینیش و باھم برین بیرون ولی برای زندگی پیشت وقتی ھمسر 

َعی تو رابطھ اتون ایجاد شھ   ...پاشایی نھ چون نمیخوام َخل

  نمیخوام بعد رفتنم بالیی سرنفسم بیاد....منم دقیقا ھمین رومیخواستم

و بقیھ کارھا باشما و من ...ل میکنمچون بھتون اعتماد دارم قبو:گفتم
  دیگھ کاری ندارم

اماده باش تا اخر ھفتھ برای :اقای مقدم از جاش با شادی بلندشدوگفت
  ...عقد

  .و منو بھ بیرون ازاتاق راھنمایی کرد
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اون شب وقتی رسیدم خونھ نفس خواب بود و ترنم ھم داشت تلوزیون 
ک کنارش بود و دو تا سیخ نگاه میکرد و مسعودم مثلھ ھمیشھ یھ پیک نی

  ...دستش و خمار بود

بدون اینکھ باھیچ کدومشون ھیچ حرفی بزنم رخت خواب ھامو کنار 
  ...نفس پھن کردم وخوابیدم

صبح دوباره مثلھ دیروز مثلھ پریروز یا مثلھ ھر روز ازخواب بیدارشدم 
  ...و بعد صبحانھ دادن بھ نفس و یھ چای خوردن رفتم شرکت

گیم بدم میومد و تنھا دلیلی کھ قبول کردم با پاشا ازدواج از وضعیت زند
من کھ عاشق ...کنم ھمین بود پول اصلی ترین و مھم ترین مالکم بود

راستش ازش نھ بدم میاد نھ دوسش ...چشم ابروی پاشا کھ نیستم
  ...میانگین،میشھ گفت ھیچ حسی بھش ندارم...دارم

ی،لب ودماغ پاشا پسری قد بلند،ھیکل ورزشی،پوستی گندم
کوچیک،ابروھای پھن وبلند،چشم ھای درشت وسبزرنگ کھ گاھی وقت 

ھا برقش منومیترسونھ بااین اوصاف پاشا خواھان زیادی داره و توی 
شرکت خودمون ھمین سرمدی عاشقشھ ولی خوب دیگھ من ھیچ حسی 
بھش ندارم بایھ بسم هللا واردشرکت شدم ومثلھ ھمیشھ اول میزم و تمیز 

  .عد نگاھی بھ دفترانداختمکردم و ب

  

*****************  

  چھار روز بعد

  

  اب دھنم رو اروم و نامحسوس قورت دادم و بھ حرفش گوش دادم
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اصال توبا این پسره چھ صنمی داری کھ ....من نمیخوام ازاینجا بری- 
  این قدر پافشاری میکنی؟؟

پوالمو  دوس نداری من ازاینجا برم تا وقتی:بانفرت زل زدم بھش و گفتم
ھھ،توخودت رو چی فرض کردی یھ ...جمع کردم ازم بدزدیشون اره

پشت وپناھی کھ خراب شده و ازش فقط یھ مشت .....پدر یھ پشت و پناه
با خودت ...خاک مونده پدری کھ ازش فقط اسمش رو بھ یدک میکشی

فکر کن تو تا االن برام چیکار کردی تو تا االن برای نفس چیکار کردی 
  ...ق رو ھم بھ خودت میدی تو کارھام دخالت کنیکھ این ح

من پاشا رو دوست دارم عاشقشم و :دستم رومشت کردم و بھ دروغ گفتم
  ...تو نمی تونی جلوی منو بگیری

یشھ فحش میداد فحش و رفتم تواتاقم صداش میومد کھ داشت مثلھ ھم
وری شم خجالت میکشیدم بعد چند دقیقھ صدای کوبیده آھایی کھ ازیاد

اجی ملولین میخوایی از :نفس خودش رو جلوکشید وگفت...دن در اومدش
  اینجا بلی؟؟

فقط من نمیرم بلکھ توھم :یھ لبخند بھ چھره ی زیبا و بانمکش زدم و گفتم
  ...میای

  تومیخوایی ازدباج کنی؟...یمرکجا می:نفس گفت

اره عزیزم قراره ازدواج کنم و توھم :صورت تپلش رو بوسیدم و گفتم
یایی و پیش پدر پاشا کسی کھ من دوسش دارم زندگی بامن م
انقد مرد خوبیھ ھمیشھ میگھ نفس رو چرا نمیاری من باھاش ...میکنی

  خیلی دوست داره توھم دخترخوبی باش و بی ادبی نکن باشھ...بازی کنم

یعنی من میرم پیش بابا یھ کسی کھ تو میخوای باھاش ازدواج :نفس گفت
  ...کنی
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  اره عزیزم:گفتم

فس ھم دیگھ ھیچی نگفت و شاد رفت تا بھ بازیش ادامھ بده فردا وقت ن
عقدمون بود و منم بھ رخت خواب رفتم و توی دلم خودمو نفس رو بھ 
  .خدا سپردم و ازش خواستم اخر این غصھ رو خودش بھ خیر بگذرونھ

*************  

صبح کھ بیدار شدم از روی خیال راحت صبحانھ خوردم و بعد رفتم 
ازحموم اومدم بیرون و مانتوی ابی یخی مو بھ ھمراه شال و .....محمو

شلوار سفیدم پوشیدم نھ ارایشی نھ عطرو ادکلن خاصی ساعت ده اقای 
مقدم میومد دنبالمون االن یھ رب بھ ده بود لباس ھای نفس رو ھم عوض 

کردم و موھاشم خرگوشی بستم براش ازاتاق اومدیم بیرون ترنم 
داشت یھ چیزایی پچ پچ میکرد ازجلوشون ردشدم کھ  کنارمسعود بود و

  عزیزم نمیخوایی برای اخرین بار بیای بغل مامانی...نفسم:ترنم گفت

ھردو بھ سمتش برگشتیم بھ نفس نگاه کردم مات چھره ی ترنم شده بود 
  نمیری بغل مامانت؟:خم شدم و گفتم

یکم ارومش اره عزیزم بیا ییا بغل مامان تا :ترنم ھم بعد حرف من گفت
  کنی

با ابروھای باال رفتھ نگاھش کردم تاحاال سابقھ نداشتھ ترنم این طوری 
نفس با اون لحن شیرین و بچھ گانھ اش .....بانفس حرف بزنھ امااالن

من عزیز و نفس تو نیستم مگھ گودت اون موگع گوشمو تاب ندادی :گفت
میرم تا تو و بابا گفتی ازم بدت میاد پس االنم من دالم با اجی ملولینم 

  الحت باشین

  بلیم اجی:و بھ من گفت
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ببینین تا کجاھا :یکم نگاھش کردم و بلندشدم و رو بھ ھردوشون گفتم
  پیش رفتین کھ این بچھ ھم خودش رو اضافی میدونھ

بھ نشونھ ی تاسف سرتکون دادم و بھ ھمراه نفس رفتیم توحیاط کفش 
شامو میبستم کھ درخونھ ھای سفیدش رو پاش کردم خودمم داشتم بندکف

رو زدن تندی کارم رو تموم کردم و رفتم درو بازکردم اقای مقدم بود 
  سالم:لبخند روی لباش بود ھمراه نفس بیرون اومدیم در رو بستم گفتم

  سالم:نفس ھم بھ تقلید از من گفت

  سالم دخترم خوبی؟:اقای مقدم اومد جلو رو بھ من گفت

  مرسی:یھ لبخند زدم و گفتم

  سالم پرنسس خانوِم قشنگ:ی مقدم بھ نفس نگاه کرد و با لبخندگفتاقا

  سوار شیم بریم کھ دیرشد:بعدلپش روکشید رو بھ من گفت

منم دست نفس رو گرفتم و نفس رو عقب نشوندم و خودمم جلو نشستم 
اقای مقدم ھم راه افتاد توی راه خواستم بپرسم چی شد کھ مسعود راضی 

اقای ....چیزی بگم پس موکولش کردم بھ بعد شد اما نخواستم جلوی نفس
مقدم ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم رفتیم توی محضر پاشا با یھ نیم چھ 

  .اخم روی صندلی نشستھ بود

  

عاقد یا محضردار بھمون سالم کرد و رو بھ من گفت روی صندلی 
بشینم کنار پاشا نشستم و اول ایات و کلمات قرانی خونده شد و بعد خطبھ 

  ایا مطمئنی کھ این کارت درستھ؟؟:ی عقد یھ صدایی تو سرم گفت

  نمیدونم نمیدونم:بھ اون صدای نامعلوم جواب دادم

  ھنوزم دیرنشده میتونی برگردی:دوباره ھمون صداگفت
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  نھ من یک بارتصمیم میگیرم نھ دوبار پس االنم تا تھش میرم:جواب دادم

قت توبسوزه لج نکن این اون بچھ چھ گناھی کرده کھ باید پای حما:صدا
  جا غرورتو بزارکنار و برگرد

یھ نفس عمیق کشیدم و سرم رو تکون دادم تا این افکار رو ازخودم 
بھ پاشا کھ جدی بود نگاه کردم اقای مقدم خوشحال بود و ...دورکنم

داشت با نفس حرف میزد بھ عاقد کھ داشت خطبھ رو میخوند نگاه کردم 
سرم کھ خالی بود و نھ پارچھ ی سفیدی  چشمم افتاد بھ اینھ و پشت

روسرم گرفتھ بودن نھ قند می سابیدن باخودم فکرکردم اگھ قند نمیسابن 
حتماونمیگن عروس رفتھ گل بچینھ یا گالب بیاره پس تو سوال عاقد کھ 

با این شرایط ایا وکیلم شما را بھ عقد دائم اقای پاشا مقدم :گفت
  ایاوکیلم؟...دربیاورم

دون اینکھ بگم با اجازه ی پدرم یا مادرم چون اونا اصال وجود بلھ دادم ب
نداشتن مادرم رو نمی بخشیدم بھ خاطر اینکھ تنھام گذاشت و باعث شد 

بدترین رفتارھا باھام بشھ پدرم رو نادید میگیرم چون تنھا اون باعث شد 
من تن بھ این کار کھ نمیدونم اخرش چی میشھ بدم و در ازای این بلھ ای 

دادم فقط مبارک باشھ شنیدم پاشا بدون اینکھ نگاھم کنھ یھ حلقھ ی  کھ
تو با پاشا برو من :ساده دستم کرد و بلند شد و رفت اقای مقدم بھم گفت

  ھم با نفس میریم بیرون مگھ نھ نفس خانوم؟

  الھ اجی توبا شوھرت برو:نفس خندید و گفت

خم شدم و  یھ لبخند بھ اون چشمای پاک و اون ھمھ سادگیش زدم و
  مواظب خودت باش نفسم:پیشونیش رو بوسیدم و گفتم

نفس فقط سرتکون داد برگشتم سمت درخروجی و قدم قدم بھ سمت 
بیرون حرکت کردم وقتی ازمحضرخارج شدم پاشا رو دیدم کھ با اون 
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تیپ رسمیش تو ماشین نشستھ و چشمش بھ درمحضره پیش خودم برای 
  ھخیلی جذاب:اولین باراعتراف کردم

و جل شستم تو ماشین و مثلھ خودش بھو بھ سمت ماشین حرکت کردم ن
  چشمت دنبالھ چیھ کھ با تصمیم پدرم:خیره شدم بعد ده دقیقھ پاشا گفت

  کھ من باھاش شدیدا مخالفم موافقت کردی؟

ببین پاشا من نبودم کھ :سوالم جواب نداشت؟؟ گفتم:ھیچی نگفتم کھ گفت
برات خواستگاری کنھ این پدرت بود  اومدم و تو سر پدرت خوندم منو
  کھ از بس گفت من راضی شدم

پاشا با حرص و عصبانیت نگاھم کرد و ماشینو روشن کرد نگاه ازم 
  .گرفت و ھمھ ی حرصش رو سرگاز ماشین خالی کرد

  

***********************  

کلیدھای خونھ اش رو پرت کرد روی پاھام و بدون اینکھ نگاھم کنھ 
  طبقھ خونھ ی منھاخرین :گفت

کلیدھارو برداشتم بدون حرفی ازماشین پیاده شدم و عمدا درماشین رو 
محکم کوبیدم بھ ھم و بی توجھ بھ داد پاشا در ساختمون رو بازکردم و 
رفتم تو و درو بستم کلید رو تو در چرخوندم و در با صدای تیکی باز 

جاکفشی بود و شد رفتم تو،اول یھ راه رو بود کھ سمت راستم ایینھ و 
سمت چپمم جالباسی بود کلیدھارو بھ جاکلیدی اویزون کردم و از راھرو 

گذشتم وارد سالن شدم یھ سالن بزرگ با ست سفید سورمھ ای کھ خیلی 
ً شیشھ بود کھ پرده ھا  شیک و اسپرت بود پیش روم یھ پنجره ی تماما

ینی رفتھ بودن کنار و قشنگ میتونستی ھمھ ی مشھد رو از اونجا بب
سمت چپمم یھ تلوزیون بزرگ بود بھ ھمراه سینما خانواده و دم و 
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دستگاش سمت راستم یھ اشپزخونھ ی بزرگ بود با ست سفید مشکی از 
اشپزخونھ اون طرف تر یھ دربود و کناردر یھ راھرو رفتم جلوتر و 

دراتاق رو بازکردم یھ اتاق تقریبا بزرگ کھ یھ عالمھ کتاب توش داشت 
ربزرگ و باخط کش و خودکار و یھ نقشھ ی ساختمانی روش و یھ میزکا

تا اینجا فھمیدم اینجا اتاق کاره اومدم بیرون و رفتم تو راھرو کھ پنج تا 
اتاق داشت اتاق اول درش با بقیھ فرق میکرد ھم بزرگ بود رنگشم 

مشکی بود ھمھ رودید زدم دوتا اتاق کھ برای مھمان یکی حمام یکی 
ق پاشابود داخل اتاق پاشا شدم یھ اتاق بزرگ با ست دستشویی و یکی اتا

سفید و بادمجونی کھ خیلی قشنگ بود یھ تخت بزرگ بھ رنگ سفید کھ 
  .روی پتو و بالشتاش گل ھای ریز بادمجونی داشت

  

  

رو بھ روی تخت ھم یھ ایینھ دالور بزرگ و سفید بود و باالی تخت ھم 
پاشا تو عکس یھ تی  یھ عکس تک بزرگ از پاشا کھ خیلی قشنگ بود

شرت ابی نفتی پوشیده بود با یھ شلوار مشکی و تمام ُرِخش بھ دوربین 
بود عکس قشنگی بود رو بھ روی من ھم یھ پنجره بود کھ پرده ھای 
بادمجونی پوشونده بودنش اتاق قشنگی بود فقط نمیدونم اون در سفید 

درو بستم چیھ رفتم جلو بازش کردم و فھمیدم حمومھ سرتکون دادم و 
دیگھ بی خیال فضولی شدم و لباس ھامو دراوردم و روی تخت 

  .درازکشیدم و چشم ھامو بستم و نمیدونم چی شد کھ خوابم برد

  

***********************  

با حس گشنگیھ مزخرفی ازخواب بیدارشدم چشم ھامو کھ بازکردم ھمھ 
ھا کشیدم جاتاریک بود بھ زور از تخت اومدم پایین و دست روی دیوار
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تا کلید برق رو پیداکنم بعد چند ثانیھ پیداش کردم و روشنش کردم،نور 
چشممو زد و باعث شد بی اراده چشم ھامو روی ھم بزارم،بعد چند ثانیھ 

چشم باز کردم و یکم ماساژ دادم وقتی دیدم خوب شد از اتاق اومدم 
بیرون راھرو و سالن ھم تاریک بود دوباره برگشتم و گوشیم رو 

برداشتم و چراغ قوه رو زدم و رفتم توسالن برق سالن رو ھم زدم و 
گوشیمو گذاشتم رو اپن و اول دست وصورتم رو شستم بعد دریخچال 
رو باز کردم ھمھ چی داشت اما من حال غذا درست کردن رو نداشتم 

  .پس یھ دوتا تخم مرغ برداشتم و درست کردم و شروع بھ خوردن کردم

  

ستادم و محو بیرون شدم خیلی صحنھ ای جالب رفتم لب پنجره ای
وقشنگی بود دوباره ھمون صدایھ مزاحم تو سرم 

مطمئنی کھ انتخابت درست بوده و ھمھ ی چیدمان ذھنت ...ملورین:پیچید
  راجع این موضوع درست درمیاد؟؟

فعال ھیچی نمیتونم بگم ولی امیدوارم ھمھ چیز :یھ اه کشیدم جواب دادم
  کمتر نھ بیشترعادی پیش بره نھ 

  اگھ توی این یک سال اتفاق ھایی کھ نباید بیفتھ افتاد اونوقت چی؟:صدا

  مثال؟:گفتم

  ھرچیزی تو ھمھ چی رو درنظر بگیر:صدا

  ھرچی باشھ ندید میگیرمش:با قاطعیت گفتم

  .و ازپنجره فاصلھ گرفتم و رفتم پای تی وی خودم رو سرم گرم کردم

  

  ساعت بعد۴
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دقیقھ بود اما  ٢٢:۵٠بھ ساعت نگاه کردم ساعت  حوصلھ ام سررفتھ بود
پاشا ھنوز نیومده بودخونھ نفسمو فوت کردم و بلندشدم الکی توخونھ قدم 
زدم دیدم نھ خیر نمیشھ ازبیکاری خر شدم تلفن رو برداشتم و زنگ زدم 

بھ اردشیرخان تا شماره ی پاشا رو ازش بگیرم داشتم کم کم نا امید 
  ھ؟بل:میشدم کھ جواب داد

  الو سالم اردشیر خان خوبید نفس خوبھ؟؟:جواب دادم

  سالم دخترم ما خوبیم نفس خوابھ تو چھ طوری پاشا خوبھ؟:گفت

اره خوبم اما پاشا گفت میره بیرون و ھنوز نیومده منم گفتم شماره :گفتم
  اش رو ازتون بگیرم و بھش زنگ بزنم

  باشھ یھ جا یاد داشت کن:اردشیرخان گفت

  بعد بھ من خبربده کھ اومد خونھ یا نھ:وگفتشماره رو داد 

  مرسی باشھ حتما:گفتم

  کارنداری دخترم:گفت

  نھ مرسی ببخشید مزاحم شدم شب بخیر:گفتم

و قطع کردم بھ شماره نگاه کردم در جنجال بودم کھ زنگ بزنم یا نھ 
روی مبل نشستم و بھ ساعت نگاه کردم ساعت دوازده بود اب دھنمو 

یکم مکث شماره رو گرفتم گوشی رو گذاشتم زیرگوشم قورت دادم و با 
با ھربوقش استرس و اضطرابم بیشترمیشد انقدر استرسم زیاد بود کھ 

بی اراده ھی نفس عمیق میکشیدم خواستم قطع کنم کھ جواب داد اما 
بچھ ھا ساکت تا :صدای خنده ھای زیادی از اون ور میومد کھ پاشا گفت

  من جواب بدم بلھ؟
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  پاشا؟...الو:قورت دادم و گفتماب دھنمو 

  ھــا؟:پاشا سردگفت

  کی میای خونھ یھ نگاه بھ ساعت کردی؟:اخم کردم وگفتم

اماقبل اینکھ قطع کنھ . وقطع کرد.تو بخواب شاید من نیام:پاشا گفت
  شنیدم کھ یک صدای جیغ جیغو ھی پاشاروصدامیزد

بود تا گوشی رو آروم آروم از گوشم فاصلھ دادم بھم خیلی برخورده 
حاال کسی بھ ھمین راحتی اینقدر تحقیرم نکرده بود بھ صفحھ ی گوشی 

  پسره ی بی فکر بیشعور:کھ االن خاموش بود نگاه کردم بلند گفتم

  .و با حرص گوشی روی مبل پرت کردم

  

کنترل رو برداشتم و تلوزیون رو خاموش کردم بلندشدم و رفتم تواتاق 
گند دماغ رو فراموش کنم و  خواب سعی کردم حرف ھای اون پسره ی

خودم رو با دیدن اون ھمھ لباس کھ نھ خریده بودم نھ مال من بود گرم 
کنم لباس خواب ھای رنگاوارنگ،لباس زمستونی،مایو،لباس 

راحتی،کفش،چکمھ اووووه کمد داشت میترکید بس پر لباس بود فک کنم 
رایشی از یھ مال زن قبلیھ پاشاست لبامو دادم جلو رفتم سر وقت لوازم ا

برند معروف ھمشو داشت یھ اه کشیدم و از کنکاش دست کشیدم و رفتم 
روی تخت نشستم معموال بعضی وقت ھا این طوری میشدم الکی و بی 
مورد دلم میگرفت و ھرکاری میکردم بازنمیشد پس مثلھ ھمیشھ کھ تو 
ھ این جور موقع ھا با این کار اروم میشم رفتم لب پنجره و برای خودم ی

اھنگ خوندم وقتی تموم شد توی ھوای ازاد یھ نفس عمیق کشیدم و 
پنجره رو بستم بدون اینکھ پرده رو بکشم رفتم و روی تخت درازکشیدم 

  .انقد چشم ھامو بستھ نگھ داشتم تا اینکھ خوابم برد
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*******************  

با صداھای تق توق بیدارشدم چشم ھام رو یکم ماساژ دادم و روی تخت 
یم خیزشدم از پشت سرم صداھایی میومد بھ ھمون سمت برگشتم پاشا ن

داشت یھ سری لباس جمع میکرد روی تخت نشستم و بی اختیار 
  میخوایی جاااااااااایی بری:خمارگونھ گفتم

  دارم لباس ھامو میبرم اتاق بغلی:گفت

  چیھ نکنھ بھ خودت شک داری؟؟:یھو چشام برق زد وگفتم

ببین چش قشنگ من عصاب مصاب :طرفم و گفت پاشا با اخم برگشت بھ
  ندارم پس روی عصاب نباش

  ھمچین جیگرھم نیستی کھ بخوام سرت ھوایی بشم:یھ پوزخند زد وگفت

خوب معلومھ وقتی تا کلھ سحر یھ صدایھ ظریف و جیغ جیغ ھی :گفتم
  زیر گوشت پاشا پاشا کنھ بی عصاب میشی

  ون شدهپس خانوم حسودیش:پاشا یھ تک خنده کرد وگفت

ھمچین شخص شاخی نیستی کھ بخوام روی کارات حساس شم و بھ :گفتم
کسایی کھ باھاشون حرف میزنی حسادت کنم فک کن من عاشقت تو 

  باشم ھھ،وایی خداجون

یعنی تو ھیچ :و زدم زیرخنده پاشا دست ھاشوگذاشت توی جیبش وگفت
  حسی حتی کم بھ من نداری؟

  ...نھمعلومھ کھ :خنده ام رو خوردم وگفتم
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منکھ ھرجور شده طالقت میدم اما میخوام ببینم :پاشا اومد جلو وگفت
  تاچھ حد توان داری

ولی بھت ...پس میخوای شرط ببندی ولج کنی:اخم کردم وگفتم
  .پیشنھادمیدم کھ این کارونکنی

  پس اگھ لج بازی شروع کن:پاشا یھ خنده ی جذاب کرد وگفت

شق شدی ندید میگیرم و میرم و اگھ عا:از روی تخت پایین اومدم و گفتم
  اگھ من عاشقت شدم تو ندید میگیری

بھ عالوه ی اینا اگھ عاشق شدی باید تا ابدخونھ ی من بمونی و :پاشا گفت
کنیزیمو بکنی و اگھ عاشق شدم تا دوماه ھر روز وقتی میخوام برم 

  تورو روی دست ھام بلند میکنم و دو دور تو خونھ راه میبرم چھ طوره؟

  خیلی ھم خوبھ:گفتم

  پس از االن شروع میشھ:پاشا دستش رو اورد جلو وگفت

  اماده ام:دست دادم وگفتم

  پس خودت رواماده کن:پاشا خواست بره بیرون کھ گفت

  بھ پا بھ گدایی محبت نیوفتی:دست بھ سینھ شدم و گفتم

پاشا ھم برگشت یھ چشمک زد و لباس ھاشو برداشت و رفت بیرون 
سینھ بودم لبم رو از داخل گازمیگرفتم و  ھمون طور کھ دست بھ

فکرمیکردم ببینم چھ کارھایی ازم برمیاد تو دلم یھ پوزخند زدم و شاد و 
  بشین و ببین چھ میکنم اق پاشا:سرحال زمزمھ کردم

و رفتم سمت حموم وان رو پر اب کردم و توش نشستم بعد یھ ربع اومدم 
م اومدم بیرون و رفتم بیرون و خودمو اب کشیدم حولھ پیچ شده ازحمو

جلو ایینھ موھام خیس بودن و رنگشون یک درجھ تیره تر نشون میداد 



 

wWw.98iia.com  20 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

درکمد رو بازکردم از اینکھ باید لباس ھای یھ نفر دیگھ رو میپوشیدم 
ناراحت بودم یھ دست بلوز شلوار طوسی نارنجی برداشتم و ھمون جور 

ت کردم گوشھ کھ خواستم بپوشم یھ فکری بھ سرم زد پس لباس ھارو پر
ای و یھ مانتوی سفید کاغذی بھ ھمراه شلوار مشکی و شال سفید مشکی 

کشیدم بیرون و ھمونا رو پوشیدم موھامو کج کردم و بھ ھمون طرف 
پاشا :بافتم قدشون تا زیر نافم رسید و قشنگ بود رفتم بیرون و صدا زدم

  پاشاااا؟

  چیھ صداتو انداختی روسرت:صداش اومد کھ گفت

سمت رفتم و وارد اتاق شدم لباس خونھ تنش بود و روی تخت  بھ ھمون
  میخوام برم خرید نمیایی بریم:بھ پشت درازکشیده بود گفتم

  نمی بینی خستھ ام نمیتونم خوابم میاد:پاشا بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت

  .منم دیگھ ھیچی نگفتم و ازخونھ زدم بیرون

خریدم از لباس تو پاساژ ھرچی رو کھ میدیدم و خوشم میومد می
زیربگیر تا جوراب،کفش،مانتو،شلوار،شال،لباس توخونھ،لباس 

شب،لباس خواب ھمھ چی اونم چندتا چندتا ھرکی میدید فک میکرد 
قھطی زده برای نفس یھ چند دست لباس خریدم تا شب براش ببرم بھ 

ساعت نگاه کردم نزدیک بھ یک بود و منم تصمیم گرفتم برم فست 
ھ خودم ضرر رسونده بودم وارد فست فودی شدم و یھ فودی اخھ خیلی ب

پیتزا مخلوط سفارش دادم و یھ دلی ازعزا دراوردم وقتی خوب سیرشدم 
یھ دربستی گرفتم تاخونھ باید یھ فکری ھم برای ماشین و گواھینامھ 
میکردم نمیشد کھ ھرجا خواستم برم یا دربستی بگیرم یا منت پاشا 

ا اون ھمھ پالستیک بھ زور زنگ طبقھ روبکشم پول روحساب کردم و ب
ی خودمون روزدم باخودم فکرکردم باید یھ دستھ کلید بردارم یکم طول 

  بلھ:کشید تا اقا پاشا جواب بدن
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  منم باز کن:گفتم

پاشا ھم در رو زد داخل ساختمون شدم اسانسور رو زدم و سوارشدم 
ش تو ازتوی اینھ داخل اسانسور خودمو نگاه کردم دختری کھ تصویر

ایینھ بود زیبا بود و دل نشین پوستی سبزه ابروھای پھن حالت دار دماغ 
متناسب با صورت لب ھای گوشتی و چشم ھاش خیلی زیبا بودن درشت 

و خمار بھ رنگ سبز کھ رگھ ھایھ کمی از ابی و خاکستری توش دیده 
میشد اینجا دیگھ باید از خوشگلیم برای افسون کردنش استفاده کنم زنگ 

نھ رو زدم و یکم طول کشید تا پاشا درو بازکنھ خواب الود و ژولیده خو
اومد جلوی در و خمارگونھ نگام کرد یکم ناز ریختم تو صدام و 

  علیک سالم حاال لطفا یا اینارو از دستم بگیر یا برو کنار تا رد شم:گفتم

پاشا بی تفاوت از جلوی درکنار رفت و منم رفتم تو سریع خودمو بھ 
سوندم و پالستیک ھارو پخش زمین کردم لباس ھامو دراوردم و اتاق ر

بعد چندتا نایلون بزرگ برداشتم و ھمھ ی لباس ھا و لوازم ارایش ھای 
قبلی رو ریختم توشون و لباس ھای جدید رو جایگزین کردم لوازم 

ارایش ھا رو روی میز ارایش چیدم حاال مگھ تموم میشد مانتو ھارو 
ی خونھ بود لباس ھای راحتی رو جمع میکردم جمع میکردم لباس ھا

لباس زیرا بود خالصھ یھ دوساعتی معطل اینا شدم وقتی کارام خوب 
تموم شد رفتم حموم و خوووب خودم رو سابیدم بعد اومدم بیرون باحولھ 

ی بنفشم کھ تازه خریده بودم خودمو خشک کردم و یھ دست تاپ دامن 
ا کردم مدل موھام لخت بود اما بنفش جیغ پوشیدم موھامو ھم خیس رھ

وقتی اب میخوردن یھ موج قشنگی پیدا میکردن یھ رژ بنفشم زدم و از 
عطرم زدم بھ مچ دست ھام و پشت گوشام از تو ایینھ یھ نگاه کلی بھ 
خودم انداختم یھ چشمک زدم و رفتم توسالن پاشا داشت یھ فیلم زبان 

و داشت میخورد رفتم تو اصلی نگاه میکرد و یھ پیتزاھم روی پاش بود 
اشپزخونھ و قھوه سازو زدم بھ برق برای خودم یھ قھوه ی خوب درست 
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کردم و رفتم کنارش باکمی فاصلھ نشستم خودم رو مشغول فیلم دیدن 
نشون دادم اما ھواسم بھ نگاه ھای گاه و بی گاه پاشا بود موضوع فیلم 

دختره میفھمھ پسره عاشقانھ بود و پسره خون اشام بود دختره انسان بعد 
طبیعی نیست و عاشق میشن یھ قسمت فیلم خیلی حساس شد پسره کنار 

میخوام امتحانش کنم فقط :دختره روی تخت نشست و نگاھش کرد وگفت
  تکون نخور

و بعد ھم شروع کردن بھ بوسیدن ھم منم کھ پررو و بی حیا ھم قھوه ام 
مثلھ خودم بود ھردو و مزه مزه میکردم ھم فیلم میدیدم پاشا ھم طبیعی 

ساکت و محووفیلم بودیم کھ گوشیم کنار دستم زنگ خورد برش داشتم و 
بھ صفحھ اش نگاه کردم شماره ی اردشیر پدر پاشا بود جواب دادم اما 

بھ جایھ صدای اردشیر صدایھ بچھ گونھ و ناز نفس گوشمو نوازش 
  الو اجی ملولین،منم نفس خوبی اجی؟:داد

سالم نفسم خوبی :ت روی لب ھام و جواب دادمبی اراده لبخند نشس
  عزیزم من خوبم

  اجی دلم بالت تنگ شده نمیایی پیشم؟:نفس گفت

خودم و جلو کشیدم و بی توجھ بھ پاشا موھامو تو دست ھام گرفتم و ھی 
چرا عزیزم میام پیشت اما :دورانگشتم پیچ میدادم و تو ھمون ھین گفتم

  م دلم برات تنگ شده عشششقمامشب حال ندارم فردا حتما میام من

  خوب اجی کار ندالی؟:نفس گفت

  نھ عزیزم شب بخیر راستی چھ طور زنگ زدی؟:گفتم

  باباجون بالم شمارت روگرفت:نفس گفت

باشھ عزیزم شب بخیر منم فردا حتما میام نفس ھم یھ باشھ گفت :گفتم
وقطع کرد گوشی روقطع کردم و توی ھمون حالت موندم و بھ این فکر 
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م من واقعا این دو روز و یھ شب رو چھ طوری بدون نفس گذروندم کرد
حاال برای فردا لباس درنظر گرفتی اخھ بده شلختھ بری :کھ پاشا گفت

  پیش عشششقت

یھ چیزی میپوشم :یھ تای ابروم رو انداختم باال و توی ھمون حالت گفتم
  دیگھ

  دیاوال سنگین تر بو:لحن پاشا یکم بوی حرص و حسادت میداد گفت

  االنم ھستم بعدشم بھ توچھ ربطی داره کھ من سنگینم یاسبک:گفتم

بلندشدم و رفتم تواشپزخونھ موندم چی درست کنم یکم فکرکردم و دیدم 
ھیچی بھ ذھنم نمیرسھ یھ برو بابا گفتم و رفتم تواتاق خواب نمیدونم چرا 
تازگی ھا میل بھ خواب داشتم و ھوس کردم اون لباس خوابی کھ قرمز 

ازجنس حریره بپوشم ھمونو پوشیدم و موھاموشونھ زدم برق رو و 
  خاموش کردم و خودم روپرت کردم روتخت و دراخر الال

*******************  

نمیدونم ساعت چند بود کھ باحس گشنگی ازخواب بیدارشدم ساعت رو 
با زور نگاه کردم و اه از نھادم بلندشد ساعت یک شب بود تازه یھ نفس 

شیدم و با زور ازتخت پایین اومدم و رفتم توسالن بدون ازسرحرص ک
اینکھ بھ روشن بودن برق اتاق پاشا توجھ کنم ازتوی یخچال یھ نون 

فانتزی برداشتم باکالباس و خیارشور کالباس و خیارشورھا رو گذاشتم 
  .توش و شروع کردم بھ خوردن

اتاق پاشا میومد داشتم میرفتم کھ بخوابم اما توجھ ام بھ صداھایی کھ از 
جلب شد دریکم الش باز بود و منم میتونستم قشنگ پاشا روکھ روی 

تخت درازکشیده بود و داشت باتلفن حرف میزد رو ببینم صداشو شنیدم 
  پس افتاد واسھ اخرھفتھ دیگھ؟؟:کھ گفت
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 -......  

باشھ پس احتماال تنھا بیام اره راستی مھمونی ھمون جایھ قبلیھ :پاشا
  دیگھ؟

 -.......  

  باشھ پس شب بخیر:پاشا

قطع کرد منم برای اینکھ سھ نشھ تندی رفتم تو اتاقم روی تخت 
  درازکشیدم و باخودم گفتم پس میخواد بره مھمونی

  

سری تکون دادم نقشھ ی خوبی داشتم براش یا با من میرفت یا اصال 
  .نمیرفت با این فکر چشم بستم و بھ خواب رفتم

یدارشدم اما میدونم اصال حوصلھ ی اینو کھ نمیدونم ساعت چند بود کھ ب
چشمم رو بازکنم رو نداشتم و ھمون طور تا چند دقیقھ چشم بستھ نگھ 

داشتم وقتی دیگھ خوب خستھ شدم کسل از روی تخت پایین اومدم و بی 
توجھ بھ ظاھرم و لباسم رفتم بیرون تو سالن فک کنم پاشا خونھ نبود 

م بی تفاوت تر بھ راھم ادامھ دادم تا چون ھیچ خبر یا ردی ازش نبود من
بھ اشپزخونھ برسم مثلھ ھمیشھ فقط یھ چای دم کردم و خوردم رفتم 

توسالن و روی کاناپھ لم دادم بھ معنای واقعی اصال حال نداشتم لباس 
عوض کنم ھمین جور سرم رو بھ پشتیھ کاناپھ تکیھ دادم و چشم ھام رو 

چرخش کلید تو دراومد منم مثلھ  بستم یھ پنج دقیقھ ای گذشت کھ صدای
فرفره سریع بلند شدم و دویدم سمت اتاق خواب ھا کھ لحظھ ی اخر دیدم 
پاشا داره مات نگام میکنھ در رو پشت سرم بستم و بھش تکیھ دادم قلبم 

تاالپ تلوپ میزد اصال انتظار اومدن پاشا رو نداشتم با دست کوبیدم 
  دختره ی خر احمق:توسرم وگفتم
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تا لباس بپوشم و اماده شم برم پیش نفسم یھ مانتوی سفید پوشیدم  و رفتم
باشال خاکستری و شلوار ذغال سنگی و کفش ھای مشکی مانتو قدش تا 

پایین زانوم بود و ساده و دخترونھ بود سمت راستش پایینش یھ پروانھ 
ی بزرگ از رنگ و جنس خودش داشت چیزھایی روکھ برای نفس 

و اماده گذاشتم رو تخت و یھ رژ کالباسی ھم زدم و خریده بودم برداشتم 
برای اولین بارتوی زندگیم ریمل رو برداشتم و زدم بھ مژه ھای پر و 

فرخورده ام وقتی تموم شد خودم رو برانداز کردم با اون ریمل چشم ھام 
خیلی خوش حالت تر شده بودن و خماریشون بیشتر دیده میشد گوشیم 

لن پاشا نبود دفترتلفن رو برداشتم و ھرچی رو برداشتم و رفتم توسا
دنبالھ شماره ی آژانس گشتم پیداش نکردم مجبوری رفتم تا از پاشا 

  بلھ؟:شماره اش رو بخوام دراتاقش رو زدم بعد چند ثانیھ گفت

  شماره ی آژانس چنده تو دفترتلفن نبود؟:گفتم

ی ھیچ صدایی ازپاشا نیومد تا اینکھ دربازشد و پاشا با کیفش تو
چھارچوب درظاھرشد و یھ جوری سرتاپام رو از نظر گذروند کھ 

انگار دوباره میخواد لباس خواب رو تنم ببینھ بعد کنجاوی بھ چشم ھام 
  کجا بھ سالمتی؟:زل زد و گفت

  میخوام برم پیش نفس خونھ ی پدرت:بی تفاوت گفتم

  مگھ نمیای بریم شرکت؟:پاشا گفت

  ن حسش رو ندارمبزار برای فردا اال:بی حوصلھ گفتم

  بیا من میرسونمت:پاشا دراتاقش رو بست و گفت

و خودش جلو جلو رفت گفتم یھ چیزایی روباید باخودت ببری بزاری تو 
ماشین و رفتم یکی یکی اون چندتا کیسھ لباس روبرداشتم اوردم جلو 

  اینارو میخوام بدم بھ خدمتکارھای پدرت:پاشا بانفس نفس گفتم
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سھ ھارو برداشت و رفت بیرون منم وسایلی کھ پاشا ھم بدون حرف کی
برای نفس خریده بودم روبرداشتم و رفتم پایین پاشا با ژست خیلی 

جذابی منتظر من بود با ناز بھ سمت ماشین حرکت کردم پاشا داشت 
  بریم:نگاھم میکرد سوار شدم و گفتم

پاشا حرکت کرد و ازپارکینگ خارج شد توی راه یاد گواھینامھ افتادم 
پاشا میگم باید یھ چند وقتی رانندگی یادم بدی چون میخوام ثبت نام :گفتم

کنم برای گواھینامھ این طوری کھ نمیشھ ھروقت کاری داشتم باآژانس 
  برم یا بھ تو بگم

میخوام قشنگ ھمھ چی رو یاد بگیرم بعد برم :پاشا ھیچی نمیگفت گفتم
  امتحان بدم

خوب :ان بده منم خوش حال گفتمخودم یادت میدم بعد برو امتح:پاشا گفت
  ازکی شروع کنیم؟

  االن نھ نھ استرس گرفتم:االن چھ طوره؟ گفتم:پاشا نگاھم کرد و گفت

  درھرصورت من بیشتر وقتم ازاده:پاشا شونھ باال انداخت و گفت

  ؟پس دوست دخترات و مھمانی ھا وگردش وتفریحات چی:گفتم

بدم اما برای اینکھ ذھنیت  با اینکھ الزم نمیدونم برات توضیح:پاشا گفت
مسمومت رو نسبت بھ خودم پاک کنم باید بگم کھ رابطھ ی من با دوست 

  دخترھام خیلی عادی و معمولیھ نھ بیشتر نھ کمتر

  پس اون ازدواج ناموفقت چی؟:ابروھام رو انداختم باال و گفتم

خیلی گیرای الکی میخواست منو و شخصیتم رو :پاشا بی خیال گفت
  نم بھ بھانھ ی اینکھ نازاست پول بھش دادم و ردش کردمعوض کنھ م

  .لبامو دادم جلو سرتکون دادم و دیگھ ھیچی نگفتم
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*********************  

  جلوی درنگھ داشت و منم پیاده شدم و زنگ خونھ رو زدم

  بلھ:خانومی گفت

  منم بازکنین:گفتم

  شما؟:خانومھ گفت

  ھمسر پاشا ھستم عروس اردشیر خان:گفتم

  اِبفرمائید خواھش میکنم ببخشید نشناختمتون:خانومھ گفت

و در باصدای تیکی بازشد پاشا پالستیک ھا رو گذاشت توحیاط و رفت 
منم پالستیک ھایی کھ وسایل نفس توش بود رو برداشتم و بھ سمت 

خونھ حرکت کردم داشتم تمام سعیم رومیکردم تا مثلھ ندیده ھا بھ این باغ 
نگاه نکنم وارد امارت کھ شدم بعد چندثانیھ یھ  زیبا و پر از درخت

چیزی با شتاب بھ سمتم دوید و خودشو گولھ کرد و انداخت بغلم با بھت 
نگاھش کردم یعنی این نفس عزیزو قشنگم بود کھ توی این لباس ھای 

قشنگ توی این خونھ ی بزرگ داشت زندگی میکرد خواستم حرفی بزنم 
وایستا کوچولو خانوم باید بری حموم :فتکھ صدایی کھ میخندید دوید و گ

  .....وقتشھ نمیــ

نگاھش کھ بھ من افتاد ساکت شد و باسر پایین سالم کرد سالم کردم 
  شما پرستار نفس ھستین؟:وگفتم

  بلھ اسمم الماست شما باید خواھرش باشین درستھ؟ :دخترگفت

  اره من خواھرش ملورین ھستم:با لبخند گفتم
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  اومده من دیگھ نمیام حموم اجی ملولینم:نفس گفت

  اجی جووووووووونم:و صورتمو طوالنی بوسید و بلند گفت

  جانم عزیزم:یھ لبخند بھ این ذوق و احساس زیباش زدم و گفتم

  بلیم اتاقم رو بھت نشون بدم:نفس دستمو کشید و گفت

و منو دنبال خودش کشید کلی ذوق داشت تا اتاقش رونشونم بده و من بھ 
 باز در یھ اتاق کھ طبقھ ی دوم بود روو پاکیش لبخند زدم این ھمھ ذوق 

  اتاقم اینھ قشنگھ؟:کرد وگفت

اره :بھ اتاقی کھ تِِمش صورتی و سفید بود نگاه کردم و با لبخند گفتم
  !عزیزم اتاقت خیلی قشنگھ چقدراسباب بازی داری

الھ بابایی :نفس رفت روی تخت و ھمون طور کھ باال پایین میپرید گفت
م خریده انقد دوسم دالھ ملولین ھمیشھ منو روی پاش مینشونھ و بال

  موھامو شونھ میزنھ و برام خلگوشی میبنده یا بالم غصھ میخونھ

  نفس اینجا خوشبخت و راحتی؟:سرتکون دادم وگفتم

اینو طوری گفتم کھ انگارنفس دختر بزرگیھ و درکش انقدرھست کھ 
ھ سالش بود و تازه میرفت تو بتونھ درکم کنھ یادم رفتھ بود نفس ھمش س

الھ اجی اینجا رو :چھارسال اما نفس اومد جلوم دستمو گرفت و گفت
  دوس دالم

  خوب خداروشکر ببینم بابایی ھست؟:خم شدمو دستش رو بوسیدم وگفتم

  نھ رفتھ سرکار:نفس گفت

  برات چیزای خوبی اوردم نمیخوایی ببینی:درگوشش گفتم

  ازم عروسکاخ جووون ب:نفس با خوشحالی گفت
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اره وروجک وسایل رو بھش دادم :دماغ کوچیکش رو کشیدم وگفتم
  من میرم پایین:وگفتم

نفس ھم فقط سرتکون داد رفتم پایین کسی توسالن نبود رفتم تو 
اشپزخونھ سھ تاخانوم مشغول بھ انجام کارھایی بودن سالم کردم و 

  کاری ھست من انجام بدم؟:گفتم

نھ عزیزم تو یھ جا بشین :سن باالتر بود گفتخانومی کھ ازھمھ تپل تر و 
  ماخودمون ھمھ ی کارارو میکنیم

ببخشید خانوم این کیسھ :خواستم حرفی بزنم کھ یکی ازپشت سر گفت
  ھای بزرگ مال شماست

اه یادم رفت بگم اره مالھ منھ اما دیگھ الزمشون :بھ عقب برگشتم و گفتم
  بندازینشون دورندارم اوردم تا اگھ بھ درد شما ھم نخورد 

  حاال چی ھستن دخترم؟:ھمون خانوم تپلھ گفت

  یھ سری لباس و لوازم ارایشی اینا:گفتم

  

اتفاقا من یھ خانواده میشناسم کھ ازھمھ نظر وضع خوبی ندارن و :گفت
بھ کمک ما احتیاج دارن خودم میخواستم امروز بعداز ظھر برم چند 

می کھ اوردی نیازی بھ دست لباس بخرم براشون اماحاال با این لواز
  خریدھای من نیست دستت دردنکنھ عزیزم

  خواھش میکنم اقا اردشیر شرکت ھستن؟:لبخند زدم وگفتم

اره ایشون رفتن شرکت اما میدونن شما :یھ دختره کھ جوون بودگفت
اینجاھستین برای ناھارمیان خونھ شماھم راحت باشین برین لباس 

  ھاتونوعوض کنین
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نیلو ایشون روببر بھ اتاق اقا :میوه میچید گفت و بھ دختری کھ داشت
  پاشا تا لباس عوض کنن

  بفرمائید لطفا:اون دخترھم سریع ازجابلندشد و دست ھاشو شست وگفت

وخودش یھ قدم ازم جلوترحرکت کرد نھ خدمت کارھای با ادبی دوباره 
وارد ھمون راھرو شدیم و نیلو در یکی ازاتاق ھا روبازکرد و خودش 

بفرمائید اینجا اتاق اقا پاشاست راحت باشین اگھ :ستاد وگفتکنار ای
  ممنون باشھ:چیزی نیازداشتین صدابزنین رفتم داخل اتاق وگفتم

نیلو ھم رفت دراتاق روبستم و یھ دیدی توش زدم یھ اتاق با تم سفید 
مشکی پس سلیقھ اش اینھ و سرتکون دادم میدونستم خونھ ی پاشا ھمھ ی 

بھ سلیقھ ی زنش بوده شونھ باال انداختم و وسایلش و رنگ ھاش 
درکیفمو بازکردم و یھ تاپ سفید کشیدم بیرون مانتوم رو دراوردم و تاپ 

سفید روتنم کردم تاپ ساده ی بود فقط جلوی سینھ اش باگل ھای 
برجستھ بھ رنگ تاپ تزیین شده بود موھامو کج بافتم و کفش ھامو 

پام کردم بھ ساعت نگاه کردم  دراوردم و بھ جاش صندل ھای راحتی مو
تقریبا یکی دوساعت دیگھ میومدن تصمیم گرفتم ارایشم رویکم بیشترکنم 
پس مداد دورچشمم رو برداشتم و ازگوشھ ی چشمم یھ خط کلفت کشیدم 
کھ دنبالھ داشت ھمون چشمم روھم کشیدم و دوباره ریمل زدم رژم رو 

شده بود بھ خودم  ھم تجدیدکردم و بھ خودم نگاه کردم فوق العاده
  پاشا اگھ عاشقم نشی واقعا خری:گفتم

  .و یھ خنده ی کوتاه کردم و رفتم پایین

****************  

اول ماشین اردشیرخان پارک شد پشت سرش ھم ماشین پاشا لباسم رو 
مرتب کردم و رفتم استقبالشون اردشیرخان با دیدن من لبخندی پر رنگ 

  مدیسالم دخترقشنگم خوش او:زد وگفت
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  سالم اردشیرخان خستھ نباشید مرسی:با لبخندی ملیح و زیبا گفتم

  دیگھ نگو اردشیر خان بگو بابا یا پدر:اخم کرد وگفت

  چشم پدر:منم لبخند زدم وگفتم

  شوھرتم یکم تحویل بگیر:پیشونیم روبوسید و اروم گفت

وبعد با زدن یھ چشمک رفت پاشا داشت بھم نزدیک میشد یھ نگاه کلی 
داخت وفقط یھ سالم خشک وخالی کرد و ازجلوم ردشد اخمام بھم ان

درھم شد یعنی چی چھ طاقچھ باال میزاره واسھ من باحرص نفسم 
روفوت کردم وسعی کردم مثلھ بقیھ وقتا اروم باشم بالبخند برگشتم و 

تا شما دو خوشتیپ میرین لباس عوض کنین منم وسایل پذیرایی :گفتم
  رومیارم

  نکرده خودت رو اذیت کنی دخترم خدمتکارھا ھستنالزم : اردشیر گفت

نـھ میخوام خودم از شوھرم و پدرش پذیرایی :با لبخند اغواگرانھ ای گفتم
  کنم

نموندم تا عکس العمل ھردوشون روببینم رفتم تو اشپزخونھ باحوصلھ 
سھ تا استکان چای ریختم و داخل سینی گذاشتم ظرف شکالت ھا و 

و گذاشتم توسینی و بھ سمت پذیرایی رفتم شیرینی ھارو ھم برداشتم 
نشستن من ھمانا و پیداشدن پاشا ھمانا سینی رو روی میزگذاشتم و 

ظرف شکالت و شیرینی روھم گذاشتم رومیز بھ مبل تکیھ دادم و بھ 
پاشا کھ خیره داشت نزدیکم میشد نگاه کردم اومد کنارم لم داد 

یستم و االنم اگھ ھر نمیخوام پدر بدونھ من از ازدواج راضی ن:گفت
کاری میکنم فقط بھ خاطر اینکھ میخوام جلوی پدرم طبیعی جلوه کنم پس 

  ھیچ فکر اشتباھی نکن
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اتفاقا میخواستم ھمینو بھت بگم منم اگھ حرفی میزنم یا رفتاری ازم :گفتم
  سر میزنھ برای طبیعی بودنھ

نازی  پاشا فقط زل زده بود بھ چشم ھام و ھیچی نمیگفت منم یھ خنده ی
کردم و ھیچی نگفتم اردشیرکھ اومد نقش ماھم شروع شد با لبخند چای 

  باشکالت یاشیرینی؟:پاشا رو بھش دادم وگفتم

  شیرینی لطفا:پاشا ھم مثلھ خودم بامحبت گفت

بھش دادم و چای اردشیر روھم گذاشتم جلوش و خودمم مشغول شدم 
  نفسم رونمیبینم نکنھ خوابھ؟:اردشیرگفت

درحال بازیھ برای ناھارصداش میزنم راستی امروز فک کنم :گفتم
  نتونستم بیام شرکت فردامیام

الزم نیست بیای فعال سرمدی بھ جات کارمیکنھ تا یھ : اردشیر گفت
  منشیھ خوب پیداکنم

  ...ولی مـ:گفتم

  ولی نداریم دوس ندارم عروسم کارکنھ تو وظایفھ مھم تری داری:گفت

  بلھ شمادرست میگین:وگفتم فھمیدم چی میگھ و فقط لبخند زدم

  بیا عزیزم:من میخوام جای اجی ملولین بشینم بالبخند گفتم:نفس گفت

نفس کنارم نشست براش غذا کشیدم و اونم مشغول خوردن شد پاشا 
ظرف منو برداشت و کشید برام ازش تشکرکردم و مشغول شدم 

بعدناھار پاشا و اردشیر اماده شدن کھ برن شرکت و منو نفس ھم 
  .ارشد بریم شھربازیقر
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******************  

روزھا میگذشتن و زندگی روی روال عادیھ خودش بود پاشا بھم 
رانندگی یاد میداد و منو توی کالس اموزش رانندگی ثبت نام کرد توی 

این چند روزه اتفاق خاصی نیوفتاده اما من از عمد خودم روکسل نشون 
نی کھ پاشا میخواد بره دو روز میدم تا بھ موقش کارم روبکنم بھ مھمو

مونده و پاشا حرفی نزده ھنوز ولی بھ من میگن ملورین و من کارخودم 
  .رو میدونم بلدم چیکارکنم

غذاروی گازاماده بود و منم روی کاناپھ درازکشیده بودم یھ شلواربنفش 
پام بود با یھ تی شرت بنفش کم رنگ موھامو شلختھ باالی سرم بستھ 

ایش نداشتم اینا برای خوب دراومدن نقشھ ام الزم بود بودم و ھیچ ار
پاشا فھمیده بود ناراحتم چون از رفتارھام و ظاھرم میخوند من توی این 

یکی دو ھفتھ ھمیشھ ظاھرم مرتب بوده و سرزنده بودم اما االن نھ ھم 
شلختھ بودم ھم بی حوصلھ صدای چرخش توی کلید کھ بھ گوشم خورد 

رفتم پاشا واردخونھ شد و مثل ھمیشھ بی حرف خودم رو پژمرده تر گ
رفت سمت اتاقش منم بلندشدم و اروم و بی حال بھ سمت اشپزخونھ رفتم 

زیر غذارو روشن کردم و میز رو چیدم داشتم غذارو میریختم تو دیس 
کھ پاشا اومد توی اشپزخونھ و صندلی روکشید و نشست ظرف ھارو 

ی عذاب نشستم پاشا برای گذاشتم و خودمم روبھ روش مثلھ ملکھ 
خودش ریخت و یھ نیم نگاه بھ من کرد و بی خیال شروع کرد منم برای 
خودم کشیدم و الکی شروع کردم بھ بازی کردن باھاش و ھی نفسم رو 

  میشھ انقد اه نکشی: اه مانند میدادم بیرون اخرسر پاشا کالفھ شد وگفت

  حوصلھ ندارم بحث نکن:گفتم
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لھ نداری قرارنیست وقتی حوصلھ نداری بقیھ برای چی حوص:پاشا گفت
  روھم ناراحت کنی غذازھرم شد

اینجا حوصلھ ام سر رفتھ میفھمی توخونھ تنھا کسل شدم میدونی :گفتم
االن چند وقتھ وارد جمع نشدم کھ دلم بازشھ فقط شبی یھ ساعت منو 

  میبری رانندگی یادم میدی و برمیگردونیم

  من چھ برو بیرون و بگرد بھ:پاشا دوباره مشغول شد وگفت

شعورت نمیکشھ دارم چی میگم :قاشق روکوبیدم روی میز بلند گفتم
میگم تنھام تنھایی حوصلھ ی ھیچی رو ندارم دوستم ھیواھم شھرستانھ 

وگرنھ تا االن دوبار رفتھ بودم مسافرت اه الاقل اگھ شوھرنیستی ادم 
  باش و درک کن

ھای متعجب پاشا ردشدم توی و از روی میز بلندشدم و ازجلوی چشم 
راه برای اینکھ ازلبخندم جلوگیری کنم ھی تندتند لبم روگاز میگرفتم 

وارد اتاق شدم و برای خالی نبودن عریضھ محکم در روبھم کوبیدم کھ 
خودمم پریدم ھوا طبق برنامھ ریزی کھ کرده بودم احتمال اینکھ پاشا 

زدم روی دستم و بعد دستم بیاد تو اتاقم کم ولی بود پس از اسپریم کمی 
و فروکردم الی موھام و موھام روبازکردم و دست ھامو بھشون کشیدم 

خیلی بوی خوبی گرفتھ بود یھ لباس خواب سفید کھ از زیر سینھ گشاد 
میشد و ازسمت راست یھ چاک میخورد تا قسمت سینھ ھا و ھمونجا یھ 

ابی رو کھ پاپیون داشت لباس زیرھمرنگش رو ھم پوشیدم و چراغ خو
روی میزعسلی بود رو روشن کردم و چراغ اتاق روخاموش کردم و 
روی شکم دراز کشیدم بھ ساعت روی میز نگاه کردم ده ونیم بود پس 

اگھ میخواست بیاد االنا پیداش میشد ھرچی منتظرموندم نیومد و منم کم 
کم داشت خوابم میگرفت و بھ خیال اینکھ نمیاد چشمم روبستم و 

  .خوابیدم
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***************  

حس کردم یکی در زد اما بی توجھ خوابیدم دوباره صدای تق تق اومد و 
محکم تر کالفھ با چشم ھای بستھ رفتم دم در در روبازکردم و با چشم 

  ھووووم:ھای بستھ گفتم

و بھ چھارچوب تکیھ دادم اما ھیچ صدایی نیومد منم فک کردم دیوانھ 
  اب دیدیخاک توسر خرت ملی خو:شدم و گفتم

و رفتم تواتاق وبدون اینکھ درو ببندم روی تخت بھ شکم درازکشیدم 
وخوابیدم نمیدونم چقدرگذشتھ بود کھ دوباره یکی در زد این بار کالفھ 

  بھ خدا اگھ توھم زده باشی ملی خفت میکنم:تر و یکم خشن بلندگفتم

م چیھ نصف شبی بیدار:رفتم دم در پاشا بود چشم ھامو مالوندم و گفتم
  کردی

پس فردا یھ مھمونی بخاطر تولد یکی از :پاشاھم اخم کرد و گفت
  دوستامھ خودت رو آماده کن

الکی مثال تعجب کردم چشم ھامو درشت کردم و 
  بیام تولد دوستت؟......منم....یعنی:گفتم

  اره:پاشا عمیق سرتو پامو از نظر گذروند و گفت

آخ :غلش و گفتمالکی جیغ کشیدم و خودمو از عمد پرت کردم تو ب
جووووووووون بالخره یھ مھمونی افتادیم دیگھ از این یک نواختی در 

  مرسی پاشایی  میام

و کامال عمدی خواستم گونشو ببوسم کھ پاشا سرشو برگردوند و لبام با 
لباش مماس شد نھ من نمیخواستم لباشو ببوسم میخواستم گونشو ببوسم 

ِی بھ ذوق و خوشحالی دروغینم ببره اما االن نمیدونستم بکشم کنار  کھ پ
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یا ببوسم؟ تو یھ تصمیم آنی گوشھ لبش رو بوسیدم و سرم رو کشیدم کنار 
  شب بخیر دوست عزیزم:و گفتم

  .و درو بستم  دوست عزیزم رو جوری گفتم کھ فکر نکنھ خبریھ

  

ورجھ ورجھ کنون بھ سمت تخت رفتم و خودم رو پرت کردم روش 
خیلی انرژی گرفتھ بودم کھ تونستم بھ ھدفم داشتم می مردم ازخوشحالی 

برسم من باید بھ عنوان زن پاشا ظاھر بشم و بھ ھمھ بفھمونم کھ صاحب 
و مالک پاشا منم البتھ نھ اینکھ عاشقش باشم ھا نھ برای اینکھ دخترا 

کمتر دور و برش بپلکن فردا کلی کارداشتم برم ارایشگاه لباس بخرم 
خوب بخوابم کھ فردا حسابی سرحال باشم اوووو کلی کاردارم و باید 
  .پس چشم ھامو بستم و الال

***********  

صبح اول رفتم حموم بعد یھ ست تاپ شلوارک ارتشی پوشیدم و رفتم تا 
مثل ھمیشھ چاییمو بخورم عالقھ و میلی بھ صبحانھ نداشتم و فقط چای 

 میخوردم بعد چای رفتم لباس پوشیدم تابرم ارایشگاه موھامو خیس
محکم باالی سرم بستم وشال عسلیمو ھم سرم کردم گوشی ولوازم دیگھ 

روھم برداشتم و زدم ازخونھ بیرون یھ تاکسی گرفتم تا مقصد کالس 
رانندگیم رو بار اول چون خوب نخوندم رد شدم و بار دوم قبول شدم و 

فقط توشھریم مونده بود بھ ارایشگاه رسیدم و پیاده شدم و پول روحساب 
ارد ارایشگاه شدم از روز اولی کھ اومدیم اینجا یادم اومد و خنده کردم و

ام گرفت طالخانوم یکی از ھمکارھای شرکت وقتی من تازه مشغول 
ملورین مگھ نباید ھمھ ی زن ھا خصوصا :کار بودم بھم یھ بارگفت

  دخترھا ھر دو یا یھ ھفتھ یک بار برن ارایشگاه و اراستھ باشن

  اره درستھ:منم گفتم
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پس چرا من ھروقت تورو دیدم پشت :خانوم یا خانوم مظاھری گفتطال
لبت پرسیبیلھ و ابروھات ھمیشھ پھن و پرن ببینم راست بگو وجدانن 

  وقتی تواینھ خودت رونگاه میکنی وحشت نمیکنی؟

  خانوم مظاھری داشتیم:منم چپ چپ نگاھش کردم وگفتم

ت دارم توھم بھ مگھ دروغ میگم امروز من میرم ارایشگاه وق:اونم گفت
  زور شده میای

و اصال بھ من کھ مخالفت میکردم توجھی نکرد و رفت اون روز اولین 
باری بود کھ داشتم اصالح میکردم و وقتی خودم رو مرتب و پاکیزه 

دیدم چشم ھام درخشید و ازاون موقع ھردو ھفتھ یک بار میام ارایشگاه 
  خبر خوبیسالم عزیزم چھ :لیلی اومد سمتم وبا لبخند گفت

  سالم سالمتی خوبم توچھ طوری نوبتم نشده:با لبخندگفتم

  قربونت اون خانومھ بلندشھ بعدش تویی :لیلی گفت

  پس تا اون موقع بیا یھ سرقیچی بھ موھام بزن موخوره کرده:گفتم

  بیابشین:لیلی سریع گفت

نشستم اونم بعدبستن پیش بند موھامو بازکردو یھ شونھ بھشون زدو 
رکرد بعد موھام نوبت اصالح شد نشستم و اونم بی حرف شروع بھ کا

  شروع بھ کارکرد

  پاشو عزیزم تموم شد- 

بلندشدم و رفتم جلوی اینھ مثلھ ھمیشھ زیبا و بی نظیر ابروھای پھن 
وحالت دارم رو زیباتر ازھمیشھ کرده بود ازش تشکرکردم و از 

  .دمارایشگاه زدم بیرون دوباره یھ تاکسی گرفتم و ادرس رو دا

****************  
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تموم پاساژ رو دور زده بودم و اون چیزی کھ باب میلم بود روھنوز پیدا 
نکرده بودم ھمین طور کھ داشتم میگشتم یھ لباس خاکستری رنگ کھ 
بندھای پھن داشت و از زیر سینھ ھا گشاد میشد بھم چشمک زد رفتم 

ر سینھ اش یھ جلو و ازنزدیک دیدمش وای چقدرخانومانھ و زیبا بود زی
کمربند بود کھ نقره ای رنگ بود و بھش نگین ھای ریزی وصل بود 

دامن لباس دوالیھ بود الیھ زیرین زخیم تر بود و تا یھ وجب روی زانو 
بود و الیھ ی رو نازک و چین چینی کھ یکم دنبالھ داشت ھمین بود خیلی 

بود کھ داشت زیبا دنبال این بودم رفتم تو مغازه فروشنده یھ اقای جوون 
بادختری کھ پشت بھ من بود باخنده بحث میکرد منم مشغول دید زدن 

خانوم محترم میگم نمیشھ تا اینجاھم :بقیھ لباس ھاشدم شنیدم اقاھھ گفت
خیلی بھتون تخفیف دادم باورکنین ما ضرر میکنیم اگھ بخوایم توی 

  ھرلباس این ھمھ کم کنیم

  کن بره دیگھ مشتری میشیمسی تومن دیگھ روھم کم :اما دختره گفت

پسره باعصبانیت پالستیک لباس رو ....صدای....جاااااانم این صدا
برید بیرون خانوم ھرچی دارم با احترام و :ازدست دخترکشید وگفت

  حوصلھ براتون شرح میدم اما فقط حرف خودتون رومیزنید

برو عمو فک کردی چون شھرستانی ام :دختره ھم باپرخاش گفت
  کاله بزاری نھ عمو کورخوندی میتونی سرم

و روشو بھ سمت من کرد و دوباره برگشت اما دوباره باشدت بھ سمتم 
برگشت توی اون لحظھ نھ میتونستم حرفی بزنم نھ میتونستم دھنم 

  .دوست دوران دانشگام....ھیوا بود.....این دیوونھ.....روببندم این
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  ملورین؟:بھ سمتم اومد و باتردید و چشم ھای ریز شده گفت

  ھیوا؟:منم مثل خودش گفتم

  ملورین راشد؟؟:اون گفت

  ھیوا رستمی؟؟:عین خودش گفتم

واااااااایییییی :بعد از این حرفم منو محکم توی بغلش کشید وگفت
  ملی جوووووووونم دلم برات شده بود یھ زره اینجا کجا توکجا...ملی

قدیما اشتباه حرف ھنوز ھم مثلھ :ازش جدا شدم و زدم پس کلھ اش و گفتم
  میزنی خل مغز دیوونھ تواینجا چیکارمیکنی؟

کاری کھ تو میکنی اومدم لباس انتخاب :پشت چشمی نازک کرد وگفت
کنم برا عروسی پسر عموم اما دیگھ نمیخوامش ولش بریم یھ جایی 

  حرف بزنیم

گفتم صبرکن منم خریدم روانجام بدم بعد بریم و از فروشنده کھ داشت با 
اھمون میکرد خواستم از اون پیراھن سایزم روبیاره اونم تعجب نگ

پیراھنی کھ مد نظرتونھ تک سایزه و دو رنگ رو ھم داره :گفت
بلھ )یھ نگاه بھم انداخت(خاکستری و پوست پیازی ولی سایزشمااااا

  اندازتون میشھ فقط کدوم رنگ؟

  خاکستری:گفتم

لباسی :سمتم وگفتفروشنده ھم سری تکون دادو رفت تابیاره ھیوا اومد 
  کھ من انتخاب کردم اونھ

  و با انگشت بھ یھ لباس ماکسی کھ زرشکی رنگ و زیبا بود اشاره کرد

  قشنگھ کھ چرا نمیخریش؟:گفتم
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پسره ی خر میگھ فقط برات پنجاه تومن کم میکنم لباسم قیمتش :گفت
  سیصد تومنھ من میخوام کفش ھم بخرم

  ھ عنوان شیرینی کفش میخرمتو پولو بده من برات ب:با یھ فکرگفتم

  شیرینیھ چی؟؟:ھیوا مبھوت گفت

  برات بعد توضیح میدم:گفتم

  باشھ:ھیوا ھم درست مثلھ قدیم ھا کھ پررو بود سریع گفت

فروشنده لباس رو اورد و داد بھم بھ سمت اتاق پرو رفتم و شنیدم کھ 
  اقا اون لباس روبیار:ھیوا بھ فروشنده گفت

  گھ کم نمیکنم ھاخانوم دی:فروشنده ھم گفت

  بده بابا کم نکن کی گفت کم کنی:ھیوا ھم گفت

یھ لبخند بھ این رفتارھاش زدم و لباس روپوشیدم یھ دور دورخودم 
چرخیدم انگار اینو برای خود خودم دوختن خیلی بھ تنم نشستھ بود 

نمیتونستم ازخودم چشم بردارم محو اون ھیکل زیبا دریھ لباس زیبا بودم 
  ملی وا کن ببینمت:د وگفتکھ ھیوا در ز

بازکردم و ھیوا ھم از سرتا پام رو ازنظر گذروند و چشم ھای عسلیش 
  ملی خوردنی شدی کثافت:برق زد وگفت

نظرلطفتھ عزیزم حاال لطف کن بروکنار تا بھ قول خودتون :گفتم
  عوض کنم)لباس(چک

  لیاقت تعریف ھم نداری ایییش:ھیوا ھم صورتش روکج کرد وگفت

رو بستم و لباس رو شروع کردم با احتیاط دراوردن ھیوا و رفت در 
یکی ازدوست ھای خوب من بود کھ وقتی ترم دوم رو نرفتم کلی التماسم 



 

wWw.98iia.com  41 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

کرد بھ زور ھم شده برم اما من قبول نکردم خونھ شون روستا بود و 
روستاشون اسمش امرودک بود ھیوا پدرش و مادرش مرده بودن وبا 

د دانشگاه ھم،ھمدیگھ رومیدیدیم اما االن مادربزرگش زندگی میکرد بع
نزدیک بھ دوسالھ کھ ازش بی خبرم گوشی ھم نداشتم بھش زنگ بزنم و 

االنم اینجا ھم دیگھ رودیدیم رفتم بیرون و لباس روگفتم برام بزاره و 
ملی تواینقدر پول :قیمت رو کھ گفت دھن ھیوا واموند و اروم گفت

  روداری

بود و جلوی چشم ھای متعجب ھیوا کارت و جواب من فقط یھ پوزخند 
رو دادم و فروشنده حساب کرد و کاور لباس روداد دستم و باھم رفتیم 

  ملوریییین این ھمھ پول ازکجا اوردی تو؟:بیرون ھیوا متعجب گفت

ھیوا میدونست من وضعیت مالی خوبی نداشتم و فک میکنھ االنم ھمین 
سیری شدم دستش روکشیدم طوره و نمیدونھ من وارد چھ رابطھ و چھ م

  بریم بھ وقتش برات توضیح میدم دختر خل مغز:و گفتم

رفتیم برای ھیوا یھ کفش مشکی خریدم و خودمم یھ کفش پاشنھ ھفت 
  .سانت مشکی خریدم و باھم رفتیم رستوران

  

  چی میل داری بانو؟:پرسیدم

 ھیوا داشت نگاھم میکرد نگاھش خیلی نفوذ داشت و اینو میدونستم خیلی
ھیوا عزیزم،گفتم :زود بھش اعتراف میکنم کالفھ چشم چرخوندم و گفتم

  بھت توضیح میدم دیگھ االن بگو چی میخوری؟

  ھرچی تو بخوری:فقط گفت
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بھ گارسونی کھ تازه رسیده بود گفتم برامون مرغ سوخاری باھمھ ی دم 
و دستگاش بیاره وقتی گارسون رفت بھش نگاه کردم خیلی جدی و بی 

  یا حتی بدون اینکھ چشماش بخنده داشت نگاھم میکردھیچ شوخی 

خالصھ اش رو بھت میگم من یھ سال :نفسم روکالفھ فوت کردم و گفتم
پیش توی یھ شرکت معماری شروع بھ کارکردم و شدم منشیھ رئیس 

شرکت و تا ھفتھ پیش کھ اقای مقدم بھم گفت میخواد منو برای پسرش 
یھ پسر بی خیال خونسرد و  خواستگاری کنھ و شرایط پسرش رو کھ

خوش گذرونھ روھم بھم گفت و گفت میخواد من آدمش کنم و کاری کنم 
دور کاراش رو خط بکشھ گفت در ازای این کار پول خوبی بھم میده و 

منم کھ میدونی وضع مالی خوبی نداشتم یھ پدرمعتاد کھ فقط و فقط بھ 
یھ ھفتھ اس کھ  فکر مواد بود با شنیدن شرایط موافقت کردم و االنم

  باپاشا زندگی میکنم

دختره خر :ھیوا چشم ھاش گشاده بود و یھو کوبید روی میز و گفت
احمق چرا با زندگیت و آینده ات بازی کردی تو چھ میدونی قراره چھ 

بالھایی تو خونھ ی شوھرت برات پیش بیاد چھ طور تونستی بدون 
  نیاعتمادکردن بھشون این درخواست احمقانھ روقبول ک

ھییییس دختره ی خل مغز من بھ :انگشتم روگذاشتم روی دماغم وگفتم
پدرش خیلی اعتماد دارم ھیوا توی این چند سال خیلی بھم کمک کرده 

  من بھش اعتماد دارم

ملورین تو با پدرش ازدواج :ھیوا چشماشو تو کاسھ چرخوند و گفت
ی نکردی با پسرش ازدواج کردی و معلوم نیست چھ کارست اصال تو

  این یھ ھفتھ رفتارھاش باھات چھ جوری بوده ھان

مـــــلی،نکنھ نکنھ باھات رابطھ ھم :بعد یھو چشم ھاش گشاد شد و گفت
  داره؟
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نھ فعال کھ ھیچی نیست و نھ من مایلم نھ اون رفتاراش :لبخند زدم وگفتم
  ھم معمولیھ مثلھ ھم خونھ ھا فقط

  فقط چی؟؟:سریع گفت

یم کھ اگھ من عاشق اون شدم یھ سال کنیزی فقط باھم یھ شرطی بست:گفتم
شو بکنم بعد برم و اگھ اون عاشقم شد ازش پول زیادی میگیرم و 

  میزارم میرم

  این چھ شرط مزخرفیھ دیگھ:ھیوا ابروھاشو داد باال وگفت

شونھ باال انداختم و ھیچی نگفتم کھ ھمون لحظھ غذارو اوردن وسط غذا 
  مادر و مادربزرگت خوبن؟ توکی اومدی تاکی شھری:خوردن گفتم

دو روزه کھ اومدم شھر پس فردا روستا عروسیھ پسرعمومھ :ھیوا گفت
  ومن باید فردا برم مادرجون و مامان ھم خوبن

  رفتی سالم بھشون برسون راستی شمارت رو ھم بده تا سیو کنم:گفتم

ھیوا شماره داد و مشغول شد خانواده ی ھیوا توی روستاشون جزء پول 
دن پدرش چندتا باغ بزرگ داره و یھ استخرماھی بعد غذا ھیوا دارھا بو

خواست حساب کنھ کھ نزاشتم و خودم حساب کردم و رفتیم سوار ماشین 
  .شدیم و من ادرس خونھ ام رودادم و ھیوا ھم راه افتاد

  درست چی شد ھیوا؟:پرسیدم

نخوندم دیگھ اخھ بھ قول مامانم زن ھا چھ درس بخونن :بی خیال گفت
نخونن اخر سر باید کھنھ بشورن و منم کھ االن با پسر عمھ ام نامزد چھ 

  کردم دیگھ ادامھ ندادم

احمق خل مغز چرا ھیچی نگفتی :بامشت محکم زدم بھ شونش و گفتم
  زودباش شیرینی بده
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  باشھ واسھ بعد نیازی ندیدم کھ بگم :ھیوا خندید و گفت

  ت چھ کارست؟تو بیخودکردی نیازی ندیدی حاال اسمش چی ھس:گفتم

عاشقشم ملی اونم برام جون میده اسمش ایواره و مھندس :گفت
کشاورزیھ انقدپسرخوبیھ ھمھ ی صفات خوب رو باھم داره مھربون،با 

  ادب،جذاب،خوش ھیکل،مغرور و باجذبھ انقده دوسش دارم کھ نگو

  بپا غرق نشی بچھ:با خنده گفتم

  ایوار یعنی چی؟ھیوا :ھیوا ھم یھ لبخند زد و ھیچی نگفت گفتم

بھ زبون خودمون یعنی دم غروب مثلھ اسم خودم کھ بھ زبون ما :گفت
  میشھ مھتاب

  سرتکون دادم و ھیچی نگفتم

*****  

  واوووو دختر چھ خونھ ی قشنگی داری:ھیوا- 

خندیدم و ھیچی نگفتم و رفتم تو اتاق کھ اونم دنبالم راه افتاد توی اتاق 
ولی :یھ سوت بلند کشید و گفتدوری زد و وقتی عکس پاشا رو دید 

  بدجیگریھ ھا ملی ھواشو داشتھ باش نزدنش

خندیدم و ھیچی نگفتم لباس عوض کردم و رفتیم تو سالن یھ قھوه درست 
تو فردا میری درستھ پس امشب اینجا :کردم و رفتم توسالن پیشش وگفتم

  باش

ھیوا اول نھ آورد ولی طبق معمول زودی قبول کرد ساعت نھ ونیم ده 
بود کھ پاشا پیداش شد ھیوا سریع بلند شد و منتظر شد پاشا بیاد جلو 

وقتی بھم رسیدن ھیوا بدون اینکھ با پاشا دست بده سالم کرد پاشا ھم با 
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ایشون دوست عزیزم :یکم کنجکاوی سالم کرد و بھ من چشم دوخت گفتم
  ست ھیواجان ایشون ھم ھمسرم پاشاھیوا

ھردو بھ ھم ابرازخوشبختی کردن و پاشا رفت تالباس عوض کنھ ھیوا 
ھم یھ شکلک دراورد و یھ چشمک زد بعد شام ھیوار رفت برای خواب 

منم رفتم و یھ دوش گرفتم و بعد تعویض لباس خوابیدم صبح کھ ھیوا 
  .رفت پاشا ھم رفت تا بھ کارھاش برسھ

*************  

از حموم اومدم بیرون و موھامو خشک کردم و نشستم شروع کردم بھ 
گشتن تو اینترنت دنبال یھ ارایش زیبا وقتی ارایش مدنظرم روپیدا کردم 

فیلم رو دانلود کردم و سعی کردم مثلھ ھمون ارایش کنم اول کرم 
مرطوب کننده و بعد یھ کرم کھ رنگ پوست خودم بود اما عجیب 

ده بود باالخره بعد نیم سااااااعت کارخط چشمم تموم صورتمو عوض کر
شد دوباره فیلم رو پلی کردم خانومھ یھ مداد ابرویھ قھوه ای بھ ابروھاش 

کشید اما من نیازی ندیدم ابروھام رو بکشم پس بقیھ ی فیلم رو دنبال 
کردم خانومھ یھ رژلب قرمز زد و یھ قرمز کم رنگ ھم روش منم اول 

از روش رژ کم رنگھ رو خانومھ ارایشش تموم شده  رژقرمز رو زدم و
بود داشت عشوه میومد کھ منم اومدم بیرون بھ چشم ھام ریمل زدم و 
توی چشم ھام پلک باالم رو از تو سیاه کردم یھ نگاه بھ خودم انداختم 

خیلی زیبا شده بودم خیلی خوشم اومد موھامو میدونستم چھ جوری 
مھ رو دیده بودم موھامو اول یکم پوش درست کنم چون قبال صدبار فیل

دادم و بعد ھمھ روباالی سرم جمع کردم و یھ دستھ از موھام رو جلوی 
صورتم ریختم و بعد ژل زدن بھ حالت خامھ ای بردم و از روی گوشم 

رد کردم با یھ گیره ی سیاه تھش رو محکم کردم و دنبالھ ی بلندش روبھ 
ق و موھامو با حوصلھ ژل میزدم دور موھام زدم بابلیس رو زدم بھ بر

   .و فر ھای بزرگ و قشنگ میدادم
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کارم نیم ساعتی طول کشید و دست اخر برای اینکھ طبیعی تربشھ دستم 
روالشون کشیدم و یکم توشون تکون دادم عالی شده بود لباسم رو 

پوشیدم شانس اورده بودم لباسم زیپش از بغلھ وگرنھ میموندم کفش ھای 
کردم و مانتوی مشکی باشال خاکستریمو ھم برداشتم و  مشکیمو ھم پام

پوشیدم پاشا رفتھ بود بھ دوستش کمک کنھ و گفتھ بود ساعت ھفت میاد 
  بلھ؟:دنبالم و االن دقیقا ھفتھ یکم بعد گوشیم زنگ خورد جواب دادم

  پایینم:گفت

  پسره ی احمق:وقطع شد بھ گوشی نگاه کردم وگفتم

داشتم ازخونھ زدم بیرون و رفتم پایین  و باحرص رفتم سمت کیفم وبرش
سعی کردم ھمھ ی عصبانیتم روپشت لبخند نازداری پنھان کنم 

  سـالم:سوارماشین شدم و با ناز گفتم

و دیگھ ھیچی نگفتم پاشا فقط سرتکون داد و با اخم راه افتاد با ناز 
  سالم کردماااا:سرکج کردم و گفتم

جورخاصی بود چشم ھای پاشا نگاھم کرد و ھیچی نگفت نگاھش یھ 
سبز رنگش یھ برقی داشتن کھ ھیچی سر درنیاوردم و فقط یھ لبخند زدم 

  .و سرم روبرگردوندم

*****************  

ماشین رو توی حیاط کنار اون ھمھ ماشین زیبا پارک کرد و پیاده شدیم 
اومد سمتم و من بی پروا دستم رو دور بازوش حلقھ کردم پاشا ھم فقط 

و ھیچی نگفت صدای موسیقی انقدر زیاد بود کھ تا بیرون ھم  نگاھم کرد
میامد وارد سالن کھ شدیم یھ موج گرمی بھ صورتم خورد و اولین 

چیزی کھ توجھ ام روجلب کرد جمعی زیاد دختر و پسر کھ داشتن باھم 
اون وسط میرقصیدن بدون اینکھ بھ فکر این باشن کھ بقیھ چھ فکری 
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ھ این چیزا فک میکردم کھ صدایی کنار گوشم دربارشون میکنن داشتم ب
  سالم خوش اومدین لطفا لباس ھاتون رو بدین بھ من:گفت

لباس ھم رو دراوردم و بھش دادم و تشکرکردم دوباره برگشتم سمت 
  بریم:پاشا و گفتم

اما پاشا داشت بانگاھش منو قورت میداد لبخند ملیحی زدم و رفتم دستمو 
وای پاشا چھ :دم روکشیدم باال با نازگفتمدور بازوش حلقھ کردم و خو

نگاھی داری پسر این طوری دیگھ نگاھم نکن دوست خوبم حاال ھم 
  بیابریم کھ دلم میخواد دوست ھات روبشناسم

و دنبال خودم کشیدمش ھیچوقت فکرنمیکردم یھ روز مجبور بھ 
دراوردن این ادا اطفارھا ازخودم بشم پاشا اومدکنارم و اھستھ قدم 

شت کھ منم مجبورشدم اھستھ راه برم پاشا داشت بھ یھ جمع دختر و بردا
یادت باشھ تو فقط ھمپامی توی مھمونی نھ :پسر نزدیک میشد وگفت

  چیزدیگھ ای فھمیدی؟

نگاھم کرد منم نگاھش کردم و فقط یھ پوزخند زدم بھ جمع ملحق شدیم 
بچھ معرفی میکنم :پاشا با ھمھ باشادی و چرب زبونی دست داد و گفت

  ...ھا ایشون ملورین جان ھـ

  عشقم بزارخودم بگم:سریع گفتم

من ملورین ھمسر پاشا ھستم و از اشنایی باشما :روبھ ھمشون گفتم
  خوشحالم

اوناھم یکی یکی خودشون رومعرفی کردن چھارتا دختر و پنج تا 
پسرنگین و تارا و مانیا و یکتا پسرا ھم سیروان،کارن،ماھان و ماکان 

وایی پاشا چھ ھمسر :ن و مسعود با ھمھ دست دادم تاراگفتکھ برادربود
  زیبایی داری منکھ یھ دخترم دلم میخواد دولپی بخورمش
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و لپم روکشید بھ پاشا نگاه کردم چھره اش قرمزبود ولی یھ لبخند زد و 
  اره دیگھ من تو ھمھ چی انتخابم تکھ:گفت

زکجا بگو ببینم این پری ھای رنگارنگ زیبارو تو ا:مسعود گفت
  پیدامیکنی؟

  اکی مگھ دیوانھ ام بھت بگم کھ تنھا تنھا بخوری:پاشا خندید وگفت

تا اینوگفت مسعود شروع کرد بھ سرفھ زدن و اشاره کردن بھ من پاشا 
خواست حرفی بزنھ کھ یھ صدای جیغ جیغی و تیز از پشت سر ما 

  پاشـــــا:گفت

سالم :گفتھردو بھ سمتش برگشتیم کھ خودش روانداخت بغل پاشا و
  عشقم خوش اومدی

پاشا چون اون یھو خودش رو انداختھ بود بغلش یکھ خورد اما سریع 
خودش روجمع کرد سریع فھمیدم کھ پاشا ھیچ میلی بھ دختره نداره اینو 
ازحالت چشماش و حالت لب ھاش کھ باھم تضاد داشتن فھمیدم پاشا فقط 

دخترخودش رو از اونو توی بغلش نگھ داشتھ بود و ھیچی نمیگفت اون 
  چھ دیراومدی عزیزم؟:پاشا جدا کرد وگفت

  رفتم دنبال ملورین:پاشا گفت

معرفی :دختره نگاھش کشیده شد سمت من و یکم خیره نگاھم کرد وگفت
  نمیکنی عشقم

ملورین ھمسر پاشا :خودم رفتم جلو و دست پاشا رو محکم گرفتم و گفتم
  ھستم

  طرالن دوست دخترش ھستممنم :اما دختره فقط یھ پوزخند زد و گفت
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و منتظر چشم بھ من دوخت فقط زل زده بودیم بھ ھم دیگھ کھ خودش 
  عزیزم پدرکارت داره:گفت

و خودش روکشید جلو و جلوی چشم ھای ھمھ پاشا رو بوسید بازم 
فھمیدم پاشا بی میل ھمراھیش کرد این دختره ی احمق با این کارش 

اال صبرکن و ببین طرالن جونم خواست بفھمونھ بھم پاشا مال اونھ ھھ،ح
  عزیزم برم زود میام:پاشا رو بھ من عجیب با لحن مالیمی گفت

  .و ھمراه طرالن رفتن

  

  

ھمیشھ ھمین طوره :داشتم بھ راه رفتشون نگاه میکردم کھ صدایی گفت
  دلش میخواد خودش رو نشون بده کھ مالک پاشاست

ھای طرالن و  اره راست میگی ھما ھم بھ خاطر جلف بازی:نگین گفت
  کم محلی ھای پاشا نتونست با پاشا زندگی کنھ و طالق گرفت

بھ سمتشون برگشتم کھ نگین و مانیا جا خورده و سرشون روانداختن 
میخوام بیشتر از رابطھ ی این دونفر و ھمسر :پایین لبخندزدم و گفتم

قبلیھ پاشا بدونم اون طورکھ من دیدم پاشا ھیچ میلی بھ طرالن نداره 
  ستھ؟در

ھیچکس جوابم رونمیداد و فقط داشتن نگاھم میکردن منم از نگین گرفتم 
  چیھ؟:تا اخرین نفر مسعود و نگاه کردم شونھ باال انداختم وگفتم

بین خودمون بمونھ ھا اره درست حدس :یکتا بھ تارا نگاه کرد و گفت
زدی پاشا حتی اندازه ی سر سوزن ھم طرالن رو نمیخواد اما طرالن 

ز قدرت پدرش پیش پاشا سواستفاده میکنھ و میخواد خودش رو بھ داره ا
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زور بھش ببنده ھما ھمسر سابق پاشا ھم دختر خوبی بود اما خیلی 
حسود بود نتونست این وضع روتحمل کنھ ھرچی مانیا و نگین بھش 

گفتن سیاست داشتھ باش و حساب شده جلو برو گوش نکرد و آخر سر 
  جداشدن

  مگھ پدر طرالن چھ کاره است؟:داختم باال و گفتمیھ تای ابروم رو ان

یکی ازسھام دارھای کلھ گنده تو مشھده پاشا ھم میخواد :سیروان گفت
بدون اینکھ پدرش بفھمھ برای خودش جداگونھ یھ شرکت بزنھ اما از 
خودش ھیچ پولی نداره و قرار پدرطرالن کھ االن دوسالھ داره پاشا 

ونھ قراره تا چندماه دیگھ اون پولی کھ روبھ بھانھ ھای مختلفی سر مید
  پاشا میخواد بھش بده و اون موقع پاشا باید با طرالن ازدواج کنھ

  پسره ی احمق میدونم چیکارکنم:چشم ھام رو ریزکردم و بی اراده گفتم

و سرتکون دادم و خواستم سربرگردونم کھ چشمم خورد بھ چشم ھای 
تم با چشم دنبال پاشا گشتم متعجب بچھ ھا یھ پوزخند زدم و ھیچی نگف

دیدمش بھ ھمراه طرالن داشتن با یھ مرد خیکی و زشت حرف میزدن 
  برم پیش پاشا ببینم اوضاع ازچھ قراره:روبھ بچھ ھاگفتم

مانیا با لبخند سرتکون داد و منم جواب لبخندش رو دادم و راه افتادم 
د بھ نفس و سمت پاشا طرالن مثال این کواالھا بھش اویزون بود با اعتما

عزیزم :غرور رفتم جلو و دستم روگذاشتم روی بازوی پاشا وگفتم
  اینجایی نمیدونی چقدر دنبالت گشتم

این اقای محترم رو معرفی :و بھ پدرطرالن نگاه کردم و رو بھ پاشا گفتم
  نمیکنی پاشا جان؟

ایشون اقای :پاشا با لبخند دستش رو محکم دورکمرم حلقھ کرد و گفت
  ن جان ھستن ایشون ھم ملورین ھمسربندهمجرد پدرطرال
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اون چشم ھای سیاھش برقی زدن ودستش روبھ سمتم درازکرد و 
  از اشنایی باچنین بانوی زیبای خرسندم:گفت

  ھمچنین اقای مجرد:منم با لبخند و ناز دست دادم وگفتم

من میخوام :و بعد بی خیال بھ سمت پاشا چرخیدم و اروم و با ناز گفتم
اشا بیا بریم دیگھ پیش این خیکی و دخترش ایستادی کھ یکم برقصم پ

  چی بشھ؟

پاشا کھ یھ لبخند بزرگ روی لب ھاش بود و سعی میکرد جمعش کنھ 
  راستش یاشارخان من یھ وقت دیگھ برای فکرکردن میخوام:گفت

پاشـا دیگھ چقد وقت میخوای بس نیست این :طرالن یھو براق شد وگفت
  این دوری رو ندارمھمھ فکرکردی من دیگھ تحمل 

طرالن این مسئلھ یھ جریان الکی یا برای دوسھ ماه نیست :پاشا گفت
  حرف یھ عمر زندگیھ پس من وقت بیشتری میخوام

باشھ من بازھم :طرالن با اینکھ حرصش گرفتھ بود فقط لبخند زد وگفت
  بھ خاطرت صبرمیکنم

دخترم تو خوب :پاشا ھم یھ لبخند الکی زد پدرطرالن رو بھ من گفت
  یکم ازخودت بگو تا بیشتر باھم اشنا بشیم

  سالھ و معماری خوندم ٢٣ملورین راشد ھستم :گفتم

  پدرت چھ کارست:سرتکون داد وگفت

  پدر و مادرم رو توی تصادف ازدست دادم:بی خیال گفتم

  اوه متاسفم:سریع گفت

  بریم دیگھ پاشا:فقط سرتکون دادم و ازعمد بلندگفتم
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  عال با اجازهخوب ف:پاشاھم گفت

دختره ی :و ازشون دور شدیم پاشا یھ نفس بلندکشید و زمزمھ کرد
  ایکبیری فک کرده من خرم و ھیچی نمیدونم

  ت بھ خاطر یھ شرکت بازی میکنیچرا داری با ایند:گفتم

  میخوام برای خودم باشم و کارکنم:پاشا متعجب نگاھم کردوگفت

  مگھ پدرت میگھ باید برای اون باشی:گفتم

  نھ،ولی من،میخوام از پدرم ھم جلو بزنم:ا گفتپاش

  پس بگو بلند پرواز تشریف داری:سرتکون دادم وگفتم

  اره یھ جورایی:پاشا سرتکون داد و گفت

  خودت چقدرپول داری؟؟:بایھ فکرناگھانی گفتم

  ھمش بیست وپنج اینا برای چی؟:پاشا گفت

شم و پول رو منم یکی از اون زمین ھایی کھ پدرت بھم داده میفرو:گفتم
  بھت میدم اگھ ھم کم اومد توی حسابم ھم پول دارم میدم بھت

نھ نھ اون پوال برای تویھ من حق :پاشا داشت متعجب نگاھم میکرد گفت
  ندارم ازت بگیرمشون

دیوونھ منکھ نگفتم دیگھ بھم پس نده روی :با مشت زدم بھ بازوش وگفتم
ت راه افتاد تمام و حساب دوستی بھت مبلغی قرض میدم توھم وقتی کار

  کمال بھم پسش میدی ھمین

  اوکی:پاشا فقط داشت خیره نگاھم میکرد کھ گفتم
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  اگھ بابابفھمھ؟:پاشا گفت

  .من خودم باھاش ھمین فردا حرف میزنم:گفتم

پاشا فقط داشت نگاھم میکرد نگاھش برق میزد و چراغونی بود یھ 
ایکبیری دیگھ ھم الزم نیستی اون دختره ی :چشمک زدم وگفتم

  روکنارخودت تحمل کنی

پاشا فقط یھ نیم چھ لبخندزد بھ ھمراه ھم ازجمع رقصندگان خارج شدیم 
من با این کارم تونستم بھ پاشا بفھمونم کھ من ھم میتونم دوست خوبی 

پاشا :باشم برات یھ لبخند بی اراده نشست روی لب ھام و بھ پاشا گفتم
  چرا میخوایی از پدرت جلوبزنی

برای اینکھ بھش بفھمونم اونی نیستم کھ :ن اینکھ نگاھم کنھ گفتپاشا بدو
فک میکنھ میخوام بفھمھ منم مردم غیرت دارم قدرت دارم خونسرد و 

  بی خیال نیستم

با ابروھای باال رفتھ نگاھش کردم و ھیچی نگفتم ایاواقعا پاشا اونی نبود 
  .دمکھ پدرش و من فکرمیکردیم؟ شونھ باال انداختم و بی خیال ش

بھ بچھ ھاکھ رسیدیم ھمھ ریختن رو سر پاشا کھ چی شد چی نشد پاشا 
  تافرداشب ھمھ چی مشخص میشھ:ھم بھ من نگاه کرد و گفت

و نگاھش توی نگاھم موند ھردو تو سکوت بھ ھم خیره بودیم بودن 
اینکھ بھ این فکرکنیم دارن منظوردار نگاھمون میکنن نوع نگاھش 

نگاه ھارو دوست داشتم باصدای سرفھ بھ خودم جذاب بود و من این نوع 
اومدم و سرم رو انداختم پایین و چشم ھام و بستم سعی کردم انقد بی 

دختره ی احمق داری چھ غلطی :جنبھ بازی درنیارم بھ خودم گفتم
میکنی ھواست و جمع کن اگھ یھ باردیگھ این طوری خیره شی خودم 

  خفت میکنم
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م اون ھمھ عصبانیت و حرص رو یھ نفس عمیق کشیدم و سعی کرد
پشت نقاب ارامش دارم قایم کنم سرم روباال گرفتم و یھ لبخند ملیح و 

بچھ ھا ھستین بریم یھ :کوچیک نشوندم روی لب ھام تاراگفت
  دوربرقصیم

ھمگی موافقت کردن ومنم مجبورکردن باھاشون برم ھمگی دورم حلقھ 
تارا ھی میومد جلو سوت زده بودن و میرقصیدن منم با خنده قرمیدادم و 

میزد منم خنده کنون سرم روگرفتم باال کھ دیدم طرالن رو پاھای پاشا 
نشستھ و دست ھاشو حلقھ کرده دورگردنش اتییییش گرفتم خوب 
خوب،برای چی من باید اتیش بگیرم اصال بھ من چھ کھ طرالن 

ر روپاھای پاشا نشستھ نمیدونم نمیدونم چرا تو اون لحظھ پاشا رو مقص
شناختم چرا توی اون لحظھ دلم میخواست گردن ھردوشون رو خرد کنم 

با یھ تصمیم انی بھ طرفشون حرکت کردم طرالن داشت برای پاشا کھ 
بی تفاوت بود دلبری میکرد بچھ ھا ھم کنارشون بودن سعی کردم اروم 

باشم و مثل سابق خونسرد رفتارکنم با ناز راه رفتم بھ پاشا کھ رسیدم 
  پاشــا:گفتمباعشوه 

نگاھم کرد و چشم ھاش برق زدن خم شدم و جلوی صورتش و 
خیلی بدی پاشا منو اونجا انداختی اومدی اینجا و اینو نشوندی روی :گفتم
  پات

  درست صحبت کن این بھ درخت میگن من اسم دارم:طرالن گفت

طرالن )باتمسخر(حــاال ھمون:با پوزخند سرتاپاش رو نگاه کردم و گفتم
  خانوم

  پاشا جلوی این زن روانیت روبگیر ھا:رالن بانفرت نگام کرد وگفتط

  پاشا بلندشو دیگھ:بی توجھ بھ حرفش گفتم
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  پاشا از پیش من ھیچ جا نمیاد:طرالن گفت

  عھ نکنھ عاشق پیشتھ:گفتم

  پس چی پاشا دوسالھ کھ منتظر مونده:طرالن قری بھ گردنش داد وگفت

تا روت بیشتر فکر کنھ دیگھ  اھا بھ گفتھ ی خودش منتظر مونده:گفتم
  ھرچی نباشھ یھ عمر زندگیھ حرف یھ روز دو روز نیست

  پاشو دیگھ:طرالن درجا قرمز شد دست پاشا روگرفتم و گفتم

پاشا ھم از عمد منوکشید سمت خودش و منم کھ انتظار ھمچین حرکتی 
رونداشتم افتادم روش و سرم دقیقا کنارسرش قرارگرفت خواستم بلندشم 

شا دستش رو دورکمرم حلقھ کرد و مجبورم کرد روی پاھاش بشینم کھ پا
  دلم میخواد پیش خودم بشینی:با لحن عاشقانھ ای گفت

یھ لبخند زدم و با پوزخند بھ طرالن کھ داشت بانفرت نگاھم میکرد نگاه 
مردم حیا و شرم رو :کردم طرالن ازروی پاھای پاشا بلندشد وگفت

  قورت دادن بھ خدا

عزیزم منو پاشا زن و شوھریم و ازھمھ مھمتر عاشق ھم :گفتمبا پوزخند 
ھستیم و اگھ منظورت رفتار باز پاشاست باید بگم تویی کھ نھ محرمشی 

لی بھ نظرت داشتن شرم .....نھ زره ای عالقھ بھت داره خودتو بھش میـ
  و حیاست

  لیاقتت داشتن ھمین دختر قربتیھ:طرالن باصدای بلند رو بھ پاشا گفت

  قربتی ھفت جد و ابادتھ دختره ی اشغال:ت بانفرت گفتمو رف

  ھان؟:و بھ طرف پاشا برگشتم داشت بانیم چھ اخمی نگاھم میکرد گفتم

  باید یادبگیری با دوست ھای من درست صحبت کنی:پاشا گفت
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عھ چھ طور دوست جنابالی ھرطور دلش خواست بامن حرف :گفتم
  میزنھ بعد من جواب ندم اره

  فرق میکنھاون :پاشا گفت

  چھ فرقی مثال:باحرص گفتم

بسھ دیگھ نی نی ھا مثال اینجا :پاشا خواست جواب بده کھ کارن گفت
  اومدیم مھمونی

  .باحرص از روی پاش بلندشدم و رفتم کنار دخترا ایستادم

  

انترخانوم ...ھھ،بھم میگھ اون فرق میکنھ...ازدستش حسابی کفری بودم
  .چھ فرقی داره مثال

تم منفجرمیشدم اما خودم روحسابی کنترول کردم اززورحرص داش
  .تاخدایی نکرده بالیی سرم نیاد

برای اینکھ بتونم یکم خودم رواروم کنم تصمیم گرفتم برم 
ازبچھ ھادورشدم وزدم بیرون نسیم تقریباسردی میوزید ومنم ...توحیاط

  .چندتانفس عمیق کشیدم وسعی کردم اروم باشم

یکم توحیاط قدم زدم وبھ این فکرکردم ...نبودتوی حیاط ھم زیادخلوت 
کھ چرامن این طوری شدم چرا باھرنگاه پاشا داغ میشدم چرادلم 

میخوادھمش سربھ سرش بزارم چرادلم میخواد فقط بھ من توجھ کنھ 
  ...چراوقتی اسم اون طرالن رومیاره حرص میخورم

ازسوال  نفسم رواه مانند بیرون دادم ونشستم روی تاب جواب ھیچ کدوم
یک خدمتکار داشت سینی روکھ ...ھام رونمیدونستم واین کالفھ ام میکرد
چی میشد منم برای یھ ...توش یھ سری جام بودن حمل میکرد
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بلند شدم ورفتم نزدیکش . بارامتحانش میکردم نمیمردم کھ ھمش یھ جام
کدومشون ازھمھ ھمچین سنگین تروباحال تره؟خانومھ یھ :وپرسیدم

  .ینی کھ مایش زردرنگھ ویکم کف روشھا:نگاکردوگفت

یھ ...جامش روبرداشتم وتشکرکردم برگشتم روی تاب وازش مزه کردم
کم کم ...نمیدونم اما یھ مزه ی گندی داشت...مزه ی تلخ؟گس؟غلیظ

داری چیکارمیکنی :خوردم ازش کھ صدایی توسرم گفت
  چراانقدربی جنبھ شدی؟....ملورین

م امتحان کنم چیزایی روکھ تابھ حال فقط بی جنبھ نیستم فقط میخوا:گفتم
  .اسمش روشنیدم

  عشق چی عشق بھ کی؟....عشق؟:حتی عشق رو؟؟ بااخم گفتم:گفت

ھھ،محال ...اونم بھ پاشا...عشق:یھ پوزخندزدم وگفتم..!عشق بھ پاشا:گفت
  .،من اونم کی...ممکنھ

یھ :گفتم... یھ روزاین حرفم بھت ثابت میشھ کھ توعاشق پاشا شدی:گفت
اماھیچ . روزی ھم این حرفم بھت ثابت میشھ کھ من عاشق پاشا نیستم

اصال چھ طورممکنھ توی یھ ھفتھ عاشق ....صدایی نیومد
  .شد،اصالامکان نداره

بازم ....محتویات توی جام رویک نفس دادم باال وسرم روباال گرفتم
مثلھ . میخواستم پس دوباره منتظر شدم وازاون خدمتکاریھ شیشھ گرفتم

وانھ ھایی کھ واقعا بی جنبھ ان جامم خالی میشد ومن ھی پرش دی
  .میکردم

گرمم بودشدید دلم ...شیشھ نصفھ شد کھ دیدم واقعا حالم خیلی بده
سرم گیج میرفت وحس میکردم ...میخواست لباس ھام رودربیارم
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میشنیدم یھ صدایی ھی ...الکی الکی خنده ام میومد. روھوام وسبکم
  .ملورین....ملورییین:میگفت

امامن فقط الکی بھ اسمون ودرختا نگاه میکردم وخنده ام 
  .من اینجــام...چی میـــــــــــــــگی:صدازدم...میگرفت

یکم کھ گذشت دیدم یکی داره نگاھم میکنھ چشم ھام روبازکردم 
  .جووونم جیــــگر:وگفتم

خندیدم . ملی چی زدی کھ این جوری شدی دختر:نگین بایکم تعجب گفت
نگین . گفتن بھم کھ،ھیع خیلی قووویھ...نمیدونم:بلندوبی پروا وگفتم

  .پس تواینجا باش تاحالت یکم بھترشھ ورفت:گفت

بی خیال ولوشدم ...بلندشدم اماسرم گیج رفت ودوباره افتادم روتاب
وچشم ھام روبستم ودرحال ھزیون گفتن بودم کھ صدایی کنارگوشم 

طرف صدابرگشتم چشمام  بھ. چقد خوردی خوشگل...جــانم:گفت
دودومیزد چشم ھام وتنگ کردم وخیره شدم بھ پسر سبزه روی 

چـھ اشنایی :کش دارگفتم. خیـــلی اشنابود ولی ھیچی یادم نمیومد...جلوم
  .تو پسر

من ولی خوب :صورتش رواوردجلو دماغش روکشید بھ موھام وگفت
نگفتی :بی خیال وخونسرد نگاھش کردم کھ گفت. یادم میادکجادیدمت

  .چی زدی باال

شیشھ روباالگرفتم ونشونش دادم کھ بی اختیاریھ 
ھیچی ...پس ازاین خوردی:پسرصورتش جمع شد وگفت...بادگلوزدم

نگفتم کھ نشست کنارم ھیچی نگفتم ورفتم توحال خودم سرم روباال 
  .ھھ، بھ نظرت االن خـــــــــدا داره من ھیع ومنو میبینھ:گرفتم وگفتم

  .یدیدت کھ اینجانبودیاگھ م:پسرگفت
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خدا اصال ...چھ باحالھ ھا:خندیدم مستانھ وبی اراده زدم سرشونش وگفتم
ودوباره زدم ...ھیع ھیچی بم نمیگھ کھ قانون روزیرھیع پاگذاشتم

یکم کھ گذشت خنده ام قطع . زیرخنده وسرم روگذاشتم روشونھ ی پسر
  .زنماااااابشین دارم زرمی...کجــــا:شد پسرخواست بلندشھ کھ گفتم

داشتم این کوفتی روکوفت میکردم کھ ...میدونی:پسرنشست ومن گفتم
بھ ...صدایی توسرم گفت توعاشق پاشایی امامن میگم نھ نیستم

  .نظــــــرت ھستم،ھیع

  .چرااینجا نشستی:پسرھیچی نگفت کھ صدایی خشن گفت

بیــــا :نگاھش کردم خودش بود خندیدم ودست ھاموازھم بازکردم وگفتم
  .راغوشم ھمسـ ھیع رمد

  .یھ کاریش بکن...مثل اینکھ خیلی خورده پاشا:پسر بلندشدوگفت

ابروم رومیبری ...چھ غلطی کردی احمق:ورفت پاشا اومدنزدیکم وگفت
  .اگھ ببرمت توکھ

من ...پاشا...اووو:خندیدم وبلندشدم خودم رو ولوکردم توبغلش وگفتم
  .ابروت ھیع رونمیبرم مطمئن باش ھیع

میبینی صدا کھ دوسش ندارم چون باھول دادنش :لم دادکھ گفتمپاشا ھو
  .ناراحـت نشدمممم

انگشتم روگذاشتم روی لبم وتلوتلوخوران راه افتادم وخندیدم 
ھیـــــــــــس ھیچی نگوووو ملی خره،اگھ بفھمھ ھیع ممکنھ :گفتم

سرم گیج شد وبھ سمت زمین سقوط کردم . سواستفاده کنھ وزدم زیرخنده
ن ھوا وزمین معلق موندم سرم روبرگردوندم وپاشا روبااخم کھ میو

اوووووو،چھ روھیع :بانیش بازگفتم. شدیدی نزدیک صورتم دیدم
  .ولی اخمت منوووکشتـــھ....مانتیک
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توھم ...چھ داغی تو:پاشا خواست عقب بکشھ کھ محکم گرفتمش وگفتم
  .چیزی خوردی

  .بتمرگ ھمین جا االن میام:پاشا منوول کردوگفت

  .بھ راه رفتش نگاه کردم وخندیدم. منونشوندروی تاب ورفت

سمتم بی  نمیدونم چقدرگذشتھ بودپاشا رودیدم کھ داره بااخم وتخم میاد
تعادل بلندشدم ورفتم سمتش توی راه پاھام ُسست شدن وافتادم زمین پاشا 

باغرغراومدسمتم وزیربازوم روگرفت وبلندم کردبھ سمت ماشین 
گرد روبازکرد ومنویھ جورایی پرت کرد حرکت کرد درسمت شا

پاشا یھ چیزی زیرلب گفت کھ . اروووم...ھوووووو:توماشین کھ بلندگفتم
  .سوارماشین شدوراه افتاد. نفھمیدم ولباس ھاموپرت کردتوبغلم

  

پنجره رو دادم پایین وسرم روبردم بیرون 
  ....دلـــ...ی چھ حالی میده*ت*س*م...یوھوووووو:ودادزدم

بی . بشین سرجات:باسم کشید ومنو اورد توماشین وباتشرگفتپاشا ازل
خیال دوباره خواستم بھ ھمون حالت برگردم کھ 

  .بتمررررررررررگ سرجات:دادزد

پاشا خشن . ترسیده خودم روتوصندلی جمع کردم وبابغض نگاھش کردم
  .ازم چشم گرفت ونفسش روفوت کرد

  .مثلھ بچھ ھا فقط باچشم ھای اشکی نگاھش کردم

  ...داد،زدی...چرا،سـرم:ابغض گفتمب

مثلھ خودش . پاشا فقط بااخم وحشتک ناکی بھ خلوخیره بود
  .چـــرا سرم دادزددددددی:دادزدم
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خودت :دادزدم. چون زبون نفھمی حرف حالیت نمیشھ:پاشا ھم بادادگفت
خفھ  ملورین:پاشا گفت...یدیکش غلط کردی سرم داد....میییییییھیع نفھ

کھ اگھ دست شویی داشتم خواه  زد ھمچین داد. بھم زینرشو اعصابم رو
بی اراده یھ قطره اشک ازچشمم چکید پاشا بدون اینکھ . ناخواه میریخت
  ...خودت مقصری اعصاب نمیزاری واسھ ادم:نگاھم کنھ گفت

منم ھیچی .اماپاشا ھیچی نگفت. ازت متـــنفرررم...ازت متنفرم:گفتم
سکسکھ ھا اعصابم روریختھ بودبھ نگفتم وبھ بیرون خیره شدم فقط این 

ھنوزچشم ھام ...یکم کھ گذشت پاشا ماشین رونگھ داشت ورفت پایین. ھم
  .دودومیزد فقط دیدم پاشارفت تویھ مغازه

سرم روبھ بالشتک صندلی تکیھ دادم وچشم ھام روبستم وبھ صدای 
بعدچنددقیقھ پاشا اومد وبالحن نسبت بھ . سکسکھ ھام گوش میکردم

  .شاید سکسکھ ات بندبیاد...بگیر:قبل مالیم تری گفتچنددقیقھ 

بھش نگاه کردم نگاھم . بھش نگاه کردم یھ بطری اب معدنی دستش بود
نمیکرد تویھ تصمیم انی بطری روازدستش چنگ زدم وپرت کردم 

  .بیرون ازماشین

پاشا با چشم ھای گشادشده نگاھم کردووقتی یکم گذشت اخم 
  .لیاقت محبت روندارینھمتون ھمین ھستین :کردوگفت

ھروقت شما لیاقتش رو ھیع پیداکردین ماھم پیدا :یھ پوزخندزدم وگفتم
پاشا فقط بااخم وحرص نگاھم کردوھیچی نگفت ماشین رو . میکنیم

  .روشن کردو راه افتاد

***************  

ماشین روتوی پارکینگ پارک کردو پیاده شد ھمچین دررومحکم بھم 
  .سره ی روانیکوبیدکھ زھرم ترکید پ
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  .توی ماشین بی حال مانتوم روتنم کردم وشالم روانداختم سرم

ازماشین پیاده شدم اصالحالم خوب نبود ھم حالم داشت بھم میخورد ھم 
پاشا داشت جلو ترحرکت میکرد ھواسم بھش . سرم شدیدگیج میرفت

صدای . پرت شد کھ سرم سنگینی کردومچ پام پیچ خورد وافتادم زمین
پاشا باتعجب بھ عقب برگشت منم کھ ازدرد ...پارکینگ پیچیدبدی توی 

مچ پام گز گزمیکرد ودردمیکرد پاشا کالفھ . داشتم بھ خودم می پیچیدم
بریده بریده . پاشو اینجا جای نازوادانیست:بھ سمتم اومدوگفت

خوب االن چیکارکنم :بی خیال گفت. دردمیکنھ....مچ،پام پاشا...پام:گفتم
ودستش روبھ سمتم گرفت دستش . بعد بشین گریھ کنپاشو بریم باال 

روگرفتم وبلند شدم کھ بھ خاطر اینکھ کف کفش ھام سر بودن وکف 
ھم کھ سرامیک بود وسر دوباره لیزخوردم کھ پاشا بھ موقع  پارکینگ

بی . دربیاراون کفش ھای المصب رو:بااعصاب خوردی گفت. گرفتم
ه افتاد گھ گاھی پام بھ زمین توجھ بھ حرفش بھش تکیھ دادم کھ پاشا را

  .میخوردکھ جیگرم رواتیش میزد

اخرسرھم تحمل نکردم وخودم روزدم بھ زمین وباگریھ 
. یکم دیگھ مونده تااسانسور پاشو:پاشا گفت. نمیتونم...دردمیکنھ:گفتم

. دردمیکنھ...من نمیتونم نمیفھمی:اخرسربی اختیار زدم زیرگریھ وگفتم
انداخت واومدسمتم یکم بھ چشم ھای اشکیم پاشا کالفھ چنگی توموھاش 

نگاه کردوبعد خم شد یھ دستش روانداخت زیر پام ویھ دستشم گذاشت 
پشتم وبلندم کرد وراه افتاد منو جوری گرفتھ بود کھ راحت بودم وسرم 

  .بی اراده ومجبوری روی شونھ اش بود

 اشک ھام کم کم داشتن بندمیومدن نگاھم رودادم بھ سینھ ی پھنش کھ
عضالنی بودنشون ھم ازروی پیراھنش ھم معلوم بود ازھمون جا نگاھم 

. روردکردم تارسیدم بھ نیم رخش خیلی جدی داشت بھ جلو نگاه میکرد
  .چھ دماغ کوچیکی:یھ ھو بی اراده گفتم
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  .پاشا یھ نگاه بدی بھم انداخت کھ خفھ شدم

خوبھ داشتی :دوباره ھمون صداگفت...ولی باحال بودا ادم سواری
  .عوض دستت دردنکنھ است...چندثانیھ پیش جون میدادی

نمک نشناس،اون میتونست بی توجھ وبی :گفت. برو بابا وظیفھ اشھ:گفتم
پاشا . جواب ندادم وبی خیال شدم. اشتنذ خیال بزاره وبیاد اما توروتنھا

بھ سختی باانگشتش دکمھ ی اسانسور روزد اسانسورکھ درش بازشد 
  .ومنتظر شدیم. دسوارشد ودوباره دکمھ ز

ازتوی اینھ ی اسانسور بھ خودم کھ چشمام قرمز شده بودن نگاه کردم 
بازھم ھمون حس . داشت نگاھم میکرد. کھ نگاھم افتاد بھ نگاه پاشا

اونم خیره . ھرکارکردم نتونستم نگاھم روازنگاه سبز جذابش بگیرم
خش من یکم دیگھ بھ تمام ر. توچشم ھام بود کھ زودترنگاھش روگرفت

  .خیره شدم وروموکردم طرف دیگھ

حداقل ...دستات کھ دردنمیکنن:اسانسور کھ ایستاد ازش زدبیرون وگفت
دستم روبھ سختی کردم . ازتوی جیبم کلید رودربیار ودر روبازکن

داخل خونھ شد ومن تندی . توجیبش وکلید رودراوردم ودر روبازکردم
پاش کردو منو برد  پاشا روفرشی ھاشو. کلید برق روکھ کناردربودزدم

اگھ کاری داشتی ونتونستی :تواتاقم روی تخت منو نشوند وبااخم گفت
اروم . ازدھنم در رفت. اوھو:ابروھام رفتن باال ویھ. بگو تابیام ورفت

کفش ھام روازپام دراوردم ومچ پام رونگاه کردم یکم تیره شده بود 
بخوام  ھمونجاروی تخت لباسم رودراوردم وبدون اینکھ. وبادداشت

ارایشم روپاک کنم موھامو بازکردم ودرازکشیدم پام اذیت میکرد اما 
من بازخم ھایی کھ یادگارشالق بودن شب روبھ ...سعی کردم بخوابم

  .صبح رسوندم بعداین کھ فقط یھ تیرگیھ معمولیھ

  .پس چشم ھام روبستم وبھ خودم تلقین کردم کھ خوبم وبھ زور خوابیدم
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**********  

یکی داره مچ پامو باچوب پشت سرھم میزنھ چون حس میکردم 
بی اراده نالھ میکردم صداھای خودمم کھ نالھ . دردمیکرد خیــــــلی
اشک ھام بی اختیار میریختن بس کھ مچ پام ...میکردم رومیشنیدم

  .دردمیکرد

روی تخت نیم خیزشدم ودستم وگذاشتم روی پامو وازتھ دل نالھ 
یکم کھ گذشت ...یچ کاری ازدستم برنمیومدنمیدونستم چیکارکنم ھ...کردم

نوربدجورچشمم روزد ومحکم چشم ھام . یھ ھوبرق اتاق روشن شد
چشم ھامو اروم . روروی ھم فشردم و بھ خاطر یھ ھویی بودنش ترسیدم

  .بازکردم وپاشا روسرخ شده باچشم ھایی خندان پیش روم دیدم

نصف شبی ...شدهچی:پاشا نگاھم روکھ دید لب ھاشو بازبون ترکردوگفت
  .بی خوابمون کردی

  .خواستم حرفی بزنم کھ اززوردرد یھ جیغ خفھ کشیدم

پاشا اومدسمتم وپتو روازروم زدکنار تا دید بالباس زیرم اخماش سریع 
پاشا . درد،داره....مچ پام:بھ زور گفتم. رفت توھم وخشن نگاھم کرد

ھ مچ پامو نگاھش روبااخم ازم گرفت وسعی کردبھ جایی دیگھ نگاه نکن
  .نگاه کرد وتادست زدحس کردم بدنم اتیش گرفت

خیلی بادکرده میخوایی :پاشا گفت. ولبم روگازگرفتم اشک ھام میریختن
  .یھ درمانگاه شبانھ روزی میشناسم کھ بازه...بریم درمانگاه

لطفا،اخ،لباس ....نمیتونم حرکت کنم:اب دھنم روقورت دادم وگفتم
مانتو . ت یھ مانتوازتوی کمد اوردی وداددستمپاشا رف. ھاموبیار تا،بپوشم

صورتت :روپوشیدم کھ دیدم پاشا باشیر پاک کن واینھ اومد طرفم وگفت
اینھ روازش گرفتم وبھ خودم نگاه کردم ونگاه کردن . روھم پاک کن
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پاشا داشت یھ شلوارراحتیھ توخونھ ای . ھمانا کشیدن جیغی خفھ ھمانا
ھ شیر پاک کن اغشتھ کردم وپشت پلک ھام پنبھ روب. پیدامیکرد تاپام کنھ

روکھ ھمھ سیاه بود روپاک کردم رژم روھم کھ پخش شده بودپاک کردم 
قیافھ ام خیلی مضحک شده بود بھ پاشا حق دادم کھ بادیدنم ازخنده 

بھ ...قرمزبشھ موھام ھمھ سیخ شده بودن وچشم ھام پف داشتن
  ...خاطرگریھ چشم ھام قـــ

  .تموم شد:شیدم کھ پاشا گفتیھ جیغ بلند ازدردک

ھمون کار روکردم . خودت بکشش باال:ارم روپام کرده بود وگفتلوش
  .وپاشا یھ شال انداخت سرم ورفت تااماده شھ

  .بازدوباره منو بلندکردوبردبیرون سوارماشین کردوراه افتاد

*********  

پرستار یھ مسکن زدتوسرم ویھ قرصم دادخوردم وگفت اینا دردت روکم 
ورفت منم دیدم مچ . نھ ومچ پاتم فقط یھ ظرب شدیدی دیده امانشکستھمیک

  پام یکم بھتر

  

   ........ه فقط گھ گاھی تیرمیکشھ وکسی تواتاق نبودتصمیم گرفتم بخوابم

  

  :دوھفتھ بعد

یعنی تومیخوایی ازنصف سھمت بگذری فقط بھ خاطراینکھ پاشا بھت 
ھم میتونم  اره میخوام بھش بفھمونم من:؟ گفتم.اعتمادکنھ

  .درکنارھمسربودن دوست خوبی ھم باشم
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منم ھیچ ...فکرخربیھ پس ھرجورخودت دوست داری:اردشیرگفت
سرتکون . مشکلی بااین ندارم کھ پاشا یھ شرکت بزنھ وازم جلوبیوفتھ

  ؟ندارینی پس فعال کار:دادم وگفتم

بایکم ترس پام روگذاشتم زمین ورفتم ....نھ دخترم وقطع کرد:گفت 
تواشپزخونھ پام یکم بھترشده ومیتونم خودم راه برم پاشا بدبخت توی این 

چندروز خواب نداشت ھمش باالسرمن بودوبااخم بھ دستوراتم عمل 
ولی ازوقتی دیده خودم دیگھ میتونم کارھام روانجام بدم اصال ...میکرد

ای انقد حرصم . نمیکنھ وفقط میاد میخوره میخوابھ میره ھمیننگاھمم 
گرفتھ ھمیشھ ھم اخم ھاش توھمھ دلم میخواد یھ کاری کنم تابھم توجھ 

یھ . کنھ اما بااین پای چالقم چھ کاری ازدستم برمیادجزحرف مفت زدن
رفتم روی ...نفس کالفھ کشیدم وخودم رومشغول اب میوه گرفتن کردم

فیلمم رونگاه کردم حوصلھ ام شدیدسررفتھ بودونمیدونستم کاناپھ نشستم و
چیکارکنم کھ چشمم افتادبھ گوشی یھ فکری کردم کھ بدفکری ھم 

گوشی روبرداشتم وسعی کردم خودم رولوس کنم شماره اش ...نبود
بعدشش تابوق ایناجواب . روگرفتم ومنتظرشدم جواب بده

چیھ؟ :ھ ویکم خشن گفتکالف...پاشــــــایی ژونم:گفتم...بــــلھ:داد
میـــــگم من خوب حوصلھ ام خیلی سررفتھ نمیای خونھ بریم :گفتم

  .بیرون

پاشا ھیچی نگفت وفقط صدای پوزخندبلندش روشنیدم وپشت بندش 
باتعجب بھ گوشی نگاه کردم توی ذھنم صدای ...صدای بوق

پوزخندپیچید واعصابم شدید خردشد اون،اون بھ چھ جراتی گوشی رو 
یھ اه ....نمیدونم چراقلبم این وسط گرفتھ بودباز...قطع کرد روی من

بلندگفتم وبی اختیار گوشی روپرت کردم کھ خوردبھ زمین 
سرم روبادست ھام گرفتم وسعی کردم ازریزش اشک ھام ...وکالپودرشد

  .جلوگیری کنم
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قبول کن عاشق :ھمون صدا...چرا این طوری شده بودم
ــــــــــــــــھ شووووو،من عاشق ھیــــــچ خفــــــــــ:بلنددادزدم...شدی

  .خری نشـــــــــــدم

بی اعتناییش قلبم فشرده میشھ  ھر ولی پس چرا با
چرابھ ...چـــرا اون بھم بی محلی میکنھ....چررررررررا...ومیگیره

قطع  پوزخند خودش اجازه میده خردم کنھ مگھ من چی گفتم کھ اون با
چرا رفتارھای پاشا برام مھم شده چرا  چرا من این طوری شدم...کرد

ازش انتظاردارم باھام مثلھ عاشق پیشھ ھا 
خدایا من ھیچ کدوم ....چرا،چـــررررا،چـــــــــررررا...رفتارکنھ

کاری ...ازجواب چراھام رونمیدونم دارم دیوونھ میشم خودت کمکم کن
توجھ کن بتونم سرازاین حس چند گانھ سردربیارم دلم میخوادپاشا بھم 

کنھ باھام حرف بزنھ اسمم روصدابزنھ اززیباییم تعریف 
کالفھ،سردرگم،خستھ وغمگین یھ اه جگرسوزکشیدم وتصمیم ...اما...کنھ

گرفتم بلندشم برم سرخاک مادرم،مادری کھ پنج سالھ کھ منوتنھاگذاشتھ 
شدم کسی کھ ...ومن توی اوج نوجوانی توی اوج شیطونی بزرگ شدم

وی نوجونیم مغروروسخت شدم تاکسی نیادطرفم چھ ت...بایدبره کارکنھ
  .دخترچھ پسر تاکسی اززندگی نکبتیم باخبرنشھ

یھ ...بلندشدم غمگین وکالفھ بی توجھ بی خورده ھای گوشی رفتم تواتاق
دست سیاه پوشیدم مانتوسیاه،شال وشلوار سیاه،کفش وکیف ھم 

دم ازخونھ تیپ خوبی برای حال االنم بود بایھ پوزخندمسخره ز...سیاه
سوارتاکسی شدم ومقصدروبھش گفتم وتارسیدن بھ بھشت ....بیرون

رضاازپنجره ی ماشین بھ بیرون ومردم عادی کھ بعضی ھاانقدرعجلھ 
داشتن کھ باراه رفتنشون تنھ بھ بقیھ میزدن وبعضی عاشقانھ دست 

تودست معشوق راه میرفتن وبعضی انقدر خندرووشیطون وبعضی 
ملورین ازذھنش ردشد ...کھ جلب توجھ میکردن انقدراخموومغروربودن
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ای کاش منو پاشا ھم عاشقانھ دست تودست باھم قدم :وتوی دلش گفت
اوحرصش ...میزدیم وخودش ازاین حسرت وارزو وحرفش تعجب کرد

میگرفت ازاینکھ چطورشده کھ پاشا اینقدر برایش اھمیت پیداکرده 
ملورین ...بود پاشایی کھ بی توجھ بھ حرف او تلفن راقطع کرده

نمیخواست این حس رابپذیرد حسی کھ شیرین،تلخ،دوست داشتنی اما 
سرخودرابھ شیشھ تکیھ دادوچشم ھای زیبا وخستھ اش را . غمگین کننده

میخواست کمی بھ ذھنش ارامش برساند امامثلھ اینکھ . روی ھم گذاشت
پاشا قصد دیوانھ کردن اوراداشت کھ ھمیشھ پشت پلک ھای ملورین ھم 

نمایان میشد وباان نگاه جذابش دوباره ملورین روامحو 
ملورین کالفھ چشم بازکردو سرتکان داد تااین تصویر ...خودمیکرد

وحرف ھای درون ذھنش پربکشند وسعی کرد بھ این فک کندکھ تا 
چنددقیقھ ی دیگر بھ سوی مادرش میرود وبااوکھ صحبت کند حالش 

ول زدوتااخرمسیرھم قطعا خوب خواھد شدوبااین حرف خودرا گ
  ...خودرابااین جورحرف ھا سرگرم کرد

*******  

باقدم ھایی کھ این بارسست ...راننده بعدازگرفت کرایھ رفت... مرسی
بھش کھ رسیدم ....وبی قدرت بودن بھ سمت قبرمادرم حرکت کردم

بعدازخوندن ....نشستم وبادوانگشتم بھش ضربھ زدم واول فاتحھ خوندم
ولی مامان،من اینجا ......خوبی،اونجا راحتی...مامانسالم،:فاتحھ گفتم

ناراحتم میدونی چرا؟برای اینکھ دیگھ نیستی تاراھنماییم کنی وراه 
نیستی تاازاین سردرگمی نجاتم بدی ...درست رونشونم بدی

میدونی چرا؟چون یھ صدایی بھم میگھ ...سردرگم وکالفھ ام.....مامان
امان من عاشق شدن رودوست عاشق شدم امامن نمیخوام باورکنم م

میگی عاشق کی؟االن ........ندارم چون زلت وشکست میاره
چون شوھرت وپدرمن نمیتونست خرجم روبده مجبورشدم ...میگم
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کارکنم واین شد کھ کسی کھ براش کارمیکردم ازم خواستگاری کردو 
اره یعنی یھ جورایی .....تومن درازای من بود15شرط پدرھم دادن 

وحاال من ...وتحمیل شدم بھ مردی کھ مغرورامامھربونھ فروختھ شدم
خم شدم .کمکم کن مامان....ازاینکھ نکنھ واقعا عاشقش شده باشم میترسم

وروی سنگ قبر روبوسیدم اماگریھ نکردم چون گریھ 
بلندشدم وبعدخداحافظی یھ ماشین ازبھشت رضاگرفتم ...روبلدنیستم

  .ون ارومم کنھتاخودحرم تایکم باامام رضا حرف بزنم وا

*********  

یھ چادرسفید گل بنفش ازمغازه ھای کنارجاده خریدم وراه 
بعدازظھربودامابازھم برای دیدن امام رضامردم خودشون ....افتادم

گنبدطالیی رنگش روازدورمیدیدم کھ داشت اون باال ...روکشتھ بودن
دلم ...خودنمایی میکردوازمردم دل میبرد
نمیدونم چم شده بود کھ ...ازخدا...گرفت،ازخودم،ازدنیا،ازمردم،حتی

بی ...اینقدربی تابی میکردم اونم برای چیزی کھ خودمم دلیلش رونمیدونم
توجھ بھ مردم ونگاھای بعضی ھاکھ متعجب بود فقط بھ روبھ رونگاه 

کردم وانقد رفتم تااینکھ بھ حرم رسیدم شالم رواوردم جلوجوری کھ حتی 
چادرروسرم کردم ورفتم سمت ورودی ...تارازموھامم دیده نمیشدیھ 

دستم ...ازاونجا عبور کردم ووارد محوطھ ی حرم شدم...خواھران
  ...........اسالم وعلیک یاامام رضا:روگذاشتم روی سینھ ام وگفتم

وقتی سالمم بھ امام تموم شد حرکت کردم میخواستم برم اون ضریح 
شلوغ بود ازتوی اون سطل ھای ...بقھ پاییناصلیھ روببینم پس رفتم ط

اھنی یھ پالستیک برداشتم وکفش ھاموگذاشتم توش وراه افتادم 
این بوی گالب وعطردمحمی واین فضای معنوی این چلچراغ ....داخل

ھای بزرگ ونورشون این اینھ کاری ھای روی دیوار ھمھ وھمھ دست 
  .ربیارنبھ دست ھم داده بودن تامنودیوانھ کنن واشکم رود
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خیلی شلوغ بود منم خودم رومیون ...کفش ھاموسپردم بھ امانت داری
اون ھمھ زن جادادم وھی خودم روبھ سمت ظریح میکشیدم یھ خانومھ 
ای کھ چاق بود وسن باال طوری بلندبلندگریھ میکردوبلندمیگفت یا امام 

باالخره دستم ...رضا کھ من بانگاه کردن بھش حال بدم رویادم میرفت
بھ حلقھ ھای ظریح انداختم وخودم روکشیدم جلو یھ دخترجوون رو

ومن فقط جاروبراش . خانوم ھول نده خفھ شدیم بزاراول ماردشدیم:گفت
کنارضریح ...دخترجوان ردشد ورفت جای من بازترشد. بازکردم

ایستادم وخودم روچسبوندم بھش پیشونیم روتکیھ دادم بھ ظریح وبھ 
چھ ی داخلش نگاه کردم نگاھم رفت نورسبزرنگ وگل ھای روی طاق

سمت قبری کھ اون وسط بود وترکید باالخره این بغض لعنتی وسنگین 
اومدم باکولھ باری ازگناه ...سالم یاضامن اھو:زیرلب گفتم...ترکید

وکثافت اومدم باشرمندگی ودرماندگی اومدم چون مطمئنم توحالم وخوب 
خودم چندچندم وازبقیھ چی داغونم دلم گرفتھ ازھمھ نمیدونم با...میکنی

میخوام جزیھ ھم خونھ بودن ساده نمیدونم چم شده کھ ازت توقع ھای 
توپیش ...کمکم کن امام رضاکمکم تاپی بھ حال بدم ببرم...زیادی دارم

. خداعزیزی پس ضمانت من ووھم پیش خدابکن کھ خداتورو ردنمیکنھ
ن ھمھ زن ظریح روبوسیدم و اشک ھاموپاک کردم ودوباره ازمیون او

رفتم پشت یک ستون نزدیک بھ ظریح نشستم وسرم روگذاشتم ...ردشدم
  .......حالم بھ مراتب بھترشده بود....روی زانوھام

نمیدونم ساعت چندبود کھ عزم رفتن کردم امامیدونم ساعت ازده شبم 
گذشتھ بود بلندشدم کفش ھاموازامانت داری گرفتم وازحرم اومدم بیرون 

ازماشین پیاده شدم وکرایھ روحساب کردم ....تاخونھ یھ دربستی گرفتم
ونگھبان بادیدنم درروبازکردو سالم کردزیر لب سالم کردم و وارد 

سواراسانسور شدم ازتوی اینھ بھ خودم نگاه کردم چشم ...اپارتمان شدم
اسانسور طبقھ ی ....ھام قرمزو رنگم پریده بود گشنھ ام بودشدید



 

wWw.98iia.com  71 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

دستھ دستھ کلیدم درروبازکردم برقا خاموش اخرایستاد اومدم بیرون وبا
بود کلید روزدم ھمھ جابھ انی روشن شدومن پاشا روباچھره ای 

بدون ھیچ کاری بھ سمت . عصبانی وقرمزروی مبل روبھ روی دردیدم
بی توجھ بھش ...اتاقم رفتم کھ پاشا غرید تاحاال کدوم گوری بودی

تااالن بیرون چھ غلطی باتوااااااام میگم :خواستم حرکت کنم کھ دادزد
  ؟...میکردی

داره؟پاشااومدروبھ روم ...فک نمیکنم بھ توربطی داشتھ باشھ:گفتم
انگشت اشاره ام ...پس بروگموشوھمون جایی کھ بودی:ایستادوگفت

ھی ھی احترام خودت رونگھ :روگرفتم جلوی صورتش وگفتم
ی توھم  من بھ خواستھ ی تونیومدم توی این خونھ کھ بھ خواستھ....دارھا

درضمن فک نکنم توحرم بزارن بخوابی وبی توجھ بھ ....برم بیرون
بعدتعویض لباس رفتم یھ چیزی ...اخمش راه افتادم سمت اتاق خواب
  .خوردم وبعدھم رفتم تواتاق والال

*******************  

دیگھ اون ملورین دیروزنبودم .صبح کھ بیدارشدم دیگھ عوض شده بودم
من تصمیم خودم ...بھ یھ ادم بی تفاوت وبی احساسخودم روتبدیل کردم 

روگرفتھ بودم ازاین بھ بعدفقط براش میشم یھ دوست نھ یھ ھم خونھ کھ 
ازروی تخت اومدم پایین برعکس ...سعی داره بانازوعشوه عاشقش کنھ

ھمیشھ یھ لباس ساده پوشیدم ورفتم توسالن یھ چای دم کردم ورفتم نشستم 
  .پای تلوزیون

********  

من باپدرت درباره ی زمین صحبت کردم اون ھم موافقھ وھیچ :گفتم
  .مشکلی بااین کھ تویھ شرکت جدابزنی نداره
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تومطمئنی :پاشا ھمون طورکھ باکنترول تلوزیون ورمیرفت گفت
اره چون میخوام :ازقھوه ام مزه مزه کردم وگفتم. میخوای این کاروبکنی

لعنتی ...ا نگاھم کردپاش.بھ دوستم کمک کنم تاتوی دردسرنیوفتھ
چقدرجذاب ترشده بازھم ھمون حس اومدسراغم امانھ من باید بتونم 

روی احساسم کنترول دقیق داشتھ باشم پس نگاھم روتھی ازھرحسی 
وقتی کارھام روی غلطک :پاشا کم اورد وگفت...کردم وزل زدم بھش

پاشا ھم دیگھ .ھمینش ھم درستھ:گفتم.بیوفتھ پول زمینت روپس میدم
  ...فی نزد ومنم بلندشدم تابرم غذادرست کنمحر

  

وقتی میزروچیدم پاشا روصدازدم پاشا کھ اومد ھردونشستیم ومشغول 
توھم ...عالیھ:پاشا یھ قاشق گذاشت تودھنش وسرتکون دادگفت...شدیم

پاشا ...بی ھیچ حرفی غذاموخوردم.اشپزخوبی ھستیا
کم ازاین کنایھ ی.دیگھ تیپ نمیزنی...چندروزه خیلی ساکتی...چیھ:گفت

نیازی نمیبینم تیپ بزنم :اش جاخوردم اماسریع خودم روجمع کردم وگفتم
پاشا باابروھای .ساکت بودنمم بھ خودم مربوطھ....یعنی حالشم ندارم

باالرفتھ نگاھم کردوھیچی نگفت یھ پوزخند بی اختیارگوشھ ی لبم 
  ....جاخوش کرد

عدازظھربودرفتم ظرف ھاروجمع کردم وشستم بھ ساعت نگاه کردم ب
تواتاق لباس پوشیدم ورفتم بیرون پاشا داشت باتلفن حرف میزد نگاھش 

یھ چپ چپی نثارش کردم وبی ...کھ بھ من افتاد بادست اشاره کرد کجا
  .توجھ بھش کلیدھاروبرداشتم وزدم ازخونھ بیرون

  

  ..پیاده شدم وکرایھ روحساب کردم. اقاھمین جانگھ دارین مرسی
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ببخشیدیھ سامسونگ گلکسی جی ...سالم:ی شدم وگفتموارد گوشی فروش
پسرسرتکون دادورفت ودقایقی بعد بایھ گوشیھ سفید .سون میخواستم

اومد گوشی رو باطری گذاشت وھمھ چی شوبھم نشون داد سیم کارتم 
ودراوردم ودادم وگذاشت توش یھ قاب قشنگم براش انتخاب کردم وقتی 

بیرون ازگوشی فروشی  ھمھ چی تنظیم شد پولشو دادم واومدم
تاپاموگذاشتم بیرون ازمغازه گوشی توی دستم لرزید بازش کردم یھ 

بی ...عالمھ پیام ازھیواداشتم چندتاتماس بی پاسخ کھ یکی شون پاشا بود
بوق دوم نخورده جواب . خیال پیام ھا بھ ھیوازنگ زدم

خر،چراگوشیت خاموش بود کلی زنگیدم ....ملووووووووریییییین:داد
  .تبھ

  سالم عزیزم قربون لطفت خوبم توخوبی خانوادت خوبن؟:گفتم

چندروزپیش :گفتم.حاالچراگوشیت خاموش بود...خوب باباسالم:ھیواگفت
  .ھواسم نبودازدستم افتادپودرشد

  .شووت چھ طوره...خووووب درچھ حالی....اھان:ھیواگفت

نم خوبم اونم خوبھ فقط این روزااعصابم حسابی خرابھ ھیوانمیدو:گفتم
ازخیابون ردشده بودم وواردپارک کوچیکی شده بودم روی ...چم شده

  یکی ازنیم کت ھانشستم

نمیدونم حال خودمواصال :گفتم. یعنی چی بیشترتوضیح بده:ھیواگفت
نمیفھمم تنھاچیزی کھ میدونم اینکھ حسم نسبت بھ پاشا عوض 

  مثال؟:ھیوابالحنی عجیب گفت.شده

میریزه یاباھام حرف میزنھ میریم تویھ  مثال وقتی نگاھم میکنھ دلم:گفتم
خلسھ ی شیرین یاوقتی اتفاقی باھام تماس پیدامیکنھ قلبم ھمچین میزنھ 

  .کھ انگارچی شده



 

wWw.98iia.com  74 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

  .پس توھم ازدست رفتی جیگر:ھیوا

ھیوامن میترسم اون اتفاقی ...یعنی چی:اب دھنم روقورت دادم وگفتم
  .افتاده باشھ کھ نباید بیوفتھ

منم ...یھ عاشقم ملورین توھم حس ھات مثلھ منھمن خودمم :ھیوا گفت
وقتی ایوار رومیدیدم دقیقا مثلھ تو قلبم بھ شدت میکوبید یاوقتی حرف 

میزد انگارازدھن این پسرقندوعسل میریخت کھ من یھ حس شیرین بھم 
  .دست میداد

نھ،ھیوانباید این جوری ....وایییی:دستم روگذاشتم روی پیشونیم ونالیدم
  .چرابی جنبھ بازی دراوردم...نھ...بشھ

دست توکھ نیست داری خودت وسرزنش میکنی :ھیوا جدی گفت
حاال عاشق شدی مگھ چیھ عاشقی کھ خوبھ یھ حالوھوای شاعرانھ ...خره

  .عاشق شدن خیلی خوبھ ملورین....وپاک عاری ازھرناپاکی وزشتی

پاشا شدم،کسی کھ من عاشق ...ھیوا مثلھ این کھ متوجھ نیستی:جدی گفتم
  .کسی کھ ھم خونھ امھ...باھاش شرط گذاشتم

ھیوابھم .اخھ چھ طوری دیگھ خستھ شدم:گفتم.خوب عاشقش کن:ھیواگفت
توکھ ...ملورین کواون ھمھ محکم بودنت کواون ھمھ غیرتت دختر:توپید

این طوری ول وخستھ وناالن نبودی کی بود میگفت باید بازمونھ بجنگی 
ادامھ بدی تا زمـونھ،بفھمھ کھ توشکست وانقدر جنگیدن رو

  .پس چی شد ھنوز دوماه نشده وادادی کھ...ناپذیری

نمیدونم چم شده ھیوا ازوقتی این ....نمیدونم:نفسم رودادم بیرون وگفتم
حس اومده سراغم دیگھ حال جنگیدن وسرتق بازی ولج بازی 

  .االنم موندم چیکارکنم...روندارم
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ردھا کھ فقط نازوعشوه نمیخوان توباید ببین خره م:ھیوا شیطون گفت
اخم کردم . بتونی براش یھ ھم خونھ ی ایده ال باشی

اخھ من چی گفتم کھ :ھیواگفت.بروبابا احمق عمرا.....یعنی:وگفتم
  ....توانحرافی میری

خاک تومخ کجت کنن کھ :پرید وسط حرفم وگفت....مگھ منظورت ا:گفتم
پس یھ جوری :کالفھ گفتم...انحرافی میره من چی میگم توچی میگی

ھیوانازخندیدوقشنگ روشنم کردچھ کارھایی باید .بگوتا منم بفھمم
  ....بکنم

  

ممنون کھ ھستی وبرام مثلھ ...مرسی ھیوایی:بالبخندگفتم
یادت نره گھ گداری اون نقطھ چین ...قلفونت عجیجم:ھیواگفت.خواھری

ون ایوارمادرمرده میگم توھم خوب ا...باشھ بال:باخنده گفتم.ھا الزمھ ھااا
  .روساختی ھاااا

  .بلھ دیگھ کلی حال میکنھ بده مگھ:ھیوا گفت

توھم :ھیوا گفت.ھیوا خیلی عزیزی دختر:یھ نفس عمیق کشیدم وگفتم
جیگری فقط محض اطالع باید بھت برسونم شوھرعزیزترازجانم 

  کاری باری؟....اومدباید برم

بھ گوشی ....قطع کردبزرگیت بابای و:ھیوا.نھ عزیزم سالم برسون:گفتم
بالبخندبلندشدم ویھ ..نگاه کردم چقدر حالم باحرف ھاش خوب شده بود

  .دربستی تاخونھ گرفتم

***************  

گوشی روبرداشتم وشماره ...بایھ فکرتصمیم گرفتم بھ پاشا زنگ بزنم
  .اشوگرفتم
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بالحن مالیمی . ولش....بلھ؟اون جیم اولش چی بود...ج:جواب داد
پاشا میگم این سندزمین رواماده کردم فقط میخوادزمین ...سالمالو :گفتم

  .روبھ فروش بزاری

  .باشھ فقط االن کاردارم....سالم:پاشا گفت

پاشا یکم ساکت ...خواستم فقط خبرت کنم ھمین:شونھ باال انداختم وگفتم
  .میگم ناھارچی درست کردی:شدوبعدگفت

یم ناھار طرقبھ یھ موافقی بر:پاشا گفت.ھیچی:روی تخت نشستم وگفتم
ازخدام بود اما یکم نازکنم ھم بدنیست ..موافق،ھھ...شیشلیگ مشتی بزنیم

منم ...خـوب،مگھ شرکت کارنداری:یھ وقت نگھ منتظربوده پس بانازگفتم
ھوس کرده بودم اما خوب توکارزیاد داری این پروژه ای کھ برداشتین 

  خیلی سنگینھ،نچ ولش کن ھوووم؟

پس نیم ساعت دیگھ میام ...نھ ھستن ھمکارا:فتپاشا باصدایی گرم گ
  کاری نداری؟....دنبالت

اخھ :زدم توسرم وگفتم.مواظب خودت باش وسریع قطع کردم...نھ:گفتم
  .احمق این تزاخرت چی بوددیگھ

  ......بھ خودم یھ چشم غره رفتم وتصمیم گرفتم یھ حموم برم

  

دم ویھ شال یھ مانتوی پوست پیازی کھ یھ وجب باالی زانوبودپوشی
صدفی رنگ ھم سرم کردم یھ شلوار مشکی پوشیدم وتصمیم گرفتم یھ 

  .ارایش تقریبا غلیظ بکنم

توی چشم ھامو سیاه کردم وگوشھ چشم ھاموبامداددنبالھ کشیدم ریمل 
زدم واخرھم یھ رژبنفش قشنگ زدم شالم وازسرم برداشتم وموھامو 
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م شال روسرم کردم کھ ازجلو کج ریختم توصورتم وبعد باال دم اسبی بست
  .پایینم بیا بریم:بازش کردم.برای گوشیم پیام اومد

کفش ....گوشی وکیفم وبرداشتم ویھ نگاه بھ خودم انداختم عالی شده بود
  .ھای مشکی موھم برداشتم وِدبروکھ رفتیم

  

پاشا توپارکینگ بودازعمد دقیقا بھ طرف جلوی ماشین حرکت 
تم وکردم زیرموھایی توصورتم بود خرامان خرامان وباناز ودس...کردم

ودادم عقب وسرم وباال گرفتم پاشا یھ دستش رو روی فرمون گذاشتھ 
بود ویھ دستش گذاشتھ بود لب پنجره وانگشت اشاره اشو گذاشتھ بود 

  .روی لبش وداشت نگاھم میکرد

پاشاھم یکم کالفھ سالم .سالم:گفتم...یھ لبخند ملیح زدم وسوار شدم
  .وابازجنی شد ولش کن بابا...کردوراه افتاد

************  

پاشا اخم داشت امااومدطرفم وبازوشو ...ماشین روپارک کردوپیاده شدیم
گرفت سمتم بایکم تعجب نگاھش اماسریع بھ خودم مسلط شدم ودستم 

پاشا یھ شلوارذغال سنگی بایھ پیراھن شیری .رودوربازوش حلقھ کردم
خیلی شلوغ بود یھ جاپیداکردیم  وارد رستوران شدیم...رنگ پوشیده بود

ونشستیم پاشا بعدسفارش دادن غذابااخم گوشیشو دراورد وباگوشیش 
مثال اومدیم ناھار،یھ :چشم ھامو توکاسھ چرخوندم وگفتم...مشغول شد

  .جوری رفتارمیکنی انگار بھ زوراوردمت

حرصم گرفت تصمیم گرفتم ...پاشا زیرچشمی نگاھم کردوھیچی نگفت
ارکنم تا ببینم عکس والعملش چیھ گوشی عین خودش رفت
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چی شد؟شوھرت چھ بالیی سرت اورد کھ :برای ھیوانوشتم...مودراوردم
  .خبری ازت نیست

ھیچی اول رفتم جلو گفتم سالم ...بی ادب:بھ دقیقھ نکشیده جواب داد
اقایی خستھ نباشید وبردمش باال ونشوندمش یھ چای دبش بھش دادم وانقد 

  .ھ نتونست خودشو نگھ داره وبوسیدمشیرین زبونی کردم ک

  .ماھم اومدیم ناھاربیرون....ای بال:خندیدم ونوشتم

خوش بگذره بھتون جیگر راستی یھ اھنگ جدید ...اووووووو:ھیوا
  ازایوان باند اومده شنیدی؟

  نھ خوبھ؟اگھ خوبھ کھ منم دانلودکنم؟:جواب دادم

نھ :گفتمکارنداری؟...معرکھ است حتما دانلودکن:ھیواجواب داد
وسریع نت روشن کردم وتواینترنت سرچش کردم یکم منتظرشدم .فعال

  .تااومد یکم کھ گشتم پیداکردم ودانلودش کردم

موافقی ھردوتامون :داشتم ھمین طورتواینترنت میچرخیدم کھ پاشا گفت
  ؟...گوشی ھارو بزاریم کنار

اول :پورخندی نامحسوس نشست گوشھ ی لبم سرم وباالگرفتم وگفتم
گوشی روکنارگذاشتم کھ .من کارداشتم:پاشا گفت..گوشی دستت گرفتیتو

  ...پاشا تشکرکردوبی حرف مشغول شدیم.سفارشمون رواوردن

  

سوارماشین شدیم وپاشا یھ ...بلندشدیم وپاشایکم جلوترحرکت کرد
  میگم تاحاال رفتی چالی دره؟:ھوگفت

  .ھم ھستنپس امشب بریم تفریح بچھ ھا:پاشا گفت.نھ:یکم بدم اومدگفتم
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وایییی،جدی؟چھ عالی انقددلم :بایھ خوشحالیھ غیرارادی باذوق گفتم
  ..میخواست بچھ ھارو یھ باردیگھ ببینم

  .پس حلھ وباخنده وشوخی راھوگذروندیم:پاشا یھ لبخند زدوگفت

********  

  ..یھ نفس عمیق کشیدم ودرزدم

یھ .دستگیره ی درروبھ پایین فشاردادم ودرباصدای تیکی بازشد.بیاتو
نگاه کلی بھ اتاق انداختم کھ نگاھم بھ بدن عضالنی وخوش فرم پاشا 

پاشافقط یھ ...بدنم گرم شد یھ گرمی کھ باھاش نااشنابودم...افتاد
شلواراسلش طوسی پاش بود موھاش نم داشتن روبھ روم ایستاده 

بودوداشت باشیطنت نگاھم میکرد بادیدنش تواین اوضاع حرفم یادم رفتھ 
  .بود

بھ انی حرص ...مثلھ اینکھ حرفت یادت رفت یادت رفت:فتپاشاگ
میخواستم :برای اینکھ کم نیارم گفتم.وعصبانیت تموم وجودمو فراگرفت

پس :پاشا شونھ انداخت باالوگفت.بگم لباس ھامونوامشب ست کنیم
وچرخیدسمت اینھ وشروع کردباسشوارموھاشوخشک .انتخاب لباسم باتو

تم سمت کمدلباس ھاش درکمدروبازکردم شونھ باالانداختم ورف...کردن
  ....وشروع کردم بھ گشتن

ایناچھ :یھ بلوز ابی اسمونی بایھ شلوارابی یخی کشیدم بیرون وگفتم
  طورن؟

  

پاشا یھ دستی توموھاش کشید وبھ طرف من برگشت وبھ لباس ھانگاه 
اگھ دلت :واومدسمتم ولباس ھاروگرفت وگفت.خوبن:کرد وگفت

خوب بپوش مگھ :بایھ فکرخبیثی گفتم....میخوادبرتالباس بپوشم
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خجالت :پاشایھ تای ابروش روانداخت باالوگفت.چیھ؟خجالت میکشی
  .لوارشوکشید پایینبروبابا ویھ ھوش..اونم من پیش زنم

ازرفتارش کامالجاخوردم اماحالت صورتم وحفظ کردم داشت لفتش 
شلوارشو پوشیدوپیراھنش روھم ...میدادوتمام حرکاتم وزیرنظرداشت

یھ دقیقھ صبرکن :برداشت وپوشید خواست دکمھ ھاشوببنده کھ گفتم
اینم ازعمد بودمیخواستم ببینم تاچھ حد میتونھ ...اینجاش رودرست کنم

  .لوی من خودش رونگھ دارهج

رفتم جلووالکی یغھ اش رومرتب کردم وپیراھنش روازدوطرف گرفتم 
وبھش نزدیک ترشدم شروع کردم ازپایین دکمھ ی پیراھنش 

نگاه سنگینش روحس میکردم موھام دورم رھابودن خودم .روبستن
الکی مثال مثل کسایی کھ ذوق کردم ...روکامل مشغول کارنشون دادم

ودستم روکشیدم ...پاشانمیدونی چقدرسیکس پک دوست دارم وای:وگفتم
دستم ...روی سینھ اش وانگشتم ومیون فرورفتگیھ عظالتش کشیدم

یھ ھوپاشا مچ دستم وگرفت ...وازاین سمت میکشیدم بھ اون سمت
  .بروبیرون:وبالحنی کھ یکم خشن بودگفت

مگھ نشنیدی چی :متعجب نگاھش کردم کھ بھ عقب ھولم دادوگفت
  .گمشوبیرون...مگفت

صبرکن :باخودم گفتم..اخمام رفت توھم وبی حرف زدم ازاتاق بیرون
وببین اقاپاشا ھمچین بزنمت زمین کھ نتونی پاشی یھ کاری بکنم کھ بھ 

  .خاطرنیازت بھ دست وپام بیوفتی ومن فقط بھت بخندم

وارداتاق شدم ویھ مانتوابی اسمونی پوشیدم باشلوار وشال ابی تاتونستم 
  .رایش مات کردمیھ ا

ده دقیقھ بعدھمراه پاشاکھ اخم غلیظی روپیشونیش بودزدیم ازخونھ 
  .بیرون
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********************  

وگوشی روقطع .اھا اھاباشھ داریم میایم اون سمت...سیروان کجایین...الو
چون تاحاال نیومده بودم اینجا داشتم ...کردیکم جلوترحرکت کرد

یھ چیزی مثلھ کوچھ ھای ...میکردمباکنجکاوی ودقت ھمھ جارونگاه 
سنگی وپیچ درپچی کھ ھمھ جاش ازاین کلبھ ھا وتخت ھاگذاشتھ 

بعضی جاھاھم مغازه داشت وبعضی جاھایھ سری عروسک ...بودن
  .گذاشتھ بودن کھ اگھ بردی میتونستی یکی شونوبرداری

  

یکم بعد رسیدیم بھ یھ تخت کھ دورش بھ جزنرده ھیچی نبودبچھ ھا 
چھ عجب باالخره :جانشستھ بودن کارن تامارودیدبلندگفتھمگی اون

باخنده رفتیم جلودختراروتوی بغلم گرفتم وباپسرادست .تشریف اوردین
یھ لبخندزدم .چھ ستی ھم باشوھرت ھم زدی:یکتازدبھ بازوم وگفت.دادم

  .اره دیگھ مااینیم:وگفتم

یم ساعت االن دقیقامانیم ساعتھ کھ منتظرشماھستیم چون پاشا ن :تاراگفت
توھم منتظریھ  :پاشا گفت.ماروحدردادباید برامون ازانواع خوراکی بخره

پاشابروبخرتابفھمن :باخنده گفتم.خطایی کھ خواستھ ھاتوبندازی وسط ھا
  .خسیس نیستی دیوونھ

نگین .اینم فقط بھ خاطرملورین:پاشابھ من نگاه کردوروبھ تاراگفت
ن پاشا ھم بابازن زلیل وھمھ شروع کردن بھ دست زد:گفت

زن زلیل نیستم عاشقشم ھمین مگھ :بلندشدوازتخت پایین رفت وگفت
محبت کردن ودوست داشتن یعنی زن زلیل بودن؟زن زلیل بھ کسی 

بروبرو ...ایـن بووودسخنان استاد: ماکان گفت.میگن کھ از زنش بترسھ
  .چیپس سرکھ نمکی بگیری بدجوردلم میخواد
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شروع کردن بھ نکنھ ویارداری دررفت ھمھ :پاشاگفت
فک کنین ماکان بااین قدوھیکلش ویارداشتھ باشھ :تاراگفت...خندیدن

  .ودوباره زدزیرخنده...یابخوادبچھ داری کنھ

یکمک بعدپاشاباکلی خوراکی اومد وبچھ ھا خوراکی ھاشونوکھ خوردن 
  .....خواستن برن جایی کھ من نمیدونستم کجاست

ابھ یھ راه کھ میخوردبھ ھمگی بھ دنبال ھم ازیک سراشیبی گذشتیم ت
بچھ ھا سواراون :یکتاگفت.سدرسیدیم حاالفھمیدم واقعاجای قشنگی بود

کشتی چون ھمھ :سیروان گفت...کشتی شیم یاازاین قایق غوھاسوارشیم
ھمھ موافقت کردن وبلیط خریدیم ومنتطرشدیم .پیش ھمیم بیشترمیچسبھ

  .نوبتمون شھ

رھای زیبا بودم کھ خیلی بچھ ھا داشتن صحبت میکردن ومن محواون نو
  .دوربودن ونورشون خورده بودتواب

کمی بعددوتادست ....بادمالیمی میوزید ومن ناخواستھ توخودم جمع شدم
دوتادست کھ گرم بودن وبدنم خیلی وقت .روروی بازوھام حس کردم

  سردتھ؟:صداش گوشم ونوازش داد.بودکھ محتاج این گرماشده بود

درکمال تعجب منوازپشت بھ .سرتکون بدم بدنم مورمورمیشد فقط تونستم
توکھ سردتھ چرایھ لباس اززیرتنت :خودش چسبوندواروم درگوشم گفت

فک :بھ زورگفتم...سرم روبھ طرفش برگردوندم ونگاھش کردم.نکردی
  .نمیکردم این طوری بخوام بلرزم

این دفعھ .یھ کاپشن توماشین ھست میخوایی برم برات بیارم:پاشا گفت
  یھ مھربون شدی قبالازاین کارانمیکردی؟چ:دیگھ گفتم
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قبال دوستم روتوی دردسریاناراحتی ندیده بودم کھ بخوام برای :پاشاگفت
تااینوگفت ھمھ ی اون حس ھای خوب پرید .بھترشدنش کاری بکنم

  .وتموم وجودم روخشم ونفرت فراگرفت

من نیازی بھ محبت وکمک توندارم ودست ھاشو پس :باعصبانیت گفتم
  خداروشکرکسی ھواسش بھ مانبود...م پیش بچھ ھازدم ورفت

  

خودم روبھ خاطراین بی جنبھ بازی وفکروخیال الکی فحش دادم 
نوبت ماشد وبایھ سری دیگھ ...وتصمیم گرفتم دیگھ حتی نگاھشم نکنم

  .سوارکشتی شدیم اونقدرھم بزرگ نبودولی کشتی بوددیگھ

ین کارن وماھان راه افتادجالبیش این بودکھ اھنگ ھم گذاشتھ بودوا
خیلی جای .دیوانھ داشتن قرمیدادن وماازخنده درحال پوکیدن بودیم

قشنگ وجالبی بود سد پراب بودویھ عالمھ ازاین قایق ھای کوچیک شبیھ 
دستم وبھ لبھ ی کشتی گرفتم وبھ اب خیره ...غوھم توش ولوبودن

کاشکی نفس ھم پیشم بودچندوقتیھ بھش سرنزدم دلم یھ ھوگرفت ...شدم
نمیدونم چراولی خیلی بدبودمنم یھ عادت داشتم وقتی دلم میگرفت 

یاناراحت میشدم یابایدمیزدم زیراوازیابایدگریھ میکردم واالن موقع ھیچ 
داشتم خفھ میشدم میدونستم اگھ یھ قطره بریزم بقیھ ھم ...کدومشون نبود

پس سرم وباالگرفتم وسعی .پشت سرش میان ونمیتونم جمعشون کنم
  .م رومنحرف کنمکردم ذھن

  

  

تفریحمون باشوخی ھای تاراوادابازی ھای کارن تموم شدوبعدشام رفتیم 
توی راه سرم وبھ شیشھ تکیھ دادم وبھ ....تاھرکی رودخانھ ی خود
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دلم داشت میترکید واین اھنگم شده ...اھنگ غمگین گوش دادم
  .بودقوزباالقوز

دش ظبط ھیچ صدایی نیومدوبع.میشھ این اھنگوردکنی:اروم گفتم
چی :ھی پشت سرھم نفس عمیق میکشیدم کھ پاشا گفت...کالخاموش شد

  ؟...پس چراھی نفس عمیق میکشی:پاشا.نھ:گفتم...شده حالت تھوع داری

  .دلت گرفتھ چرا:پاشا گفت.ھیچی فقط دلم گرفتھ:ازدھنم دررفت وگفتم

  .نمیدونم:شونھ باالانداختم وگفتم

بروبابامگھ :فتمنکنھ ازرفتارم ناراحت شدی؟گ:پاشا گفت
  .یاببخشید ھاکی ھستی کھ بخوام ازحرفت ناراحت شم...توچیکارکردی

پس اون کی بودرفتھ بودتوحس ....نھ بابا:پاشا بااخم نگاھم کردوگفت
  .وتااسم دوست رواوردم یھ ھوداغ کرد

خوب خودتم تکلیف خودت رونمیدونی گاھی سردی :عصبانی شدم گفتم
رصت برای حرف زدن استفاده ودوری میکنی گاھی گرمی وازھرف

اصالمن خرم کھ قبول کردم باتوباشم من خرم کھ گذاشتم تااین ...میکنی
حدبھم نزدیک بشی من خرم کھ خام حرفات میشم میفھمی من خرم 

اصالچراتومثلھ .....دیوانھ ام کھ باتومیام بیرون تابااین کارات خردم کنی
می مزاجی ومنوگیج شوھرھای دیگھ نیستی کھ پشتم باشی ھان چرادم د

  .میکنی

پاشا زده بودکنارباتعجب بھ حرف ھام گوش میداد اشک ھام میریختن 
ومن مثلھ دیوانھ ھا فقط جیغ جیغ میکردم وچرت وپرت میگفتم حرف 

ھام دست خودم نبودفقط میخواستم تخلیھ شم پاشا کھ دیدھنوزم دارم جیغ 
ھی ھی اروم من تسلیم حق :جیغ میکنم دست ھاشوبردباالوگفت
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چرااین طوری ...اروم باش دختر:وبغلش وگفتمنوکشید ت....باتوئھ
  .میکنی

دلم میخواد :بی ھیچ ابایی توی بغلش اشک میریختم میون گریھ گفتم
نمیخوام زنده باشم دلم میخوادبرم پیش مامانم من این زندگی ...بمیرم

  .رونمیخواممممم

تواگھ این زندگی رونمیخوای ھستن کسایی کھ بھت احتیاج :پاشا گفت
دارن توباید برای اوناھم کھ شده باشی برای نفس دارن ودوست 

توباید باشی ومثلھ یھ دوست ...خواھرت کھ بھت وابستگیھ شدیدی داره
  .پیشم باشی

میشھ انقد نگی :اه اه دوست ازاین کلمھ متنفربودم خشن گفتم
فقط سرتکون دادم .پس مییییییگم ھم خونھ خوبھ:پاشاخندیدوگفت.دوست

  .حداقل ھم خونھ بھتربود

دیگھ نمیخوام این :پاشا منوازخودش جداکردوزل زدتوی چشم ھام وگفت
فقط نگاھش .توباید مثلھ ھمیشھ محکم وقوی باشی...طوری بی تابی کنی

  .کردم اونم نگاھش وسریع دزدیدوراه افتاد

********************  

  

ازدست خودم .بی حوصلھ ی واخمالو بی لباس خودم وروی تخت انداختم
ھ اون حرف ھای روزدم االن ھم معلوم نیست پاشا درباره کفری بودم ک

ی خودش چھ فکری بکنھ حتماباخودش  میگھ من عاشق سینھ چاکشم 
وخوش بھ حال میشھ کھ شرط روباختم بی اراده مشت محکمی بھ 

  ...بالشتک تخت کوبیدم وخودم وبستم بھ رگ بارفحش
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دل امابی  اما خوب دست خودم نبودکارھام وحرف ھام حرف ھاروازتھ
شیرین ترین لحظھ ی امشب وقتی بودکھ پاشا منوبرای ...اختیارمیزدم

وتلخ ترین لحظھ وقتی بودکھ گفت میخوام ...اروم کردن کشید توبغلش
  .مثلھ یک دوست محکم پشتم باشی

باحرص بھ پھلوچرخیدم وسرم ومحکم کوبیدم بھ بالشت چشم ھاموبستم 
ویبره رفت یھ نفس عمیق وسعی کردم بخوام کھ گوشیم رومیزعسلی 

برای فروکش کردن عصبانیتم کشیدم وگوشی موبرداشتم پیام 
روبازکردم،چشمام داشت میزد بیرون ازتعجب پیام ازکسی بودکھ فک 

نمیکردم حتی شماره ام روحتی حفظ باشھ چھ برسھ بھ این کھ بخوادپیامم 
  ؟...خوابیدی یابیداری:نوشتھ بود.بھم بده

خوابم :ولی خوب دلم نیومدجواب ندم پس نوشتم موندم جواب بدم یانھ
گوشی روازبس ھیجان داشتم چسبوندم بھ سینھ ام وچشم .وارسال...نمیاد

  ...منم خوابم نمیاد:بعدچنددقیقھ جواب اومد.ھاموروی ھم فشاردادم

خوب چشم ھات روببندوبھ ھیچی فکرنکن وسعی کن ...خوب:نوشتم
چھ سریع تایپ (اب دادبھ دقیقھ نکشید جو.وارسال کردم.بخوابی
چندروزیھ ھمش ھواسم پیش یک شخصھ کھ کارم ...نمیتونم):میکنھ

  .اگھ توھم خوابت نمیادبیاتواتاقم منچ بازی کنیم...پیشش گیره

یعنی چی ھواسش پیش یھ شخصھ؟؟؟سریع جواب ...اخم ھام رفتن توھم
اره ھمین طوره ...دادم حتما منظورش طرالنھ کھ باباش پول میده یانھ

لی منکھ زمین روبرافروش گذاشتم کھ شونھ باالانداختم وبرای اینکھ و
  .باشھ االن میام:بتونم باھاش حرف بزنم سریع نوشتم

بلندشدم یھ تاپ شورتک پوشیدم تاپش پشتش ھمھ طوربودوازجلو یقھ 
گشادبود شورتکش ھم لبھ ھای پاچھ اش طوری بود رنگ قشنگی ھم 

 تو دوتقھ بھ درزدم وبعدشنیدن بیاداشت سرخ ابی ازاتاق زدم بیرون 
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سرش .پاشا یھ شلوارک پاش بودبایھ زیرپیرھنیھ چسب ...اتاق شدم وارد
بیا اماده کردم فقط ابی رومیخوای :توگوشی بودوگفت

ونشستم روتخت داشت صفحھ ی گوشی رولمس .ابی:یاقرمز؟گفتم
اباال میکردکھ نگاھش افتادبھ پاھام وھی ازباالمیرفت تاپایین وازپایین ت

بی اراده یھ لبخندزدم پاشا ھم سعی کردھواسش روجمع کنھ وھمھ چی 
  .وبازی شروع شد.روتنظیم کرد

پاشا کھ تاس رولمس کردشیش اومد وھدیھ دیگھ اش لمس دوباره ی تاس 
اوه دخترتوکھ منوزمین :بود،من زدم یک اومدوپاشا زدزیرخنده وگفت

یگھ شیش نیاری کھ زدی چرا سھ تاشیش اوردی فقط ھواست باشھ کھ د
باحرص نگاھش کردم اداشودراوردم کھ غش کردازخنده وبھ .سوختی

پاشا دوباره تاس رولمس کرد ...خودمم خنده ام گرفتھ بود.عقب ھولم داد
بھش چشم غره رفتم .وباخنده بھ من خیره شد.وھواپیماش روحرکت داد

وتاس رولمس کردم اویس ایول شیش شصت ھاموکردم توگوشم وبرای 
  .وبازیھ منم شروع شد.شا زبون دراوردمپا

  

  

امااون .پاشا،پاشـــــــــــــــــــا....نھ پاشابھ قران اگھ منوبزنی دیگھ ھیچی
خبیثانھ لبخندزدوھواپیماش رولمس کردودقیق روھواپیمای من نشست 

حرصی شدم وخودموپرت .واخرین ھواپیمام ھم بھ دست پاشا نابود شد
یکردم کھ بتونم یابزنم توگوشش کردم روپاشاوھی دست درازم

یاموھاشوبکشم کھ پاشا باخنده ھای حرص دراری محارم 
ازحرص یھ جیغ کشیدم ویھ ھودست پاشا روگازگرفتم کھ دادش ...میکرد

ھوارفت ونشست ودستش روچسبید ازروتخت بلندشدم وجلوش بافاصلھ 
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ایستادم وھی فیگورمیگرفتم وادادرمیاوردم یھ ھو پاشا بھ طرفم 
  برداشت جیغ کشیدم وخواستم دربرمخیز

  

کھ پاشا سریع خودشوبھم رسوند ومنوبلندکردرودست ھاشو ھی 
میچرخوند واخرسرپرتم کردروی تخت وروم خیمھ زدزل زدتوی چشم 

منم کھ غش کرده ... چھ طوره یکم ماساژت بدم:ھاموبالبخندخبیثی گفت
حرفش  بودم ازخنده ھی سرم وباال پایین میکردم  واصال ھواسم بھ

  ...نبودکھ دیدم یھ ھوپاشا شروع کردبھ قلقلک دادنم

یعنی دیگھ بھ غلط کردن افتاده بودم جیغ میکشیدم وبریده بریده 
دارم ...نکن،تر،وخدا...پا،شـــــــــــــــا:میگفتم

امااون انگارنھ .پاشــــــــــــا.وخیــــــــــــــــــس میکنم..شلورارم
دیگھ گریھ ام گرفتھ ...جام میدادانگارداشت باخنده کارشوان

واقعاداشتم باخودم جیش میکردم مثلھ بچھ ھازدم زیرگریھ کھ یکم ...بود
گذشت پاشا متوقف شد درازکشیدنش روکنارخودم حس کردم امادست 

پاشا دستش وگذاشت روی دستم ...ھاموازروی صورتم برنداشتم
  .اخی باخودت چیش کردی...ا،عموچراگریھ میکنی عزیزم:وگفت

پاشا یھ ھوزدزیرخنده منم .خیلی بدی،شلوارم یکم خیس شد:زمزمھ کردم
حرصم گرفت وچون کناردستم بودیکی محکم کوبیدم توگوشش کھ 

یتیم گیراوردی :مظلوم نگام کردوگفت.درجاصدای خنده اش قطع شد
منم فقط بااخم نگاھش میکردم پاشا نشست .چرامیزنی...ضعیفھ
  .برم برات بیارم خوب بابا بگولباست کجاست:وگفت

دلم نمیخواست بره ولی خوب خودمم خجالت میکشیدم بایھ پشت خیس 
  .توکمد دیگھ:جلواین راه برم پس گفتم
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اونم سرتکون دادورفت منم بلندشدم و روی تختش روکھ خیس شده بود 
البتھ خیسیش زیادنبود یکم مرطوب شده بود جمعش کردم 

  .ومنتظرپاشاشدم

  

لباس .نگاھش بدجوری شیطون شده بود...اقبالبخندگشادی اومدتوات
ھاروداددستم یھ ست قرمزجیغ بایھ تاپ دامن مشکی شونھ باال انداختم 

خوب بپوش :شونھ باال انداخت وگفت.خوب حاال بروتابپوشمشون:وگفتم
  نکنھ میترسی؟...مگھ چیھ

ابروانداختم باال ونگاھش کردم ھم زمان تاپ تنمم دراوردم ولباس 
اونم انگارنھ انگارداشت قشنگ بی ھیچ خجالتی  زیرمم دراوردم

دیگھ :نگامیکرداون یکی لباسوپوشیدم وتاپم ازروش گفتم
پاشا سوت زنان بلندشدو ھی .پررونشوبروبیرون تاعوضش کنم

زیرچشی نگام میکرد ازاتاق رفت بیرون اما بعدسرش 
ورفت،ابی .راستی اون لباس ابی فیروزه ای یت محشره:رواوردتووگفت

شونھ باال انداختم .ه ای کدومھ؟منکھ اصال ازاون رنگ لباس ندارمفیروز
خواستم برم بیرون کھ یھ ھوخودش .تندی لباسم روعوض کردم

روانداخت تواتاق ومنوبراندازکرد یھ سرتکون دادوبعدپھن کردن یھ 
مالفھ ی دیگھ روی تخت روش درازکشید رفتم نشستم لبھ ی تخت 

یش یھ نفره کھ کارم بھش توی پیامت خوندم ھواسم پ:وگفتم
ایامنظورت باطرالنھ؟لب ھای خوش فرم پاشابھ لبخندی بزرگ ...گیره

خوب مگھ زمین ھنوزبھ فروش :گفتم.بازشد وسرتکون داد
بنگاھیھ میگھ یھ مشتری گیرودست بھ نقدبراش پیداشده :نرفتھ؟پاشاگفت

کھ دوسھ تومنم اضافھ میده وھمین فرداپس فرداس کھ باید بریم برای 
  .امضا
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خوب دیگھ پس الکی ذھنت ومشغول طرالن :سرتکون دادم وگفتم
نکنھ :پاشا اوندنزدیکم وسرشوفروکردتوموھاموتوگوشم یواش گفت.نکن

ازیھ طرف بھ غرورم برخورد ازیھ طرف .چش قشنگ ماحسودیش شده
اب دھنم وقورت دادم وصورتم .لذت داشتن پاشا داشت ازپادرم میاورد

دم کھ گونھ ام چسبید بھ صورتش موھای وبھ سمت صورتش برگردون
نھ حسودی چرا؟وقتی میدونم مال :گفتم.نداشتھ ی تنم سیخ شد

  .یاخودخدا بھ دادم برس این چھ حرفی بودکھ منھ احمق زدم!!!!منی

ازکجامیدونی فقط مال :پاشا یھ نفس عمیق توموھام کشیدوگفت
وقتی طرالن خوب ازاونجاکھ :بعدچندثانیھ گفتم...توام؟موندم چی بگم

صدای پوزخندش .دوربرتھ اخم داری ومثلھ من باھاش راحت نیستی
صورتش رواوردجلوی صورتم وموھاموزدپشت گوشم توی ...اتیشم زد

اخھ من تاحاال دوستی یاھم خونھ ای بھ جذابی :چشم ھام زل زدوگفت
تونداشتم کھ بخوام اطرافش بپلکم طرالن ھم بھ خاطر ارایش زیادی کھ 

  .بدم میادمیکنھ ازش 

  

خیلی ناراحت شدم یعنی من اگھ جذاب یا زیبا نبودم پاشا حتی بھم نگاه 
  ....یعنی فقط بھ خاطر زیبای:ھم نمیکرد؟؟ اب دھنم و قورت دادم و گفتم

نھ بھ خاطر عاقل بودنت منطق داشتنت و :پاشا حرفمو قطع کرد و گفت
  از ھمھ مھم سیاستی کھ داری مارموزی

ده دار میگفت زدم زیرخنده و سرم بی اختیار رفت اینارو با یھ لحن خن
تو گودیھ کردنش خنده ام کھ قطع شد بھش نگاه کردم چھره ش یھ 

خدا بگم چیکارت نکنھ پاشا چھ خنده :جوری بود با تھ خنده گفتم
  .....دارحرف میزدی حاال اون حرفاتو بزارم پای تعریف یا

  تو فک کن تعریف:پاشا شونھ باال انداخت و گفت
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  کجـا؟:خندیدم وخواستم بلندشم کھ دستمو گرفت و گفت

  برم بخوابم ساعت چھار صبحھ ھا:گفتم

یھو پاشا منو کشید سمت خودش کھ چون تعادل نداشتم افتادم تو بغلش 
جایی کھ بعضی وقت ھا آرزوش رو داشتم خواستم خودمو جمع و جور 

ھمین جا میری چیکار چیزی تا صبح نمونده :کنم کھ اروم تو گوشم گفت
  بخواب

  اما من راحت نیستم:جانــــــــــم گفت اینجا بخواب چھ چیزا گفتم

  چرا راحت نیستی نامحرم کھ نیستیم ھستیم؟:پاشا سریع گفت

باسرعالمت نھ دادم کھ روی تخت دراز کشید و منم کھ تو بغلش بودم 
  پس بیخیال بخواب :مجبور بھ دراز کشیدن شدم پتو رو کشید روم و گفت

  این کارات یعنی چی؟:مھ کردمزمز

خیال برت نداره فقط دلم میخواد ھمخونھ ام امشب پیش من :کھ گفت
  بخوابھ

تو ھم :اتیــــــــش گرفتم بھم بھ شدت برخورده بود سریع بلند شدم و گفتم
یھ وقت توھم نزنی فک کنی برام مھمی ھا چون من حتی ببخشید توی 

بھ عالقھ پس ھوا َوِرت نداره دست شویی ھم بھت فکر نمیکنم چھ برسھ 
  فک کنی عاشق سینھ چاکتم

باعصبانیت برگشتم و لباس ھامو برداشتم و از اتاق زدم بیرون با خودم 
پسره ی لندھوِر قوزمیت احمق فک کرده :مثلھ دیوونھ ھا حرف میزدم

  کیھ کھ میگھ خیال برت نداره بیشعور

دنم لرزید بی باحرص چنان در اتاق رو بھم کوبیدم کھ چھارستون ب
توجھ لباس ھارو بھ گوشھ ای پرت کردم و روی تخت دراز کشیدم حالم 
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قابل توصیف نبود ھم دلم میخواست گریھ کنم واسھ اینکھ براش مھم 
نیستم ھم میخواستم جیغ بزنم از دست کارای احمقانھ ی خودم خدایا چرا 

ی رو منو خر افریدی چرا بھم یاد ندادی تودار باشم و این عشق لعنت
پشت نقاب بی تفاوتی قایم کنم نفسمو کالفھ فوت کردم و سعی کردم 

  .بخوابم گرچھ کھ خواب نداشتم

********************************  

روز بعد ھم من بدخلق و اخمو بودم ھم پاشا حوصلھ ی چیزی نداشتم 
مردم زن میگیرن نصف :روی مبل نشستھ بودم کھ با صدای بلندی گفت

میوفتھ اونوقت من زن گرفتم کھ فقط با اخم بھم زل بزنھ  کاراشون راه
مردم یھ صبحانھ ی چیزی برا شوھراشون اماده میکنن اونوقت توفقط 

  ....بلـ

کدوم شوھر :از سرجام بلند شدم و رو بھ روش ایستادم و خشن گفتم
شوھری کھ فقط تو یھ تیکھ کاغذ ثبت شده اینو ھمیشھ یادت باشھ منو تو 

ایم نھ بیشتر نھ کمتر درضمن اگھ کلفت میخوای یھ اگھی فقط ھمخونھ 
بزن تو روزنامھ من کلفت و خدمتکارت نیستم و توھم رئیس یا شوھرم 

  ....نیستی تو از شوھربودن فقط اسمش رو بھ یدک میکشی

ھردو از خشم بھ نفس نفس افتاده بودیم پاشا خیلی خشن و حشتناک شده 
لحظھ گفتم نکنھ بیاد منو بزنھ اما بود قدم قدم داشت نزدیک میشد یھ 

واسھ اینکھ کم نیارم ھمونجا با ھمون اخم ایستادم و زل زدم بھش پاشا 
  تو یک قدمیم ایستاد و از میون دندون ھای کلید شده اش

  

پس من فقط از شوھر بودن اسمش رو یدک میکشم اره کھ من و :غرید
  تو فقط تو کاغذ ثبت شدیم نھ جای دیگھ اره
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  مگھ غیر از اینھ:وچشم ھاشو گستاخانھ گفتمزل زدم ت

تعجب از غرور و گستاخی این دختر تمام وجود پاشارو فرا گرفتھ بود 
بھ چشم ھای چند رنگ و خمار او زل زد نمیدانست چرا گاھی وقت ھا 
دلش میخواھد او را در اغوش بگیرد و فشار دھد و یا ساعت ھا بنشیند 

نمیدانست چھ مرگش شده است و  و بھ چشم ھای خوش حالتش نگاه کند
چرا این دختر برایش انقدر مھم شده است نمیدانست چرا بھ او گرایش 

دارد و میل بھ بوسیدن لب ھایش دارد این حس ھای مختلف و قشنگ را 
تا بھ حال بھ ھیچ کس نداشتھ کھ بتواند اسمی برایش انتخاب کند کالفھ 

عد فکری ھیجان انگیز بھ بود نمیدانست در جوابش چھ بگوید اما کمی ب
سرش زد شاید اگر کمی او را می ترساند و او را با جذبھ ی مردانھ اش 

  .اشنا میکرد بدک نبود

االن برات :قدم جلو گذاشت و چسبید بھ من از میون دندون ھاش غرید
  شوھر بودنم رو ثبت میکنم

و تا خواستم تجزیھ تحلیل کنم حرفشو لب ھاشو گذاشت رو لب ھام اروم 
اما عمیق میبوسید چشم ھام شده بودن اندازه ی دوتا پیش دستی اما خیلی 

زود بھ خودم اومدم من نمیخواستم اولین رابطھ ام بدون عشق باشھ 
نمیخواستم اولین رابطھ ام از سرلج بازی باشھ دست ھامو گذاشتم رو 
شونھ ھاش و بھ عقب ھول دادم اما تو بگو یھ سانت پاشا با این کارم 

ر شد و منو روی دست ھاش بلند کرد و برد تو اتاق خواب و جری ت
پرت کرد روی تخت خودمو سریع جمع کردم و فرارکردم گوشھ ی 

  روانی نشو برو بیرون از اتاق:تخت و گفتم

چیشد مگھ دلت :پاشا کھ تند تند دکمھ ھای پیرھنش و باز میکرد گفت
دارم ھمون  نمیخواست جور دیگھ ھم بھت ثابت شھ کھ من شوھرتم منم

  کارو میکنم پس چرا دست پاچھ شدی
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  منظور من اون نبود:با اخم گفتم

  

پاشا پیراھنش رو با یھ حرکت از تنش در اورد و بھ من نزدیک شد 
دیگھ :خودمو جمع تر کردم کھ مچ پامو گرفت و کشید سمت خودش گفت

  گذشتھ اگھ تو منظور دار نگفتی من منظور دار گرفتم

گذاشت رو لب ھام خودم رو سعی میکردم از دستش و دوباره لب ھاشو 
نجات بدم اما نمیشد و فقط اواھایی نامفھوم از دھنم خارج میشد با پاھام 
ھی ھولش میدادم بھ عقب اما اون برای راحتیھ بیشتر پاھامو گرفت و 

پاھاشو گذاشت روی پاھام تا نتونم تکونشون بدم دیگھ واقعا ترسیده بودم 
دست خودم نبود من باید بھ کی میگفتم دلم یھ دنیا و اشک ریختن ھام 

عشق میخواد واسھ اولین رابطھ ام یھ دنیا عشق از ھردو طرف پاشا داغ 
شده بود حرارتش زده بود باال لباسم رو وحشیانھ و حریصانھ پاره کرد 

و پرت کرد یھ گوشھ بھ بدنم کھ دست میکشید حالم بد میشد من از ھوس 
م سرش رو تو گودیھ گردنم فرو کرده بود اروم و با متنفربودم نمیخواست

  با من این کارو نکن:بغض گفتم

پاشا از حرکت ایستاد سرش رو باال گرفت و نگاھم کرد نمیدونم توی 
  خودت خواستی:چشم ھام چی دید کھ لب زد

  .و تند از روم بلندشد و بعد برداشتن پیراھنش سریع از اتاق رفت بیرون

  

پوشوندم و ھمھ ی ناراحتیم رو از طریق گریھ  با دست ھام صورتمو
خالی کردم نیم ساعت بعد صدای کوبیده شدن در اومد دست ھامو از 
روی صورتم برداشتم و بھ لباس پاره شدم گوشھ ی دیوار نگاه کردم 

برای بار ھزارم بوسھ ی پاشا تو ذھنم نقش بست از اینکھ حس لذت را 
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اشتم ازخودم متنفر شدم من از یک بوسھ کھ از روی ھوس بود رو د
نباید حس لذت بھم دست میداد ولی مگر میشد عشقت باشھ دوستش 

داشتھ باشی و او تو رو ببوسھ و غرق لذت نشی چشم ھامو بھ خاطر 
اینکھ دوباره نم اشک توش نشستھ بود با حرص روی ھم فشار دادم و 

یخوره میباری نبار لعنتی نبار چرا تازگی ھا تا تقی بھ توقی م: بلند گفتم
چرا فقط منتظر یھ تلنگر برای باریدنی چرا باعث میشی غرورم خدشھ 

  دار شھ و منو ضعیف نشون میدی

  

  چــــــــــــررررا؟:دلخور داد زدم

دست ھام رو دور بازوھام حلقھ کردم و سرم رو روی زانوھام گذاشتم 
جام  نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ تلفن خونھ زنگ خورد با بی میلی از

بلندشدم و بھ طرف تلفن حرکت کردم شماره ی خونھ ی اردشیر بود 
  الو؟:صدامو صاف کردم و جواب دادم

  ســـــــــالم اجی ملی خوبی؟- 

  سالم عزیزم خوبم تو خوبی؟:با تمام وجودم و از تھ دل لبخند زدم و گفتم

اره من خوبم اجی بابا اردشیر بھم گفت بھت بگم شب با :جواب داد
  بیای اینجاداداش 

  باشھ عزیزم میایم کی اونجاست؟:گفتم

  ھیچکی من با الما جون:گفت

  باشھ شب میایم سالم برسون کاری نداری؟:لبخند زدم و گفتم

  نھ فقط زود بیای فعال:نفس گفت
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و قطع کرد باچشم ھای گشاد شده بھ تلفن نگاه کردم نیم وجبی چھ زبون 
تم سرجاش حالم از چند دراورده بود یھ لبخند زدم و گوشی رو گذاش

دقیقھ پیش خیلی بھتر شده بود رفتم تو اتاق یھ دست لباس برداشتم و 
تصمیم گرفتم اتفاق مزخرف یک ساعت پیش رو فراموش کنم وارد 

  .حموم شدم وان رو پر کردم و نشستم توش

  

از حموم مرتب و شستھ رفتھ اومدم بیرون رفتم جلوی اینھ و سشوار رو 
ع کردم بھ خشک کردن موھام کھ چشمم بھ سیاھیھ زدم بھ برق و شرو

بزرگ گردنم افتاد سشوار روخاموش کردم و دستی روش کشیدم نھ درد 
داشت نھ میسوخت پسره ی وحشی من امشب با این سیاھی چھ کنم 

  .نفسمو کالفھ فوت کردم و دوباره مشغول شدم

****************************  

  

ی بپوشم تا سیاھیھ گردنم پیدا نباشھ رفتم تصمیم گرفتم یھ لباس یقھ اسک
سر وقت لباس ھام و یھ بلوز یقھ اسکی کھ قھوه ای رنگ بود پوشیدم و 
از روش یھ جلیغھ ی نازک مشکی پوشیدم مانتو وشلوارم روھم پوشیدم 
و خرمن موھامو رھا گذاشتم و شالم رو ھم انداختم سرم بھ ساعت نگاه 

راه میوفتادم دلم بھ ھیچ وج نمیخواست کردم ساعت ھفت بود باید کم کم 
با پاشا ھمراه شم پس بھ اژانس زنگ زدم و منتظر موندم گواھینامھ ام 

رو گرفتھ بودم اما ھنوز ماشین نخریده بودم دلم میخواست اول یھ ماشین 
اوراقی لق و پق بخرم و سوار شم تا دستم روون شھ بعد یھ ماشین 

میرفتم برای امضا چون خریدار برای مامانی بخرم امروز فردا ھم باید 
زمین پیدا شده بود اه نمیشد ذھنمو بھ ھرجا کھ متمرکز میکردم تھش 

میرسید بھ پاشا و بعد اون اتفاق امروز اعصابم بھم ریختھ بود دلم 
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نمیخواست دیگھ بھش فکر کنم بلندشدم و رفتم پایین تا رفتم پایین دیدم 
متش قدم برداشتم نگھ داشت سوار ماشین اژانس ھم پیچید تو کوچھ بھ س

  .شدم و اونم راه افتاد بھ سمت مقصد

  

پیاده شدم و بعد دادن کرایھ زنگ رو زدم دربدون حرفی باز شد و رفتم 
تو از دور دیدم نفس داشت بھ سمتم میدوید و اردشیرخان جلوی در 
ایستاده بود وقتی میدیدم نفس اینقدر راحت و در ارامشھ غرق لذت 

  سالم اجی جونم:دش رو پرت کرد تو بغلم و گفتمیشدم خو

  سالم عزیزم:موھاشو نوازش کردم و گفتم

  بریم بابا اردشیر منتظره:نفس ازم جداشد و گفت

با لبخند بلند شدم و دستش رو گرفتم و بھ سمت خونھ حرکت کردیم با 
  سالم پدر:لبخندگفتم

خوش اومدی سالم دختر عزیزم :اردشیربا لبخند پیشونیمو بوسید و گفت
  بریم تو

با پاشا :و ازجلوی در کنار رفت ھمراه ھم رفتیم داخل اردشیر گفت
  نیومدی؟

  نھ اون گفت من دیر میام خودت برو:گفتم

  پس برو باال لباس ھاتو عوض کن:اردشیر سرتکون داد و گفت

با لبخند یھ ببخشید گفتم و بھ سمت پلھ ھا حرکت کردم وارد اتاق پاشا 
دراوردم بھ موھام دستی کشیدم و ھمون جور  شدم و لباس ھامو

رھاشون کردم رفتم پایین و تا وقتی پاشا بیاد گرم صحبت با اردشیر شدم 
یھ مرد واقعا عالی بود اما نمیدونم تو این مدت چرا من زنی رو کھ لقبش 
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ھمسر یا مادرباشھ ندیدم با تردیدسوالم رو پرسیدم کھ با لبخند بھ نفس 
   پیش الما جون بازی کنعزیزم برو باال:گفت

منکھ میدونم :نفس ھم یکم کھ دور شد دوباره بھ عقب برگشت و گفت
  دارین منو میفرستین دنبال نخود سیاه

  وروجک:و فرار کرد اردشیر خندید و گفت

کا برای من وقتی شانزده سالم بود رفتم امری:بعد رو بھ من با لبخند گفت
بھ اسم جسیکا اشنا شدم این ین با دختری حادامھ تحصیل و توی ھمون 

دوستی ادامھ پیدا کرد تا وقتی من عاشق اون شدم و اونم گفت بھ من 
حس داره منم از خدا خواستھ با برادر بزرگم بھادر حرف زدم اونم گفت 
مشکلی نداره و ما ازدواج کردیم بھادر اون موقع تازه چندماھی بود کھ 

دم تا اینکھ بعد چند ماه از عروسیش میگذشت منم با جسیکا ازدواج کر
فھمیدیم جسی بارداره خیلی خوش حال شدم جسیکا ھم از چشم ھاش 

خوشبختی و عشق میبارید تا وقتی پسرم بھ دنیا اومد بھ درخواست من 
اسمش رو گذاشتیم پاشا و گذشت تا پاشا شد پانزده سالھ و من فھمیدم 

نت کردن منم جسی با یکی از دوست ھام ریختھ بوده روھم و بھ من خیا
  بی حرف جسی رو طالق دادم و با پاشا بھ ایران برگشتم

  متاسفم فقط برادرتون بھادر چی شد:متاسف گفتم

وقتی ھنوز امریکا بودم خبر رسید :اردشیر چھره اش غمگین شد و گفت
زن داداشم پریسان موقع زایمان از دنیا رفتھ و خودمو رسوندم اون 

یھ دختر خوشگل اما بعدھا خبر رسید بھم  موقع داداشم تنھا مونده بود با
بھادر بھ خاطر سکتھ ی مغزی و قلبی فوت شده و دلیلش دزدیده شدن 
دخترش توسط باغبونش بوده سریعا خودم رو رسوندم و ھرچی دنبال 

اون خانوم کھ پرستار نینا دختر بھادر بود گشتم پیداش نکردم بعد چھلم 
  بھادر رفتم امریکا
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نگھبان رو ندیده بودی کھ بخوایی بشناسی؟ یا بھ چھ مگھ شما :پرسیدم
  دلیل نگھبان باید نینا رو بدزده؟

  

من تا چند وقتی کھ اونجا بودم نگھبان رو کم میدیدم و :اردشیر گفت
بیشتر وقت ھا نبود و فقط زنشو کھ پرستار نینا بود رو میدیدم ھرچقدر 

  امریکادنبالشون گشتم نتونستم پیداشون کنم و خستھ برگشتم 

سر تکون دادم و ھیچی نگفتم اردشیر یھ نگاه بھ ساعت انداخت و 
  پاشو زنگ بزن بھ این شوھرت ببین کجاست:گفت

مجبوری لبخند زدم و شماره اش رو گرفتم تمام مدت کھ بوق میخورد 
نگاھم روی لبخند روی لب ھای اردشیر بود داشت قطع میشد کھ سرد 

  بلھ:گفت

سالم عزیزم :جلوی اردشیر تابلو نکنم گفتمسعی کردم خونسرد باشم و 
  خوبی کجایی؟

  اگھ برای عشوه اومدن زنگ زدی قطع کنم:پاشا سرد گفت

منم خوبم اومدم خونھ ی پدرت و ایشون سراغ :مجبوری لبخندزدم و گفتم
  شما رو ازم گرفتن این شد کھ زنگ زدم

  بگو تا نیم ساعت دیگھ میرسم:پوزخندش اعصابم رو بھم ریخت گفت

  باشھ عزیزم میبینمت:و قطع کرد الکی گفتم

پاشا میگھ تا نیم ساعت دیگھ :و الکی قطع کردم رو بھ اردشیر گفتم
میرسھ اردشیر ھم ھیچی نگفت و فقط سرتکون داد و مشغول حرف 

  .زدن شدیم
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اجی ملی :ھمگی سر میز شام بودیم و مشغول خوردن کھ یھو نفس گفت
  نمیخوای منو خالھ کنی

تم لقمھ میجویدم پرید تو گلوم و بھ سرفھ افتادم پاشا یھ لیوان منم کھ داش
اب سریع گرفت سمتم اب و یھ نفس سر کشیدم یھ کم کھ حالم بھتر شد بھ 
قیافھ ی خندون اردشیر و نفس نگاه کردم نمیدونستم چی بگم کھ اردشیر 

راست میگھ بچھ ام دلش میخواد خالھ شھ منم دلم میخواد پدربزرگ :گفت
  خواھش میکنم زودتر دست بھ کار شین شم پس

بھ پاشا کھ داشت با خنده غذاشو میخورد نگاه کردم چھ خوششم اومده 
بچھ پررو بی ھیچ حرفی مشغول شدم گرچھ کھ دیگھ اشتھام کور شده 
بود بعد شام ھمگی رفتیم تو سالن و مشغول گپ و گفت شدیم وقتی بھ 

  پاشو حاظرشو بریم:تخودمون اومدیم ساعت دو نصف شب بود پاشا گف

خوب اینجا بخوابین اتاق تو کھ خالیھ چرا :بلند کھ شدم اردشیر گفت
  میخواین االن برین خطرناکم ھست

پاشا ھم کھ معلوم بود خستھ است با کلھ قبول کرد و ھمگی رفتیم تا 
بخوابیم وارد اتاق شدیم پاشا بعد تعویض لباس روی تخت دراز کشید و 

باال انداختم و منم با فاصلھ ازش دراز کشیدم و چشم ھاشو بست شونھ 
پشت بھش خوابیدم ھی خودم و میکشیدم جلو دقیقا لبھ ی تخت بودم کھ 

دیدم صدای خنده ی پاشا اومد بھ سمتش چرخیدم رو بھ من بود و دستش 
بھ :رو گذاشتھ بود روی پیشونیش و دست چپش روی شکمش بود گفتم

  چی میخندی؟

  بھ خودم:با خنده گفت

  وای بھ حالت اگھ بھ من خندیده باشی:گفتم
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  !یعنی انقد ازم ترسیدی کھ خودتو دور میکنی؟: بھم نگاه کرد و گفت

  من از توی شیربرنج بترسم بروبـابـا تو کجات ترسناکھ:اخم کردم و گفتم

  

پس حاال کھ ازم نمیترسی چھ :پاشا بھ طرفم چرخید و شیطون گفت
  سازیم و نفسو خالھ کنیم ھوم؟طوره ھمین االن برای بابا نوه ب

کنم قیافم خیلی خنده دار شده بود  رچشمام داشت از حدقھ میزد بیرون فک
  نھ مثلھ اینکھ موافق نیستی:کھ زد زیرخنده و گفت

  بچھ پرروی بی حیا:با حرص گفتم

  کنار زنت باشی حیا دیگھ کیلو چنده؟:پاشا گفت

ندم و چشم ھامو با حرص نگاھش کردم و ھیچی نگفتم سرم رو برگردو
بستم کھ درکمال تعجب حس کردم پاشا خودشو جلوکشید و بعددست 

ھاشو دورم حلقھ کرد نفس تو سینھ ام حبس شد و قلبم دیوانھ وار شروع 
کرد بھ زدن اب دھنمو قورت دادم و سعی کردم بدون کوچک ترین 

  .ری بخوابمیحرکت یا تغی

**************************  

  

میخورد تو صورتم از خواب بیدارشدم کھ اولین  با نوری کھ صاف
چیزی رو کھ جلوی صورتم دیدم گردن پاشا بود سرم روعقب کشیدم تا 

دیدم واضح تر شھ پاشا دست ھاشو محکم دور کمرم حلقھ کرده بود و 
منم یک دستمو گذاشتھ بودم روی گردنش و یک دستمو گذاشتھ بودم 

و بھ زور از دستش ازاد روی بازوش با حرص سرتکون دادم و خودم
کردم و بھ ساعت نگاه کردم ھنوز شیش بود بی خیال دوباره دراز 
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کشیدم اما دیدم ھیچ رقمھ خوابم نمیاد بلند شدم یکم با خودم ور رفتم تا 
شد ھفت و رفتم پایین اردشیر و نفس سرمیزبودن و داشتن صبحانھ 

پاشا ھنوز :تمیخوردن سالم کردم کھ جواب گرفتم نشستم کھ اردشیر گف
  ؟.بیدار نشده

چرا بیدار شدم بھ بھ چھ :خواستم جواب بدم کھ اومد تو اشپزخونھ و گفت
  اشتھا اور

  بده من خانوم اون نونو کھ گشنمھ:و پررو پررو کنارم جا گرفت و گفت

  

خوشحال شدم :بھش دادم و ھمگی بی حرف مشغول شدیم اردشیر گفت
  ن حتما من باید دعوتتون کنمھمیشھ از این کارھا بکنین بیاین و بری

چشم از این بھ بعد ھمیشھ مزاحم میشیم دیشب خیلی :لبخند زدم و گفتم
  خوش گذشت

  فعال خداحافظ:نفس رو بوسیدم و گفتم

وبھ سمت ماشین رفتم و سوارشدم پاشا ھم حرکت کرد اما نھ بھ سمت 
رام خونھ بھ سمت بنگاه وقتی رسیدیم پیاده شدیم و رفتیم داخل مردبا احت

تا اومدن خریدار خریدار یھ مرد چھل سالھ اینا بود با  از ما پذیرایی کرد
پاشا دست داد و بھ من فقط سالم کرد و بنگاه دار قولنامھ رو خوند بعد 

گفت باید کجاھارو امضا کنم منم بعد امضا کردن خودکارو دادم بھ 
پول رو  خریدار و پاشا ھم بھ ھمراه بنگاه دار امضاکرد خریدار ھمونجا

تمام کمال داد بعد دادن کمسیون بھ بنگاه دار من راھیھ خونھ شدم و پاشا 
رفت تا بھ کارھاش برسھ تازگی ھا دیگھ پاشا از طرالن حرفی نمیزد یا 
اون بھش زنگ نمیزد منم از این موضوع خیلی خوشحال بودم یھ ماشین 

  .گرفتم تا خونھ
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********************************  

م سررفتھ بود گوشی رو برداشتم و زنگ زدم بھ ھیوا بوق دوم حوصلھ ا
  بلھ بـفرمائـید؟:نخورده برداشت

فک کنم فقط منتظری تا بھت زنگ بزنم کھ سریع جواب :خندیدم و گفتم
  میدی

الھی بترکی از خنده کھ حالمو :و زدم زیر خنده ھیوا با حرص گفت
زدی خوب باھات گرفتی اصال من خرم کھ گفتم بعد این ھمھ مدت زنگ 

حرف بزنم ولی تو کھ لیاقت نداری باید ھمش فحش بارونت کنم ملی 
  خره

  اوه عزیزم شما بھ ما لطف داری ازتون بھ ما رسیده:با تھ خنده گفتم

  نوش جونت بچسبھ بشھ گوشت بھ تنت:ھیوا گفت

  

  خـــوب چھ میکنی ما رون می بینی خوشی:گفتم

  چیکار میکنی؟ای خوبم تو :ھیوا ھم جدی شد و گفت

  بیکار تو خونھ حوصلھ ام حسابی سر رفتھ بود کاشکی اینجا بودی:گفتم

جات خالی من نشستم رو پشت بوم و دارم از افتاب و نسیم :ھیوا گفت
  تقریبا سردی کھ میوزه لذت میبرم

  خوش بھ حالت بھ خدا کیف دنیا رو بردی:با حسرت گفتم

  چی شد راستی ماشین خریدی گواھینامھ ات:ھیوا گفت

دیگھ باید بفرستن ماشینم میخوام فعال یھ پراید بخرم تا بعد کھ دستم :گفتم
  روون شد یھ ماشین مامانی بخرم
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  اووو باز بھ فکر ماشین مامانیو با کالسی:ھیوا گفت

  گمشو بابا:گفتم

  چیکار میکنی با اق پاشا و عشق یھویت:پرسید

اراش منوگیج میکنھ ھیچی ھنوز کھ ھیچی نگفتھ رفت:یھ اه کشیدم و گفتم
بعضی وقت ھا بھم نزدیک میشھ بعضی وقت ھا پسم میزنھ منم نمیخوام 

  بفھمھ کھ شرط رو باختم و عاشقش شدم

  خوب بھ جز دوری و نزدیکی دیگھ چھ کارھایی میکنین؟:ھیوا گفت

ھیچی باھم دعوا میکنیم اون لجمو در میاره من عصبیش :بدون فکر گفتم
  بعد دوباره میخندیم و اشتی میکنیممیکنم با ھم قھر میکنیم 

الحق کھ ھردوتون خل مغزین مثلھ بچھ ھا :ھیوا زد زیر خنده و گفت
حرص ھمو درمیارین عصبانی میشین و بعد دعوا میکنین و بعد دوباره 

  اشتی

مرض بگیری کھ :و دوباره زد زیر خنده خودمم خنده ام گرفتھ بود گفتم
  فقط دنبال سوژه واسھ خنده میگردی

واستا اگھ بھ ایوار نگفتم بھ زن جون جونیش گفتی مرض :وا گفتھی
  بگیر

  یعنی تا این حد دوست داره؟:گفتم

  .اره پس چی:ھیوا با افتخار گفت

اوه االن این اقاتون :دلم گرفت و بی نھایت بھ ھیوا حسودیم شد گفتم
  کجان؟



 

wWw.98iia.com  105 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

رفتھ سر زمین بابا تا وضعیتش رو برسی کنھ برای سم :ھیوا گفت
  زمستونی

کالفھ بودم و دلم میخواست ھرچھ سریع تر بھ این مکالمھ پایان بدم 
  خوب ھیوایی کاری باری من برم از بیکاری یھ چرت بزنم:گفتم

  نھ عزیزم فعال:ھیوا گفت

و قطع کرد گوشی رو پرت کردم رو مبل و کالفھ سرمو با دست ھام 
گذاشتم  پوشوندم این نامردی بود خیلی بد بود کھ من دلم رو گروئھ کسی

کھ منو ھمخونھ یا دوست صدا میکنھ نفسم و اه مانند بیرون فرستادم و 
رفتم تو اتاق و روی تخت دراز کشیدم خوابم نمیومد اما انقد این پھلو 

  .اون پھلو شدم کھ خوابم برد

*******************************  

ا نمیدونم ساعت چند بود اما از زور گرسنگی از اتاق زدم بیرون پاش
روی کاناپھ پشت بھ من نشستھ بود و داشت توی گوشیم سرک میکشید 

فضولو بردن :رفتم پشت سرشو گوشی رو از دستش چنگ زدم و گفتم
  جھنم گفت ھیزمش تره

  چھ عجب بیدار شدی ساعت نھ شبھ:بی خیال شونھ باال انداخت و گفت

  من تا ھروقت بخوام میخوابم توکی اومدی؟:گفتم

  بھ تو ربطی داشتھ باشھفک نکنم :اونم گفت

میلی ندارم از کارھات باخبر شم چون برام :از تو اشپزخونھ بلند گفتم
  ھیچ ارزشی نداری

  اتفاقا چون برام مھم نیستی بھت چیزی نمیگم:اونم بلند گفت

  نکھ من مونده ی گزارش ھای توام:گفتم
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  اره از پرسیدنت معلوم بود:اونم بلند گفت

رو زدن باحرص رومو از پاشا کھ  خواستم جواب بدم کھ زنگ در
داشت میرفت در رو باز کنھ برگردوندم درحالی کھ یھ لبخند شیطون 
روی لب ھاش بود چند دقیقھ گذشت کھ پاشا اومد و یھ بستھ ی سفید 

گذاشت روی اپن و رفت رفتم برش داشتم و بازش کردم نــــــــــھ داشتم 
لبخند زدم و ھمون جا روی از خوشی پس میوفتادم گواھینامھ ام بود یھ 

  .اپن گذاشتم و بھ کارم کھ درست کردن الزانیا بود پرداختم

وقتی کارم تموم شد بالاجبار پاشا رو صدا زدم تا بیاد شام بخوره با یھ 
حالت خندون نشست سرمیز و بی حرف شروع کردیم وقتی تموم شد 

ست توی ظرف ھا رو شستم و رفتم گواھینامھ ام رو بردارم کھ دیدم نی
  گوھینامھ ام رو اپن بود تو برداشتی:پاکت ھم نبود با اخم گفتم

نھ مگھ مدال طالست کھ بخوام :پاشا نیم نگاھی بھم انداخت و گفت
  بردارم

  پاشا اذیت نکن بدش بھ من:گفتم

  میگم دست من نیست مشکل خودتھ کھ مال تو نچسبیدی:گفت

  پسش بدهمنکھ میدونم توبرداشتی،پس الکی زور نزن و :گفتم

  اول شیرینی شو بده تا بدم:پاشا از جاش بلند شد و گفت

  پسره ی سواستفاده گر:با حرص گفتم

ھمینھ کھ ھست یا میای لپمو بوس میکنی یا از :پاشا خندید و گفت
  گواھینامھ خبری نیست

  چـــــی عمـــرا،حاظرم میمونو بوس کنم ولی تو رو نھ:بلند گفتم
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حاال کھ :از تک تا ننداخت و گفتیکم ناراحت شد اما خودش رو 
مجبوری عزیزم پس بی خودی حرص نخور کھ پوستت چروک میشھ و 

  موھات میریزه ھااا

  .....خیلی خیلی خیلی:گفتم

  چیم؟:با خنده گفت

  خری:گفتم

ازت متنفرم پسره :و راھیھ اتاق شدم درو محکم بھ ھم کوبیدم و بلندگفتم
  ی شیــــــــربرنج

خودمو پرت کردم روی تخت و ازبیکاری با گوشیم اینو با جیغ گفتم و 
بازی کردم بھ ھیچ عنوان نمیخواستم بوسش کنم خودشم اخر مجبور 

  .میشد و بھم میداد

بھ ساعت نگاه کردم ساعت سھ نصفھ شب بود اما من خوابم نمیومد 
بلندشدم و اروم رفتم تو سالن برقا خاموش بود پاشا ھم انگار خواب بود 

رو روشن کردم و رفتم نشستم جلوی تلوزیون و روشنش برق اشپزخونھ 
کردم اینقد زدم اون شبکھ این شبکھ تا یھ فیلم پیدا کردم فیلمش خوب بود 

یھ دستھ دختر پسر بعد دانشگاه تصمیم گرفتھ بودن برن تفریح یکم 
گذشت و اونا توی راه تصمیم گرفتن توی جنگل بخوابن بھ ھمراه چادر 

کلبھ ی بزرگ بھ چشمشون خورد و رفتن تو کلبھ رفتن تو جنگل کھ یھ 
اما توی کلبھ پر بود از وسایل برنده و تیز و یھ سر گوزن کھ بھ دیوار 
بود داشتن تو کلبھ رو میگشتن و ھرکدوم یھ وری بودن کھ در کلبھ باز 

شد و من با دیدن مردی قدبلند و شلختھ کھ نصف مو داشت نصف 
شت صورتش انگار زده بودن و نداشت و یھ جوری بود شل و پل ز

دماغش کج بود دھنش نصف بود نصف نبود دندوناش سیاه کرم خورده 
بود و دختری رو کھ پشتش بھ در بود رو پرت کرد زمین و سریع یھ 
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چاقو دراورد و گردن دختر رو قطع کرد اینا ھمش یھ سی ثانیھ نرسید و 
کھ ھرجا بودن بھ  من با دیدن مرد یھ جیــــــغ بلند کشیدم اونای دیگھ

  .غیر اونجا ھمھ چی رو دیدن و ولی ساکت موندن تا نیاد سروقت اونا

  

داشتم مثلھ بید می لرزیدم کوسن رو توی بغلم گرفتھ بودم و خودم 
روگوشھ ی کاناپھ جمع کرده بودم اون مرده یکم از گوشت دختره خورد 

ی از و کشیدش بیرون بقیھ از این طرف و اون طرف اومدن بیرون یک
دخترا کھ خواھر اون یکی بود زار میزد و دوست پسرش جلوی دھنش 

رو گرفتھ بود تا صداش بیرون نره ھمگی اروم یواش از کلبھ اومدن 
بیرون فقط یھ پسره ی کھ خیلی ترسیده بود از کلبھ بیرون نمیومد تا 
اینکھ وقتی خواست بیاد بیرون یکی دیگھ از باالی کلبھ پرید پایین و 

نز دوربین یا ھمون پسر ظاھرشد کھ چون یھویی بود دوباره جلوی ل
جیغ کشیدم دندون ھام از ترس بھ ھم میخوردن اما بازم دلم میخواست تا 

تھ نگاھش کنم بقیھ کھ پشت سبزه ھا بودن رو ندید اما انگار بوشون 
روحس میکرد چون بعد کشتن اون یکی ھی بو میکشید و بھشون 

اروم داشتن دور میزدن کھ یکی دیگھ پشتشون نزدیک میشد اوناھم اروم 
ظاھر شد و شدن دوتا پسره رو گرفت و بقیھ فرار کردن و اون یکی 

دنبالشون یھ جوری خیــــــــلی وحشتناک بود حتی دویدنش و صداھایی 
کھ از خودش درمیاورد بی اختیار ھمراه اوناجیغ میزدم کھ یکی دستش 

برق رد شدکھ دومتر پریدم ھوا و رو گذاشت روی دھنم انگار از بدنم 
قلبم شروع کرد بھ تاالپ تلوپ اواھایی نامفھوم از دھنم خارج میشد و 

میکوبیدم روی دست طرف کھ صدای گرم و جذابش مثلھ اب روی اتیش 
  ھیـــــس،نترس منم:ترسم بود

پسره ی :و دستش رو برداشت بھ نفس نفس افتادم و بریده بریده گفتم
  سکتھ کردم...انتر
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سرم :و نفسمو محکم فوت کردم پاشا تلوزیون رو خاموش کرد و گفت
  رفت بس کھ جیغ زدی تو کھ میترسی و جنبھ نداری چرا نگاه میکنی

نھ خیرم فیلمش خیلی ھیجانی بود منم از ھیجان جیغ :عین بچھ ھا گفتم
  میزدم

  واقعا چھ زود قانع شدم:پاشا خندید و گفت

  فھمیده ای واسھ ھمون بس کھ:براش زبون دراوردم و گفتم

و از جلوی چشم ھای خندونش گذشتم وارد اتاق شدم و سریع برق و 
روشن کردم و بعد درو بستم بھ خودم کھ نمیتونستم دروغ بگم فیلمھ بد 

منو ترسونده بود روی تخت بھ قصد خواب دراز کشیدم اما تاچشم ھامو 
اخر سر  میبستم فک میکردم یکی روبھ رومھ و سریع بازشون میکردم

کالفھ شدم و پتو رو کشیدم سرم و با حرف ھای دلگرم کننده خودم رو 
  .قانع کردم و بھ خواب رفتم

**********************************  

صبح کھ بیدارشدم پاشا رفتھ بود طبق معمول یھ چای دم کردم وخوردم 
گھ خواستم از اشپزخونھ بیام بیرون کھ گواھینامھ ام رو ھمراه با یھ بر

  من ھنوز سرحرفم ھستمـا:روی اپن دیدم برش داشتم نوشتھ بود

  بی حیا:زمزمھ کردم

و کاغذ رو مچالھ کردم و پرتش کردم تو سینک گواھینامھ ام و برداشتم 
و تصمیم گرفتم یھ سری بھ نمایشگاه ماشین بزنم لباس پوشیدم و ازخونھ 

  .زدم بیرون

***********************************  



 

wWw.98iia.com  110 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

ماشین شرایطش خیلی خوبھ موتورش تازه تعمیر مدلش نوده و این 
رنگ ھم نداره فقط یھ خالفی داره کھ اونو بگیریم و صاحب ماشین بره 

  .سند رو بعد از معاملھ بھ اسم شما بزنھ

سفید  ١٣٢دستی روی کاپوت سردش کشیدم ازش خوشم میومد یھ پراید 
  قیمت رو میاریم پایین قیمتش پانزده تومنھ اما با چک و چونھ:مرد گفت

من ھمین ماشین رو میخوام میشھ بھ صاحبش :سرتکون دادم و گفتم
  زنگ بزنین بیاد

  حتما بشینین و از خودتون پذیرایی کنین:مرد سری تکون داد و گفت

  

و رفت تا بھ صاحب ماشین زنگ بزنھ یھ نیم ساعت یک ساعتی منتظر 
ا بھ سیزده تومن راضی شد اقا شدیم و ایشون ھم اومدن انقد چانھ زدیم ت

و قولنامھ نوشتھ شد و قرارشد ھفتھ ی دیگھ سندجدید رو کھ قرار بود بھ 
  .اسم من زده بشھ رو بھم بده

سوئیچ رو از مرد گرفتم و نشستم تو ماشین یھ حال باحالی داشتم انگار 
دنیارو تو دستم داشتم ماشین رو روشن کردم و اروم اروم شروع کردم 

خیلی باحال بود تصمیم گرفتم یھ زنگ بھ تارا یکتا و نگین بھ گاز دادن 
  .بزنم و جمعشون کنم برا یھ تفریح دخترونھ

گوشیمو برداشتم و بھ یکتا زنگ زدم با صدایی گرم و مھربون 
  سالم عزیزم:گفت

  سالم خانوم گل خوبی کجایی:منم با لبخند گفتم

  قربونت خونھ چھ طور مگھ؟:گفت

َرمیخوام بیام دنبا:گفتم   لتون بریم دَد
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  حتما ماشین خریدی؟:یکتا زد زیرخنده و گفت

  اررره:گفتم

  پس تا میای دنبالم منم حاظر میشم و بھ بچھ ھا خبر میدم:گفت

  باشھ فقط ادرس و ھمین االن بگو:گفتم

بعد دادن ادرس بھ ھمون سمت روندم وقتی بھ مقصد رسیدم یھ تک بھ 
شون زد بیرون یھ لحظھ بھ یکتا زدم و اونم بعد یک دقیقھ ازخونھ ا

ماشینت مبارک ولی :ماشینم نگاه کرد و زد زیره خنده سوار شد و گفت
  وجدانن چھ طور روت میشھ میون این ھمھ ماشین باکالس جاش بدی

اول سالم دوم سالم خانوم باکالس بعدشم :چپ چپ نگاھش کردم و گفتم
  الس بخرماینو خریدم واسھ ھر وقت دستم روون شد بعد یھ ماشین باک

  

  اصال بھش اعتقاد ندارم:گفت

اخھ کسی جلو نمیاد برا خواستگاری و عاشق پیشگی واسھ :تارا ھم گفت
  ھمین ھنوز بھش اعتقاد نداری

عشق خوبھ و ھم :با این حرفش زدم زیرخنده و منتظر نظریکتا شدم گفت
  بد وقتی عاشق میشی باید ھمھ ی جوانب رو بسنجی

باید قبل اینکھ بیاد بگی منو عاشق یھ ادم پول اره :نگین با مسخرگی گفت
دار میکنی دوس دارم خوشگل باشھ دلم میخواد وقتی عاشق شم کھ در 

  اوج باشم

اخھ خره عشق کھ بھ این چیزا نگاه نمیکنھ وقتی بیاد :بعدجدی گفت
  اینقدر بی منطق و بی عقل میشی کھ دیگھ بھ جوانب نگاه نمیکنی
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  میخواد عاشق بشمدرستھ ولی من دلم :یکتاگفت

  توعاشق شدی؟:پرسید

  نھ:نیم نگاھی بھش انداختم و گفتم

اونام دیگھ حرفی نزدن بعد رفتن بھ کافی شاپ ناھار رو باھم بودیم و 
  .بچھ ھارو رسوندم خونھ و خودمم راھی خونھ شدم

  

تصمیم گرفتم یکم پاشارو ھوایی کنم پس بلندشدم غذایی رو کھ دوست 
ر گذاشتم و خودمم بھ حموم پناه بردم بعد یھ داشت یعنی قیمھ رو با

استحمام مفصل اومدم بیرون و باحولھ خودم و خشک کردم در کمد 
لباس ھامو باز کردم و شروع کردم بھ کنکاش تا اینکھ یھ لباس خواب 

فیروزه ایی بھ چشمم خورد یاد اون شب و حرف پاشا افتادم کھ گفت اون 
لبخندخبیث نشست رو لب ھام بی لباس ابی فیروزه ایت محشره و یھ 

خیال یھ شلوارک چسبون سفید پوشیدم با یھ تاپ قرمز کھ یغھ اش ھفتی 
  تا زیر سینھ باز بود و خیلی شیک برامدگی ھای بدنت رو بھ

نمایش میگذاشت رو پوشیدم بھ خودم نگاه کردم عـــــاااااالی فقط ارایش 
ھا و یھ ریمل یکم کم داشت یھ رژ قرمز از این بیست و چھار ساعتی 

عطر ھم زدم و موھامو دم اسبی شل بستم و رفتم تو سالن بھ ساعت نگاه 
کردم نزدیک ھای ھفت بود پاشا ھفت خونھ بود برای گذروندن وقت 
رفتم تو اشپزخونھ و شروع کردم برنج درست کردن بعد برنج وسایل 
  .ساالد رو گذاشتم روی میز و نشستم و شروع کردم بھ درست کردنش

  



 

wWw.98iia.com  113 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

ساالد رو درست کردم و رفتم تو سالن بھ ساعت نگاه کردم از ھفت 
گذشتھ بود و پاشا نیومده بود پوفی کشیدم و نشستم روی کاناپھ و مشغول 

  .فیلم دیدن شدم

****  

ساعت ده شب بود من چشمم بھ در بود یعنی پاشا کجاست کھ دیر اومده 
دیوونھ میشم نکنھ  نکنھ بالیی سرش اومده باشھ، اووووف خدایـــا دارم

بالیی سرش اومده باشھ وای نــــــــھ سرم و تکون دادم تا این افکار 
مزاحم از سرم دور شن برای سرگرم کردن خودم بلندشدم و رفتم تو 

اشپزخونھ تا برای خودم غذا بکشم اما بھ قاشق سوم نرسیده قاشق رو 
یده نداشت کوبیدم توی ظرف و بلندشدم تا برم بھش زنگ بزنم دیگھ فا

نمیتونستم دیگھ تحمل کنم اینجا دیگھ فقط دلم حرف اول رو میزد و 
غرورم حرف اخر رو گوشیمو برداشتم و شماره گرفتم یک 

بوق،دوبوق،سھ چھار پنج شش ھفت ھشت نھ اااااه چرا بر نمیداره 
چندین بار شماره اشو گرفتم اما برنمیداشت برای بار دھم شمارشو 

  جونم؟:م نرسیده جواب دادگرفتم کھ بھ بوق دو

اخم ھام رفت توھم قلبم با شدت بیشتری شروع کرد بھ تپیدن اب دھنمو 
  گوشی پاشا دست تو چیکار میکنھ؟:قورت دادم و گفتم

عزیــــزم گوشی پاشا کھ ھیچ خودش خیلی وقتھ توی :خندید و گفت
  مشتمھ و تو خبر نداری

  پاشا کجاست؟:م گفتمداغ کرده بودم اما سعی کردم با ارامش حرف بزن

  االن کھ حمومھ:با وقاحت تمام گفت

  خیلی وقیح و کثیفی:صورتم از تصوری کھ کردم جمع شد و گفتم
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م لیخوب گوش کن ببین چی میگم پاتو از گ:خندید و یھو جدی شد و گفت
من بکش بیرون کھ اگھ نھ بدجور زمینت میزنم پاشا برخالف چیزی کھ 

  نشون میده عاشق منھ

  اگھ این طوره پس چرا میترسی من از راه بھ درش کنمپس :گفتم

اما بھ جای جواب صدای بوق توی گوشم پیچید بھ گوشی نگاه کردم و 
  لیاقت یھ عشق پاک رو نداری پاشا نداری:زمزمھ کردم

و راھیھ اتاقم شدم و روی تخت دراز کشیدم وخودم رو با اون ھمھ 
  .وابیدمحسادت زدم بھ بی خیالی و چشم ھامو بستم و خ

نمیدونم ساعت چندبود اما اینوخوب میدونم کھ من غرق خواب بودم و 
یکی مدام میزد بھ در اتاق خواب ھمون طور خواب مالو از رو تخت 

پایین اومدم و رفتم در رو باز کردم اما ھیچ صدایی جز نفس نفس زدن 
نمیومد چشم ھامو باز کردم پاشا بود چون برق تو راھرو روشن بود 

چشمم رو بستم و دوباره بھ زور باز کردم نگاه خیره ی پاشا روی سریع 
لباسم بود خودمو نگاه کردم ھیــــــــع خاک عالم لباسم کشیده شده بود 

ولی ولش کن فک نکنم با وجود طرالن اون با این ......پایین و دیگھ
  فرمایش؟:چیزا تحریک شھ گفتم

ج زد اماخودش رو نگاھم کرد و برای یک لحظھ خنده تو صورتش مو
  حاال چرا اینقدر خشنی:نگھ داشت و گفت

منم کھ یادم از تماسم افتاده بود صورتمو جمع کردم و با لحن بدی 
  حالم از تو از اون دختره ی بی شرم و امثال شماھا بھم میخوره:گفتم

  چرا توھین میکنی؟...یعنی:پاشا کھ تعجب کرده بود اخم کرد و گفت

  حقت بیشتر از ایناست بھ نظر من تو االن نجسی تو:پوزخند زدم و گفتم
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پاشا یھو دستش رو برد باال اما توی راه مشتش کرد سفیدی چشمش رگھ 
ھایی قرمز داشت فکش منقبض شده بود ھمین طور کھ نفس نفس میزد 

حرف دھنتو بفھم تا نزدم پر خونش :میون دندون ھای کلید شدش غرید
  نکردم

کنم تنھا ھنرت ھمینھ میدونی چیھ تو یھ فک :دست بھ سینھ شدم و گفتم
ی بی بند وباری کھ بھ ھیچ وجھ نمیشھ نگھت داشت تو یھ .ز.ر.ادم ه

  سست عنصر بھ تمام معنایی

  من سست عنصرم من یھ بی بند و بارم:پاشا غرید

  اره:زل زدم توی چشم ھاش و گفتم

ھت االن ب:یھو پاشا روانی شد بازومو گرفت و ھولم داد تو اتاق و گفت
  معنی ھمھ ی این حرف ھا رو میفھمونم

و پرتم کرد روی تخت تند تند لباس ھاشو دراورد و روم خیمھ زد 
خشمگین بود عصبانی بود حریص بود و از ھمھ بدتر پر بود از ھوس و 

من ھرچقدر تالش میکردم نمیشد ھمش میگفتم نھ پاشا ولم کن اشغال 
ی سست عنصر پس بکش ه مگھ نگفت.ز.ر.پاشا ھم میگفت مگھ نگفتی ه

ھوس ادمی رو کھ بی بند و باره و تموم تموم شد من شدم زن زنی کھ 
عاشقھ و عشقش ھمراھھ ھوس شد از پاکی دراومد و ناپاک شد من با 

وجود عشقم ھمسرم محرمم پا از دخترانگیم بیرون کشیدم و وارد دنیای 
اما  زنانگی شدم اما ھمراه ھوس اشک ھام از گوشھ ی چشمم میچکیدن

  .اون بی تفاوت بود میدید و چشم برمیگردوند

***************************************  

خودم رو گوشھ ی تخت مچالھ کردم و پتو رو دورم پیچیدم درد 
داشتم؟؟؟ مطمئنن نھ بھ اندازه ی درد قلبم درد داشتم اما فقط کمرم و زیر 
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درد داشت ...داشتغم ...شکمم ولی درد قلبم بدتربود قلبم شکستھ بود
ناراحت بود از کسی کھ دلش پیشش گیره میل داشتن ببارن ... سنگین بود

چشم ھای کھ میسوختن انگار درد قلبم بھ اوناھم رسیده بود پس بھ میل 
نباید :باریدم بی توجھ بھ عقلم کھ باتحکم میگفت...قلبم و چشم ھام باریدم
  گریھ کنی محکم باش

  

ک برداشتھ بود از رفتارش کھ مثلھ یھ و بی توجھ بھ غرورم کھ تر
حیوون باھام رفتار کرد و وقتی تموم شد ولم کرد و رفت بدون اینکھ 

یادت :بپرسھ مردی یا ھنوز زنده ای یاد صدای توی سرم کھ میگفت
من ...باشھ امروز رو کھ بھت گفتم عاشق شدی و من سرش فریاد زدم نھ

ی صدا من عاشقم عاشق اره تو راست میگفت....عاشق ھیچ خری نیستم
مردی کھ براش بھ اندازه ی یھ پشھ ھم ارزش ندارم من عاشق کسی 

دیگھ نتونستم زدم زیرگریھ و ...من...من من...شدم کھ بھم بی اعتناست
  .انقدر گریھ کردم تا نفھمیدم با این درد قلبم چھ طور خوابم برد

********************  

وازده ظھربود بلند شدم رفتم حموم صبح خیلی دیر از خواب بیدار شدم د
ازحموم بیرون اومدم و یھ ست سفید مشکی گرم پوشیدم رو تختی تختمو 

عوض کردم چون برام تداعی گر شب گذشتھ بود رفتم تو سالن کسی 
نبود ھیچ صدایی نمیومد پرده ھای پنجره رو کشیدم کنار نور افتاب کف 

دست کشیدم روش  سالن پھن شد لبخند کم جونی زدم کھ لبم سوخت
گوشھ لبم گزگز میکرد و میسوخت زیر لب فحشی نثار روح کثیفش 

کردم و بھ طرف اشپزخونھ راه افتادم باید خودمو تقویت میکردم از توی 
یخچال ھرچیز رو کھ طبع گرم داشت رو بیرون کشیدن و گذاشتم جلوم 

  .و شروع کردم بھ خوردن میل بھ صبحانھ نداشتم اما مجبوری خوردم
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از اون روز با خودم عھد بستم پاشا رو از قلبم بندازم بیرون اما قلبم تا 
چتھ :بھ این فکر میکردم گرفتھ میشد و ناراحت کھ سرش تشر میزدم

چرا ناراحتی چرا گیر کسی شدی کھ بی اھمیتھ نسبت بھت خوشت میاد 
مورد تمسخر قرار بگیری و تحقیرشی وقتی اون بھت بی اعتناست توھم 

  .ون طور باشی نسبت بھش و بی رحمانھ پا روش گذاشتمباید ھم

  

 اوحوصلھ ی دَ  تیرمیکشید صبحانھ بلندشدم زیرشکمم شدید بعد
  .دم کنم بخورم ا خریدم تاھ دکتررونداشتم پس بی خیال ازاین داروگیاھی

  .دیگھ عشوه اومدن نازکردن حرف زدن خندیدن باپاشاممنوع شد

اون مال من نیست ومنم ...ممنوعھ استپاشابرای من مثلھ یک میوه ی 
  .نباید اصراربھ داشتنش داشتھ باشم

بغض بدی گلوم روگرفتھ بود امانمیخواستم بشکنم نمیخواستم بھ 
خاطراین میوه ی ممنوعھ بشکنم،من بایــدمحکم باشم بشم ھمون ملورین 
سابق گرچھ کھ دیگھ حصارسنگیھ دورقلبم شکستھ بود امامن میتونم اون 

  .بندازم بیرون ودوباره یھ حصاراھنی دورقلبم بکشم ازقلبم

  

فنجون قھوه ام روبھ لبم نزدیک کردم وجرعھ جرعھ داغ نوشیدم 
وازپنجره بھ منظره ی زیبای شھرنگاه کردم شب وھمھ شھرچراغونی 

ھواکم کم داشت سردمیشد وداشتیم وارد پاییز میشدیم منم دیگھ ...بود
یھ ست ...لباس لختی پیش پاشانپوشمتصمیم گرفتھ بودم بھ ھیچ عنوان 

مشکی گرم کن تنم بود موھامو ھمھ روگوجھ ای باالی سرم بستھ 
  ...بھ بخارقھوه خیره شدم...بودم
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نمی کردم کھ قلبم ازسنگھ  چیشد کھ این بالبھ سرم اومد،مگھ من ادعا
نفسم روفوت کردم وبی خیال ......وکسی نمیتونھ توش نفوذکنھ اما االن

  .مھ چی تموم شده بودشدم دیگھ ھ

  

 باز بعد درو تو جلوی تلوزیون نشستھ بودم کھ صدای چرخیدن کلید
صدای کشیدن .شدنش بھ گوشم رسید امابی تفاوت بھ تلوزیون نگاه کردم

دمپای ھاش روی پارکت ھا نشون میدادبھ سمت اتاق خوابش 
ھمونجا بدون اینکھ کوچک ترین حرکتی بکنم سرجام ....رفتھ

 با اومد ه دقیقھ اینا اومد امارفت تواشپزخونھ وبعدیھ رب اینابعدد.نشستم
یھ فنجون قھوه وروی کاناپھ ای کھ نشستھ بودم نشست وبھ تلوزیون 

محوفیلم بودم کھ کنترول روبرداشت .یھ فیلم ترکی بود.خیره شد
  .وزداخبار

مثلھ اینکھ داشتم فیلم نگاه :بدون اینکھ نگاھش کنم سردگفتم
  .مثلھ اینکھ دارم بادیوارحرف میزنم:فت دوباره گفتمھیچی نگ.میکردم

  .فیلمش مزخرف بود:بی خیال وخونسردگفت

  .حاالھم بزن...ولی من دوستش داشتم:گفتم

  .اخباردارم گوش میدم...حرف نزن:پاشاگفت

دارم میگم بزن ازصبح منتظرم ببینم اخرش چی :عصبانی شدم وگفتم
  .بزن میگم....میشھ بعدتواومدی ردش کردی

تنھاتوی این خونھ توادم نیستی خستھ :پاشاصداشوبردباال وگفت
  .پس حرف اضافھ ھم نزن..ازسرکاراومدم میخوام اخبارگوش کنم
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یابزن یاسیمش روقطع :بالج بلندشدم ورفتم قیچی رواوردم وباتشرگفتم
ھیچ غلطی :پاشا متعجب بھ من وبھ قیچی تودستم انداخت وگفت.میکنم

افتاده بودم سرلج رفتم سیم تلوزیون روازپشت  منم کھ.ھم نمیتونی بکنی
بھ پاشا نگاه کردم .کشیدم وباقیچی بریدم کھ تلوزیون درجاخاموش شد

  .دیدی تونستم:وگفتم

یھ روانیھ بھ تمام معنایھ ادم لجبازکھ ...توبیماری: پاشابلندشدوگفت
  .حاظربھ خاطرخواستھ ی خودش ھمھ رونابودکنھ

اره :ه کردم وگفتمپوزخندی زدم وبادست بھش اشار
اون حرف ...توچتھ:پاشااومدنزدیک وتوصورتم زل زدوگفت.معلومھ

  .ھای مزخرف چی بوددیشب میزدی ھـــــــــــان

بروکھ حوصلھ ی فیلم اومدن تورودیگھ ندارم :بادستم پسش زدم وگفتم
بی خیال یھ املت .ورفتم تواشپزخونھ امانگاه سنگینش رو حس میکردم

خورم کھ دیدم اقاباپررویی اومدونشست وشروع درست کردم ونشستم ب
بانفرت وسردی نگاھش کردم کھ چشمش بھ من افتادولقمھ ی .کرد

  تودستش توراه متوقف شد

  .باچشمانی گشادشده ازبھت بھ چشم ھام زل زده بود

متنفرترنگاه ازش گرفتم کھ قلبم بھ درداومدامابی خیالش شدم مشغول 
ورم ھرکارمیکردم چشم روی ناراحتیھ بیش ازچندلقمھ نتونستم بخ...شدم

  .قلبم ببندم نمیشدواین حالم رومیگرفت

 پیش گرفتم نمیدونم چرا در ازاشپزخونھ زدم بیرون راه اتاق رو
  .امانیازشدیدی بھ خواب داشتم

شایدم فقط میخواستم ازجنگ میان عقل ودلم برای چندساعت بی 
  ...خبرودورباشم
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رتب وتمیزبود روی تخت درازکشیدم وارداتاق شدم اتاقم مثلھ ھمیشھ م
وپتوروتاسرم باالکشیدم حالم خوب نبودامامن اصرارداشتم حالم وخوب 

  .نشون بدم

چقدرسخت و بی رحم شده بودم کھ ازحرف دلم 
روبرمیگردوندم،چقدربدشده بودم کھ دلم روبھ خاطرعاشق شدنش 

عشقی کھ نمیدونم ازکجا یاچھ طوری ...سرزنش ومالمت میکردم
دم جوونھ زده بود اماخوب میدونستم یھ عشق ممنوعھ است چون تووجو

پاشا مال من نیست،ومن نمیخوام کسی روداشتھ باشم کھ برای رسیدن بھ 
  .من تالشی نکرده

زبونم وعقلم دلم روسرزنش میکردن اماھردوازوجوداین عشق خوشحال 
  .بودن بااینکھ میدونستن قراره بھ زودی بشم ھمون ملورین

  .روباصدابھ بیرون فرستادم وبھ پھلوچرخیدمنفسم 

وجودپاشا توزندگیم برام خوب بوده یابد؟؟؟من ازطریق پاشابھ پول 
وھمچنین باوجودش چیزی روازدست دادم کھ میتونست ...زیادی رسیدم

ازھمھ مھم ترباوجودش عشق روتجربھ کردم ...اینده ام روتعیین کنھ
  .اماعشقی کھ یک طرفھ است.وعاشق شدم

ھام میسوختن ومن سخت درتالش نگھ داشتن سداشک ھام بودم  چشم
چرانمیزاری صداش ...چراازم روبرمیگردونی:قلبم سرم فریادزد

من عاشقم وبھ ...چرامنوازش دورمیکنی...روبشنوم وحالم خوب شھ
عشق نیازدارم عشق پیش منھ تووجودم وتوکھ ھیچی گندترازتوھم 

  .نمیتونن عشق روتوی من بکشن

گریھ ام  من منتظریھ تلنگربودم یااین حرف ھا باعث شدنمیدونم 
پاک کن اون اشک ھای گرم :میون گریھ عقل ومنطقم فریادزد.بگیره

مگھ تونگفتی دیگھ گریھ نمیکنی مگھ ...ومزاحم روکھ حالم روبھم زدن
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نگفتی عشق روازقلبت بیرون میندازی پس چی شدچراداری گریھ 
اه کن ببین کسی کھ داری براش یکم فک کن بھ دوروبرت نگ....میکنی

چراخودت روبرای کسی کھ نیست ...گریھ میکنی اصالارزشش روداره
  .وبرات ارزش قائل نمیشھ اذیت میکنی

  .چون اون عــــــــــــشقھ...ارزشش روداره:قلبم بیشترفریادزد

  .اره یھ عشق ممنوعھ:عقلم باخونسردی گفت

خودم وتوھم جمع ...بودمسرم دردمیکرد،میون دوراھیھ بدی گیرافتاده 
کرده بودم وبھ جدال میون عقل وقلبم گوش میدادم واشک ھام باشدت 

  .میریختن انگار تمومی نداشتن

حوصلھ اشونداشتم پس بی ...میون اون ھمھ غصھ گوشیم زنگ خورد
  .خیالش شدم

چندبازنگ زداخرسرحوصلھ ام سراومدبرش داشتم ھیوا بود یھ نفس 
  ؟.....بلھ:عمیق کشیدم وجواب دادم

الھی :صدای جیغش گوشم وکرکردوگوشی رویکم ازگوشم فاصلھ دادم
بمیری کھ من ازدستت راحت شم چراگوشی وامونداتوجواب نمیدی 
  .احمق قبض روح شدم گفتم نکنھ ایشا مردی بیام حداقل حلواتوبپزم

چشم ھام بی اراده رفتھ بودن روھم چھ لذتی داشت یکی نگرانت شده 
نگرانی فحشت بده ازالی پلک ھای بستھ ام اشک روی باشھ وازروی 

  .چراجواب نمیدی ھوی....نھ واقعا مردی:گونھ ھام ریخت ھیواگفت

ســـالم دخترگل :ھیوابایکم مکث گفت.سالم:لرزون گفتم
اب .چراگریھ کردی خانوم؟میدونستم میفھمھ ھیوا دخترتیزی بود...گالبی

دلم گرفتھ بود :دھنم وقورت دادم وگفتم
  .توچیکارمیکنی؟چیشدیادی ازماکردی.....نھمی
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خوبم بیکاربودم ....باشھ،ماخر نگو:ھیواکھ معلوم بودباورش نشده گفت
  .گفتم یھ خبری ازت گرفتھ باشم

  .کارخوبی کردی:لبخندمحوی زدم وگفتم

  .کوشووت خوبھ:ھیواگفت

  .اونم خوبھ:پوزخندی زدم وگفتم

حرف زدوخداحافظی ھیوافھمید خیلی میل بھ صبحت ندارم یکم دیگھ 
  منم درازکشیدم وسعی کردم بخوابم.کرد

************************************  

  

  ھفت_پنجاه_پارت#

  

یک ماه بھ معنای واقعی کلمھ مزخرف گذشت ومن ھنوزھم روی پلھ ی 
اولم ھستم تصمیم گرفتم بھ جاش کاری کنم ھیچوقت پاشاازعشقم 

  .باخبرنشھ

روال عادی بوده وھیچ اتفاقی توی این یھ ماه زندگی روی 
پاشادیگھ خیلی بھ پروپاچھ ام نمی پیچھ انگارفھمیده اعصابم ...نیوفتاده

این مدت ضعیفھ چون شوخی ھاشوبد جواب میدم وبھ جیغ جیغ میوفتم 
  .وجلوی چشم ھاش یاباحرص میزنم توسرم یامیزنم زیرگریھ

  .ھمنی کھ محکم بودم حاال جلوی چشم ھاش میزنم زیرگری...من

گریھ ھام حتی یھ درصدش ھم دست خودم نیست یادادزدنام بھونھ ھای 
باکوچک ترین حرفی میزنم زیرگریھ وجالبش اینجاست کھ ...الکیم
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پاشاوقتی ضعفم رومیبینھ کالفھ میشھ ومدام ازم میخوادکھ تمومش کنم 
  .حتی یھ بارھم بھم نزدیک شدتابغلم کنھ امامن باجیغ گفتم نیادجلو

نھ خالصھ جواب میدم یاوقتی یکتا ایناباھام تماس میگیرن ھیوازنگ میز
  .برای رفتن بھ بیرون بھونھ میارم کھ سردردم یابھونھ ھای این چنینی

این روزھااصال حوصلھ ی خودمم حتی ندارم زیرابروھام پربودوسیبیل 
ھام عین قبل شده بود لباس ھام ھمھ شلختھ بھ تنم بودن موھام ھمھ 

واربستھ بودم ھفتھ ای یھ بارمیرفتم حمام غذاکم  روباالی سرم شلختھ
اماپاشاباوجودھمھ ی اینابھ قول خودش ...میخوردم وکم اشپزی میکردم

  ...مثل یھ دوست پشتمھ

بی اختیارشیشھ ی ادکلنم روبرداشتم کوبیدم وسط اینھ دالورصدای جیغم 
کستن اینھ توی صدای ش. نمیـــــــخوام دوستم بــــــــــــــــــاشھ:کھ گفتم
  .گم شد

خورده شیشھ ھا پخش زمین شده بودن دست ھام روگرفتم جلوی دھنم 
چرااین جوری شدم؟چراکارھام ...وباترس بھ شیشھ ھانگاه کردم چرا

  .نکنھ دیوونھ شدم...چرا،چـــــــــرا...دست خودم نبود

عقب عقب رفتم تاخوردم بھ تخت روش نشستم وبازم بھ عقب رفتم 
اش بھش تکیھ دادم وپاھاموازناحیھ ی زانودوالکردم  تارسیدم بھ لبھ

ودست ھامودورش حلقھ کردم وسرم روروی زانوھام گذاشتم وازتھ دل 
  .بھ حال خرابم گریھ کردم

نمیدونم چقدرگذشتھ بودکھ صدای بستن دربھ گوشم رسیداماتکونی بھ 
جسم خستھ ام ندادم یکم کھ گذشت صداش 

  .ھ ای،ملورینملوریــن؟خون....ملورین:روشنیدم
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بازم تکونی بھ خودم ندادم وکھ ...چقدرلذت داشت شنیدن اسمم ازدھنش
چرااینھ :برق اتاق روشن شد اول ھیچی نگفت امابعدبابھت گفت

  .روشکستی

وبعدصدای قدم ھاش کھ بھ سمتم میومدبھ گوشم رسیددستش روگذاشت 
سرم روبلندکردم نورباعث شدچشم . ملورین:روی شونھ ام وگفت

  ...بندم وبعدچندثانیھ بھ زوربازشون کنمھاموب

خوبی؟امامن فقط :نگاھش کردم باترحم بھ چشم ھام نگاه کردوگفت
  نگاھش کردم

  چرااینجارواین طوری کردی؟:گفت

  .چون اینھ نشون میدادکھ زشت شدم:عین بچھ ھا گفتم

سرحال وپرنشاط ...میتونی مثل قبل شی:پاشالبخندی مھربون زدوگفت
دت نمیخوای برگردی مشکل اینھ چیھ وقتی حقیقت خو. زیبا ومغرور

  میدونی قیافھ ی االنت منویادچھ زمانی میندازه؟...روبھت نشون داده

وقتی تازه واردشرکت شده بودی ومن :سوالی نگاھش کردم کھ گفت
َن من پشم سیاه  تورودیدم،اول باخودم گفتم چرااین دختراینقدرسیبیلویھ وپ

  .گفتم امااززیر اون ھمھ پشم ھم زیباستروپشت لبش نگھ داشتھ امابعد

من برم لباس عوض کنم :بعدمدت ھا خندیدم امابھ قھقھھ نرسید اونم گفت
ورفت بھ راه رفتھ اش نگاه . بعدھم بیام این خراب کاریھ توروجمع کنم

  .کردم

  

نمیداندچھ میخواھدواین ھمھ ...سردرگم وکالفھ...وارداتاقش میشود
  ...میگیردپرشانی ازچھ چیزی منشع 
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  ؟...چرااین طوری شدم:بھ خودگفت

بھ راستی اوراچھ شده کھ دلش ھوای نفس کشیدن درھوای اتاق بغلی 
  .رادارد

چرافکرودلش راحتی وقتی بیرون ازخانھ است دراتاق بغلی جامیگذارد 
  .کھ بافکرکردن بھ اوقلبش تندبتپد

چھ  این:جلوی اینھ می ایستد درچشمان خودخیره میشود زمزمھ میکند
؟اوراست میگوید،این چھ حس شیرین اماعذاب اوریست کھ ...حسیھ

چراتاچشم روی ھم میگذاردنقش صورت ...اونسبت بھ ھم خانھ اش دارد
چرادلم نمیخوادعذاب :زمزمھ میکند...اودرپشت پلک ھایش نقش میبندد

چرابادیدن چشم ھای بی روح وسردش قلبم بھ ...کشیدنش روببینم
  ؟...دردمیاد

اوھیچیک ازجواب سواالتش رونمیداندواین ...ردتاسردرگم شوداوحق دا
دوست دارددوباره ھمان ملورین سابق رادریابد نھ ...بیشترعذابش میدھد

ملورینی کھ ضعیف است ودیگرسعی دربھ دام انداختنش 
چقدراھنگ این اسم بھ دلش ...چھ اسم عجیب اماجذابی...ملورین...ندارد

  .م رامیدانستباید معنیھ این اس...می نشست

خاطره ی ان شب ...لباس ھایش راعوض کردنگاھش بھ تخت کشیده شد
بدون انکھ بداندغرق درخاطره شده بودولبخندی ...درذھنش تداعی شد

ھنوزھم نمیدانست چراان پیام رابھ اوداده ...محوروی لبانش نشستھ بود
فقط برایش یھ سوال ...بوداماخوب میدانست ھیچ پشیمانی برایش نداشت

اینکھ چراباحرفی ساده ملورین حرصی وعصبانی شدوخوشی ...بود
شاید بھش :شانھ باالانداخت وگفت...ھایشان راناخوش کرد ورفت

  .برخورده
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ازاتاق بیرون رفت وارداتاق ملورین شد واوراغرق درخواب دید لب 
ھای گوشتیش کمی ازھم بازبودن ودستش رازیرگوشش زده 

  .زدومشغول جمع کردن شیشھ ھاشد لبخندی بھ چھره ی معصومش...بود

************************************  

برخالف میلم ازتخت پایین اومدم ...وقتی بھ خودم اومدم صبح شده بود
  .ساعت ده ونیم یازده بود...تابرم تواشپزخونھ ویھ چیزی کوفت کنم

  .چھ جوری تااالن خوابیدم منکھ ازسرشب خوابم برده:باخودم گفتم

اال انداختم ودریخچال روبازکردم ھرچی دم دستم اومدروبرداشتم شونھ ب
  .وخوردم

  

جلوی تلوزیون بودم کھ صدای زنگ اومد بی حال وشل وپل رفتم 
اینوکم داشتم ...ھیوابود.. تادرروبازکنم ازچشمی دربھ بیرون نگاه کردم

  .کھ ھیواباور راجیش سرم وبخوره

توکی ...بسم هللا:روگفتدرروبازکردم ھیوا تامنودیدچسبید بھ دیوا
خنده ام گرفتھ ...ھستی؟وتندتندبسم هللا میگفت وفوت میکردسمت من

  ؟...مرگ این اداھاچیھ ازخودت درمیاری:بودلباموجم کردم وگفتم

درقالب یھ جن :نھ مثِل اینکھ خودتی بھ سرتاپام نگاه کردوگفت:ھیواگفت
  .وپری

  .بیاتوحرف اضافھ نزن:ازجلوی درکناررفتم وگفتم

یواواردخونھ شدودستھ گل وبھ دستم دادویھ نگاه بھ خونھ انداخت ھ
  .ازکی تاحاال شلختھ وکثیف شدی:وگفت

  .ازوقتی پی بھ نابودشدنم بردم:جواب روتودلم دادم
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  .امادرظاھرھیچی نگفتم

مریض ...ملی توواقعا چھ طوری میتونی اینجازندگی کنی:ھیواگفت
  نشدی؟

  کی رسیدی شھر؟:گفتم

نگاھش شکافت .دوباره جدی شد...رفت وبھ من نگاه کردنگاه ازخونھ گ
  .نافذوگیرا...ذھنم روتاتوش وبخونھ

  .این کارایعنی چی ملورین...چندساعتی میشھ:گفت

وقتی این جوری صدام میزدیعنی ھیچ شوخی کردنی 
ولم کن ھیوااصال حالم خوش :کالفھ چشم چرخوندم وگفتم....درکارنیست

  .نیست

  ....چراحالت خوش نیست:وگرفت وگفتوازکنارش ردشدم دستم 

دستم وازتوی دستش کشیدم وچندقدم بھ جلوبرداشتم کھ صداش 
  .باتوام ملورین:روبردباالوگفت

بھ انی قلبم شکست اشک بھ چشم ھام ھجوم اورد گوش ھام ازصدای 
بھ .. تقریبابلندھیواتیرکشیدن،امامن نمیخواستم شکستنم روھم ھیواببینھ

کھ ھیوابھم رسیدوراھم روسد کردسرم روانداختم سمت اتاق پاتندکردم 
پایین چونھ ام روگرفت سرم روبلندکردبھ چشم ھای اشکیم نگاه 

واین شدکھ سداشک ھام شکست .ھی دیوونھ چیشدی:کردومتعجب گفت
کسی کھ بعدمامان سنگ ...وپناه بردم بھ اغوش مھربون وھمیشھ بازھیوا

  .صبورم بود



 

wWw.98iia.com  128 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

این جوری میزنی زیرگریھ یعنی  وقتی:ھیواپشتم ونوازش کردوگفت
یعنی پُری یعنی یھ چیزی مثلھ خوره افتاده بھ جونت ...حالت خیلی بده

  .پس حرف بزن تاخالی شی.وداره ازارت میده

بھش گفتم ھمھ ی حرف ھایی روکھ توی این یک ماه بیخ گلوم گیرکرده 
ھیواھم خواھرانھ منوتوی اغوش نگھ داشت ودرسکوت گوش ...بود
  .کرد

  

فک میکردم محکم تروقوی ترازاین حرف :وادستم وگرفت وگفتھی
ھاباشی کھ بایھ حس نیازویھ حرف صدمن یھ غازبشکنی وناراحت 

چرااون موقع بھ این فکرنکردی کھ شاید برای اینکھ ...شی
یااززیرزبون پاشامیکشیدی کھ ...بخوادعصبانیت کنھ دروغ گفتھ

یکم فکرکن،توبھ ...دیکجابوده،قبول کن خودتم تواون کارپاشامقصربو
بھ ...خاطر یھ حرف الکی وکارپاشا باخودت وخونھ زندگیت چھ کردی

خودت بیا ومحکم باایست وبرای داشتن پاشا تالش کن ملورین بھ اون 
بایست وزندگیت رواداره کن بھ ...دختربفھمون توھمسرقبلیھ پاشانیستی

ک چراف...خودت برس خونھ اتوتمیزکن شوھرت روتشنھ ی خودت کن
میکنی عشقت ناپاک شده؟مگھ پاشاخودش باسوءقصد بھت نزدیک شده 

پس االنم پاشو ...توخودت باحرف ھایی کھ زدی اونوجری کردی....بود
بھ حرف ...خودت روپیداکن وسعی کن دل شوھرت روبھ دست بیاری
ھای چرت وپرت اون دخترھم فک نکن اصالرابتتون کھ 

  .ھ اون جوری رفتارکردیبھترشدازپاشابپرس وبھش بگوچی شنیدی ک

ھیوابرام مثلھ یھ ...نگاھش کردم من چقدراین دختررودوست داشتم
ازاینکھ ھستی :قدرشناسانھ نگاھش کردم وگفتم.خواھرواقعی بود

  .وباحرف ھات ارومم میکنی ازت ممنونم
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یرم کھ توازاین دربری ذپ من وقتی تشکرت رومی:لبخندزدوگفتھیوایھ 
  .دیبیرون وخانوم وترتمیزبرگر

 عزیزم قدم اول روباید:ردم کھ گفتباچشم ھای گردشده نگاھش ک
یرایجادکن من حتی بھت یغونی تتبروارایشگاه تامی... برداری

بخربایھ کادوبعدبیا  یپیشنھادمیدم موھاتم رنگ کنی سرراه یھ لباس مامان
منم اینجاروتمیزمیکنم ناھارم یھ چیزی سرھم میکنم شبم من برمیگردم 

  .روستا

  .امااخھ،نمیشھ کھ توزحمت میوفتی:گفتم

ایناھمھ می ارزه :ھیوا لبخندی ازتھ دل زدودستم روبھ گرمی فشردوگفت
  .بھ شادبودن خواھرم

  .خل مغزوا خیلی دوست دارم ھی:ش کردم وگفتمبغل

وت کردم پاشوبرواماده پر...بسھ بسھ دیگھ لوس نشو:وگفت زدپشتم
  .واشھ دلم شوبری ارایشگاه کھ اومدی یکم ازدیدنت 

محبت بھت نیومده بھ :ازجداشدم سرش روبھ عقب ھول دادم وگفتم
  .خداوبلندشدم رفتم تواتاق

حالم خیلی بھترشده بودھیواتونستھ بودبھم اعتمادبھ نفس وروحیھ ام 
لباس پوشیدم وباخداحافظی ازھیواازخونھ زدم بیرون ...روبرگردونھ

م شدم وراه افتادم سوارپراید خوشگلم کھ مدتی بودسوارش نشده بود
  .سمت ارایشگاه

*********  

بالبخندسالم ...چھ عجب ماتورودیدیم:لیلی تامنودیدبااخم اومدجلووگفت
اونم خندیدومنوروی .اومدم یھ دستی بھ صورتم بکشی:کردم وگفتم
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ابروھات حسابی پرشده ازش یھ مدل خوشگل کھ بھ :صندلی نشوندوگفت
  .صورتت بیاددرمیارم

  .ندانداختن شدوبی حرف مشغول ب

تاپشت لبم وبندانداخت احساس کردم یھ ذغال جرق شده روگذاشتن پشت 
وقتی ...لبم بس کھ سوخت ومن فقط ناخون ھاموتوی دستم فرومیکردم

 بدم منم   بھ صورتم یھ بخور داد کاراصالح تموم شد لیلی بھم پیشنھاد
گذاشتن ماسک ھای مختلف  بی حرف نشستم وصورتم وبخوردادم وبعد

میتونی بلندشی صورتت روبشوری باصابونی :روی صورتم لیلی گفت
  .کھ مال خودم بودتوی ارایشگاه صورتم روشستم

اخھ توی این ارایشگاه لیلی بھ مشتری ھاش یھ کیف مشکی میده 
تامشتری ھا اسم ھاشونو بایھ برچسب سفیدبزنن روش وقیچی وموچین 

ومدن اصالح وتیغ و وسایل این جوری روبزارن توش تاھروقت ا
  .باوسایل خودشون اسالح شن

بھ درخواست ...باصابونم صورتم وشستم پوستم عجیب نرم شده بود
بھ خودم .وپایینش رویھ مدل قشنگ داد خودم لیلی موھامو یکم کوتاه کرد

نگاه کردم واقعا خیلی زیبا شده بودم ابروھام کھ مدلش فرق کرده 
ی تشکرکردم وازارایشگاه ازلیل...بودوپوستم چنددرجھ روشن شده بود

  .روندم....زدم بیرون وبھ سمت مرکزخرید

  

یھ چندتا لباس بازبرای توخونھ خریدم چندمدل لباس فانتزی وازھمون 
ھمین جوری داشتم توی پاساژقدم ...عطرقبلیم کھ شکست ھم خریدم

میزدم کھ چشمم خوردبھ یھ ست چرم کمربندکفش وکیف قھوه ای اول 
م یانھ امابعد تصمیمم روگرفتم وبراش خریدم دودل بودم براش بخر

  وگفتم برام کادوش کنن
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توی راه یھ بھ فکرم رسید  ازش تشکرکردم وازپاساژزدم بیرون اما
برای ھیواھم چیزی بخرم پس ازیھ مغازه ی بدلیجات فروشی اسمش 

  .روبھ التین خریدم وراه افتادم سمت خونھ

پاموروی ...ھارساعتھ بیرونمبھ ساعت نگاه کردم دونیم بودمن االن سھ چ
  .پدال گازفشردم تازودتربھ مقصدبرشم

***************************  

بھ :ناخوداگاه شش ھام وپرازھواکردم وگفتم..بادستھ کلیدم درروبازکردم
  .بھ لوبیاپلو

وواردسالن شدم خونھ تاحدودی تمیزشده بودگردوخاک ھانبودن ومرتب 
جاروبرقی میکرد اروم ازپشت  شده بودن ھیواھم داشت پشت بھ من

سرش ردشدم ورفتم تواتاق ازتوی لباس ھام یھ شلواروتیشرت سفید ابی 
بعدکلی ماسک موگذاشتن وشامپوبدن زدن ...کشیدم بیرون ورفتم حموم

  ...ازحموم اومدم بیرون

یھ نگاه بھ خودم انداختم وکادوی .موھاموخیس بستم ولباس ھاموپوشیدم
  کردن لباس ھارفتم توسالن ھیواروبرداشتم وبعدمرتب

خونھ کامال تمیزشده بود وخبری ازجاروبرقی نبود ھیواجلوی تلوزیون 
این دختره ی احمق نیومد گشنھ امھ نمیدونم من :نشستھ بودوھی غرمیزد

  .نھ شاید ناراحت شھ،کوصبرکن بھش زنگ بزنم...غذاموبخورم وبرم

  .کادوی شما اینم:ازپشت بھش نزدیک شدم وکادوشوگرفتم جلوش وگفتم

ھیواچنان جیغی کشید وازجاش بلندشدکھ ترسیدم ھیوا نگام 
  .توکی اومدی روانی چرابی خبرترسیدم:کردوگفت

  .توکھ داشتی جاروبرقی میکردی:گفتم
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  .ناقابلھ:وکادوشوبھ سمتش گرفتم وگفتم

ھیوایھ چشم غره بھم رفت وکادوروازم گرفت وقتی بازش کردوحروف 
  .سی خیلی قشنگھمر:روخوندیھ لبخندزدوگفت

  بھمون غذانمیدی؟...خواھش میشھ:گفتم

خوشگل شدی ...بریم میزوبچینیم:ھیواپالک روانداخت گردنش وگفت
  .خره

میزروھمراه ھم چیدیم وناھارروباخنده .نظرلطفتونھ:خندیدم وگفتم
  .وشوخیھ ھیواخوردیم

  

شب ھرکارکردم ھیوابمونھ اون گفت باید بره چون ایوارمنتظرشھ 
  .تنھاباشیموبھتره ما

  

شب غذا رودرست کردم ورفتم یھ شلوارک سفید کھ سرزانوھاش بھ 
خاطرمدلش پاره بودویھ کمربندزنجیری صالیی شل داشت روبانیم تنھ 

  .ی سفیدش  پوشیدم

ازعطرم یکم بھ پشت گوشام ومچ ...موھامو باگذاشتم ویکم ارایش کردم
بودم رفتم دست ھام زدم ویھ نگاه کلی بھ خودم انداختم خوب شده 

برای ...توسالن ساعت نزدیک ھای ھفت بودوپاشا باید االناپیداش میشد
  ...گذروندن وقت یکم باگوشیم وررفتم ویکم تلوزیون نگاه کردم

یکم کھ گذشت صدای چرخش کلید تودروبعد صدای بستھ شدنش 
  .روشنیدم اب دھنم وقورت دادم وبلندشدم ورفتم برای استقبال

  .ھویی تعجب کرده بودیر یغیپاشا ازدیدن ت
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خستھ نباشی اقای :بالبخند سالم کردم ورفتم جلوبازم بالبخند گفتم
  .وکیفش روازگرفتم...خونھ

منم این اجازه روبھش دادم تا خوب بررسی  مات صورتم بود نگاه پاشا
  .تواون لحظھ توی دلم قنداب میشد...کنھ

  .تموم شدم ھا:بالبخندگفتم

  .مس،سال:پاشا بھ خودش اومدوگفت

  سالم پسمل گلم خوبی مامان:خندم گرفت وگفتم

  خوبی؟:پاشا ازلحنم خنده اش گرفت وگفت

  .ازاین بھترنمیشم:چشم روی ھم گذاشتم وگفتم

  .یر ھوییغین تتعجب نمودم ازای:پاشاھم گفت

  .دست ھاتوبشوری منم میزرومیچینمتا تو  حاال:لبخندی زدم وگفتم

  .ھ ومشغول شدمپاشاھم سرتکون دادومنم رفتم تواشپزخون

  

بعدیھ رب ایناپاشا مرتب ومنظم بالباس راحتی وارداشپزخونھ 
امشب راه :بادیدن قورمھ سبزی لبخندی زدونشست سرمیز وگفت...شد

  ...بھ راه دارم سوپرایزمیشم

انقده خوبھ :؟ پاشا مثلھ بچھ ھاگفتبد واین خوبھ یا:براش غذاکشیدم وگفتم
  .سورپریز شی کھ نگوانقده خوبھ

  .بی مزه:خندیدم وگفتم

خوب تقصیرمن چیھ وقتی خوب مزه نکردی ببینی :پاشاشیطون گفت
  .خوش مزه ام
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  .چھ ازخود مطمئنی:گفتم

  ...وشروع کردبھ خوردن. اره دیگھ عزیزم مااینیم:پاشاگفت

  

وقتی شام روخوردیم پاشاکمک کردتامیزوجمع کنم وقتی میزروجمع 
اگھ منم بخوام ظرف :فتکردم خواستم ظرف ھاروبشورم کھ پاشا گ

  .بشورم لوس نمیشھ

  .لوس نمیشھ ملوس میشھ...نچ:باخنده گفتم

  .من کف مالی میکنم توابکشی:پاشاھم یھ جفت دستکش دستش کردوگفت

  ؟...چی میکنی:خندیدم وگفتم

  .کف مالی:گفت

  .یھ اھان گفتم وھردومشغول ظرف شستن شدیم

  ھوم؟:؟گفتم...ملورین:پاشایکم کھ گذشت گفت

یعنی چھ جوری بگم،توخوب ...چرایھ ھواون طوری شدی:اگفتپاش
بودی تااون شب کھ اون حرفاروگفتی ومن ھم عصبانی شدم واون کارم 

  ؟...چرااون طوری رفتارکردی...دست خودم نبود

ھمون شب من تاساعت ده منتظرت موندم وشام نخوردم تاتوبیای :گفتم
زنگ زدم جواب اماھرچی منتظرموندم تونیومدی بھ گوشیت چندبار

ندادی تااینکھ یھ باردیگھ زنگ زدم طرالن گوشیت روجواب داد ازش 
لیمش بکشم بیرون م گفت توحمامی ومنم باید پاموازگسراغت روگرفت

منم عصبی شدم وعصبانیتم باعث  ولی وسط ھای مکالمھ قطع کرد
  .شداون حرف ھاروبھت بزنم
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ھم خودت  خیلی دیوانھ ای کھ بھ خاطریھ حرف الکی:پاشا گفت
من اون شب رفتم تابھ پدرطرالن ...روناراحت کردی ھم منوعصبانی

بگم دیگھ بھ پولش نیازی ندارم کھ اوناھم منوبھ زورنگھ داشتن 
پدرطرالن خیلی معمولی گفت پول ازکجااوردم کھ گفتم توبھم دادی اونم 

دیگھ  تا دیگھ ھیچی نگفت طرالن ھم اونشب انقد بھم مشروب خوروند
ی خودشدم وخودم روانداختم توحموم دوش اب سردگرفتم کھ ب ازخود

حالم بھترشدوفک کنم وقتی توحموم بودم طرالن گوشی موبرداشتھ 
توھم اگھ ھمین حرف ھاروازاول ازم میپرسیدی جواب میدادم .......بوده

واین طوری نمیشد وقتی ھم اومدم خونھ خواستم خبرراه اندازیھ شرکت 
  .ی رفتارکردیروبھت بدم کھ تواون طور

  ؟...یعنی شرکتت االن راه اندازی شده:دستکش ھارواویزون کردم وگفتم

االن ھم باچندتاشرکت قراردادبستم ...اره:پاشا سرتکون دادوگفت
  .ودوتاپروژه رودستمھ

؟پاشا باحالت بامزه ای سرش .پس کو شیرینیش:اخم کردم وگفتم
  .بریم بیرون سینما:روخاروندوگفت

  .من برم اماده شمپس :بدک نبودگفتم

  .ومثل فشنگ ازاشپزخونھ زدم بیرون

  

وسریع یھ ست مشکی طالیی زدم وارایشم روکم رنگ  رفتم تواتاق وتند
کردم وفقط رژم روپاک نکردم خواستم ازاتاق بزنم بیرون کھ چشمم بھ 
کادوش افتاد رفتم جلوبرش داشتم میدونستم تواتاقشھ پس رفتم ودوتقھ بھ 

  .رفتم تواتاق تو ادرزدم وبعدگفتن بی
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داشت موھاشوژل میزد ازاینھ نگاھم کردکھ نگاھش کشیده شدبھ دستم 
  اون چیھ تودستت؟:گفت

  .یھ کادوبرای رفع ناراحتی:گفتم

ازت توقع ھمچین کاری رونداشتم ولی :پاشا بھ سمتم برگشت وگفت
  .حاالکھ گرفتی پس ردکن بیاد

پاکت نگاه کرد چشم وبھ ست چرم داخل  بازکرد رو وازم گرفت کادو
  .ھاش برق عجیبی داشتن کھ مال گرفتن کادونبود

  .قشنگن...مرسی:لبخندی زدوگفت

  .زدن لبخندی زورکی ازاتاق زدم بیرون منم با

وبی  کاشکی میشد بی سد...میزدم وفریاد بی پرواعشقم ر ای کاش میشد
  .دوست دارم عشقم:غرورمیشدم وبغلش میکردم وازتھ دلم اروم میگفتم

  .ولی ایناھمھ اش ای کاش بود

پاشاھم ازاتاق زدبیرون یھ تیپ تمام مشکی بایھ کت تک اسپرت لیمویی 
  .حق داری دلم پیشش گیرباشی:پوزخندی زدم وبھ خودم گفتم

ھمراه پاشاازاسانسورخارج شدیم بھ فراریھ ...وجلوترازخونھ زدم بیرون
خنده ام گرفت مشکی پاشاکھ کنارپرایدسفیدم پارک شده بودنگاه کردم و

  .ت مبارک١٣٢:پاشاگفت

واقعاحق ھم داری :بااین حرفش زدم زیرخنده کھ اونم باخنده گفت
  .وباھم سوارماشینش شدیم...بخندی

  .پاشایھ اھنگ مالیم گذاشت وازپارکینگ خارج شد

************************************  
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بی  داشت خوابم میگرفت فیلمش خستھ کننده بودیکم کھ گذشت سرم
اراده رفت روشونھ اش فک کنم فھمیدکھ خوابم گرفتھ چون دستم 

  ؟...میخوای بریم یھ جادیگھ:وگرفت واروم درگوشم گفت

  .خوابم گرفت:خابالوگفتم

پاشابلندشدودستم وگرفت ومنوھم بلندکردوازسالن زدیم 
روشن  پاشاسوارشدومن ھم سوارشدم پاشاماشین رو....بیرون

روی  سرت بپره وپاشو کھ خواب ازاالن بریم جایی :کردوگفت
  .گازفشارداد

  

  .شھربازی شدیم باھم پیاده شدیم ووارد

  پس شھربازی؟:من ھیجان وترس روباھم داشتم بھ پاشانگاه کردم وگفتم

  .اب پرندهقاره اول ازھمھ ترن رنجر بش:پاشاگفت

بلیط اومد  سرتکون دادم واول رفتیم توصف ترن ھوایی پاشا بادوتا
 نوبتمون شد صندلیھ اول نشستیم قلبم ازھیجان تودھنم بود ادوکنارم ایست

  ...ترن شروع کردبھ حرکت کردن

  .اول اروم رفت تایھ سرباالیی وایستاد

یک، دو، سھ، :بی اختیاربھ دست پاشا چنگ انداختم وزمزمھ کردم
وترن حرکت کردوچون سراشیبی بودحرکت فوق . چھار، پـــــــــــــــنج

جیغ ازتھ دلم کشیدم واسم پاشاروفریادزدم نمیدونم  العاده تندبودیھ
چیشدپاشاکھ داشت میخندیدیھ ھوساکت شدوسرموتواغوش گرفت 

  .االن تموم میشھ نترس:درگوشم زمزمھ کرد

  دیده میلرزیدم منم مثلھ یھ جوجھ ی سرما
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ترن اروم اروم ایستادباھم پیاده شدیم ازجلوی جمعی پسرکھ ردمیشدیم 
  .شگل اخھ توکھ میترسی چراسوارمیشیاخی،خو:یکیشون گفت

چی :دست پاشا دوربازوم محکم شدبھ عقب برگشت وباتشرگفت
  .من بااون جیگرطالبودم...کی باتوبود:گفتی؟پسرگفت

ولش کن یھ ویزویزی ...پــاشـــا:پاشایک قدم بھ سمتش برداشت کھ گفتم
  .کردکھ نشنیدم بیابریم حالم خوش نیست

  .بھ اونا ھمراھم شدپاشاھم بعدیھ نگاه خشمگین 

  ...بھش نگاه کردم اخم چھرشوگرفتھ بودوجذاب ترش کرده بود

  .بھ خاطریھ زرمفت شبمون وخراب نکن:گفتم

چرااین جوری لباس میپوشی :بااخم منونشوندروی صندلی وگفت
  .وارایش میکنی کھ بھت نگاه کنن

  .منکھ ظاھرم خوبھ نھ مانتوم کوتاست نھ ارایش انچنانی دارم:گفتم

  .پاشافقط کالفھ نگاھم میکرد

  .بریم خونھ حوصلھ سروصداروندارم:بعدچندثانیھ نگاه ازم گرفت وگفت

  .بی حرف  بلندشدم وراه افتادم

  .اونم راه افتاد

سوارماشین شدیم وپاشابھ سمت خونھ روندتوی تمام طول مسیرفقط اخم 
  .داشت واخم

  

م وبھ خواب وارداتاقم شدم وبعدتعویض لباس ھام روی تخت درازکشید
  رفتم
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مھرماه بودوھوابھ شدت سردشده بود نھ برفی بودنھ بارونی ھواھم 
اونقدرھاگرفتھ نبوداماخوب سوزسردی داشت وبرای منی کھ سرمایی 

  ....بودم عمق فاجعھ بودواین چندروزوازخونھ بیرون نمیرفتم

ازاون شب کھ رفتیم شھربازی چندروزی میگزره وپاشا رفتارھاش 
ی شده ھمش گیرالکی میده اخم داره ازم دوری میکنھ خیلی غیرمنطق

یھ ساعت خوب وشیطون بقیھ شب وبھ خودم  داصال رفتارھاش ضدھمن
  .وخودش زھرمیکنھ فقط بھ خاطر حرفھای الکی

بارفتارھاش گیجم میکنھ گاھی سعی درجذبم داره وگاھی کالفھ عصبانی 
  .ومن نمیدونم این ناراحتیشو بزارم پای چی...میشھ

فھ چشم ھاموبستم ھم زمان باتکون دادن سرم نفسم روبا شدت بیرون کال
سرم وبھ پشتیھ کاناپھ تکیھ دادم وچشم بستم برای شام ھیچی ...فرستادم

درست نکرده بودم حوصلھ اشونداشتم ظاھرمم خیلی معمولی بودیھ 
  .شلواراسلش طوسی بایھ بلوزاستین سھ رب نارنجی پوفکی

واقعیتش میترسیدم امسال زودبگذره ومن ...موھامم بازدورم رھابودن
ھمون طورکھ چشم ھام ...بخوام جدابشم ازپاشاواسم خیلی سخت بود

  .بستھ بودصدای درروشنیدم کھ بازوبستھ شد

سرم روباالکردم پاشاباوضعی بدموھای بھ ھم ریختھ چشم ھای 
  .خمارقرمزورنگ پریده

  وبھ؟حالت خ...چی شدی پاشا:بی اختیاربھ سمتش رفتم وگفتم

  .دردمیکنھ، میرم بخوابم...سرم:پاشافقط زمزمھ کرد

ورفت فکنم سرماخورده ازتویخچال یھ قرص سردردبیرون اوردم وبایھ 
باالتنھ  لیوان اب رفتم سمت اتاقش درروبازکردم ورفتم تو روی تخت با

  .ای لخت خوابیده بودونالھ ھای ضعیفی میکرد
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وروی پیشونیش گذاشتم دستم ...رفتم جلوتروبھش قرص دادم تابخوره
درست بودسرماخورده بودرفتم یھ کاسھ پراب کردم بھ ھمراه یھ دستمال 

رفتم تواتاقش دستمال روخیس میکردم ومیزاشتم روی پیشونیش اروم 
  .پاشولباس ھاتوبپوش بریم دکتر...پاشا:گفتم

نھ ی توکارنیست داری :یھ چیزی شبیھ نھ گفت امامن بی خیال گفتم
باس ھاشوبھ زورتنش کردم وخودمم سرسری لباس توتب میسوزی ول

پوشیدمو پاشا روازخونھ خارج کردم وسواراسانسورشدیم ازاینھ بھ چشم 
ھای مریضش نگاه کردم نمیدونم چراحس میکردم تواون چشم ھا یھ 

 و اسانسورایستاد...حرف ناگفتھ ای داشت کھ بادلخوری نگاھم میکرد
نشوندم توماشین خودمم  رو اپیاده شدیم دزدگیر ماشین روزدم وپاش

  سوارشدم درحال استارت زدن بودم کھ

  .فقط بھ کشتنمون ندی: پاشاگفت

  .ای قطع شھ اون زبونت کھ مثلھ نیش عقرب میمونھ:باحرص گفتم

  .گربھ بارون نمیاد دعای اقا با:باخنده گفت

ھنوزم زبونت ...خوبھ درحال مردنی:باحرص وعصبانیت گفتم
  .سرجاشھ

  .وھیچی نگفتپاشاھم خندید

  

بھ درمانگاه رسیدم وپاشااین دفھ خودش پیاده شد ھمراه ھم واردبخش 
  .شدیم وبعدپنج دقیقھ نوبت پاشاشدکھ بره تو

  .باید ایناروبخری:بیرون نسخھ اشودادوگفت وقتی اومد

  ازش گرفتم وسرتکون دادم خواستم ازدرمانگاه خارج شم کھ
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  .صبرکن بیااینم کارت:گفت

گفتم و زدم بیرون وبھ سمت داروخانھ حرکت یھ بروبابابھش 
  ..................کردم

دوتاامپول ویھ شربت ویھ بستھ قرص ھمھ رودادم بھ پاشاکھ اونم 
بھ پرستاری روکھ  االن بزنم و روباید امپول ھا دکترگفت دوتا:گفت

  ببخشیدخانوم بخش تزریقات کجاست؟:اونجابودگفت

ھمراھم بیاین وخودش :پاشاانداخت وگفتپرستارنگاھی بھ سرتاپای 
  .جلورفت

  .پاشاھم بھ دنبالش

بعدیھ پنج دقیقھ یاشایدم کم ترپاشاباحالتی لنگون اومدوباھم ازدرمانگاه 
  .خارج شدیم

  .چیھ جاش دردمیکنھ:پاشاتانشست یھ اخ گفت باخنده گفتم

  .پاشاھم کھ بی حالی ازسرو روش میبارید سرتکون داد

  وندم وھیچی نگفتممنم بھ سمت خونھ ر

******  

پاشاروی کاناپھ خودش روانداخت وچشم ھاشوبست تصمیم گرفتم براش 
یکم سوپ درست کنم تندی وسایل رواماده کردم واندازه ی خودش سوپ 

  .درست کردم

  

کھ نیست سوپھ سوپ نگا  زھرمار اوووووووف، بازکن اون گالھ رو+
  .ویھ قاشق خوردم. آآ
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  .ختی کھ روخودت اثرنزارهشاید سمی توش ری:پاشاگفت

پاشاجان، عزیزم اگھ من میخواستم توروبکشم نمیبردمت :کالفھ گفتم
  .دکتر

  .اقاجان نمیخوام من سوپ نمیخوام:پاشالجوجانھ گفت

دیگھ گریھ ام گرفتھ بودبشقاب وپرت کردم توبغلش ویھ بروبھ درک 
  .محکم گفتم وازجام بلندشدم

فقط بادست تومزه :وگفتخواستم ازکنارش ردشم کھ دستم وگرفت 
  ...میده

  .رواعصابی فقط رواعصابی:بی توجھ بھ حرفش گفتم

وبی حرف بھش سوپ دادم بخوره بعدھم بردمش تواتاقش وخودمم بایھ 
  .پتووبالشت روی زمین تواتاقش خوابیدم

  

  .نصفھ ھای شب صدای نالھ میومد

تم برق و روشن کردم رفتم کنارتختش دستم وگذاش بود بیدارشدم پاشا
  .روپیشونیش تبش خیلی باالنبوداماتب داشت پتوروتاگردنش کشیدم باال

خواستم برم بخوابم کھ یھ چیزی مجبورم کردبھ ایستم وبھ زمزمھ ھاش 
  .گوش کنم

نرو ... توخوبی... نھ:ھزیون میگفت گوشم ونزدیک دھنش بردم میگفت
  .نھ
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کی ... ھگوشموازدھنش فاصلھ دادم ونگاھش کردم یعنی باکی میتونھ باش
اھھھھھھھ ملی توخودت ھمین االن گفتی ھزیون ... روبھ من ترجیح میده

  .بازازاین فکرھای مزخرف چرامیکنی

پاشاروتکون دادم پلک ھاش لرزیدن ویکم ازھم فاصلھ گرفتن نگاھم 
میکردعمیق وسوزان خواستم حرفی بزنم کھ منوکشیدسمت خودش ومنم 

ھلوچرخیدومنم مجبورشدم بھ چون تعادل نداشتم افتادم روش پاشابھ پ
پھلوروبھ روش درازبکشم دست ھاشومحکم دورم حلقھ کرده بود 

. تابغلت کردم موجی ازارامش بھ دلم سرازیرشد....عجیبھ:درگوشم گفت
  چرا؟

  .نمیدونم:شونھ باالانداختم وگفتم

یھ امشب روبزارازاین ارامش لذت ... کجا:وخواستم بلندشم کھ گفت
  .ببرم

  .فروبرد ویھ نفس عمیق کشیدوسرشوتوموھام 

پیشش بخوابم پس بی حرف وبی حرکت اضافی چشم  منم بدم نمیومد
 بود االنمیدونم ازحس ارامشکھ خوابم برد ح ھاموبستم وطولی نکشید

  .یاخستگی

*************************  

صبح جمعھ بودمن زودتربیدارشدم اماتوتخت موندم وبھ چھره ی پاشاکھ 
ظریفی مابین ابروھاش  کردم توی خواب ھم اخم اب بودنگاهغرق خو

لب ھای خوش فرمش کیپ بستھ بودواروم وعمیق نفس .... نشستھ بود
  .دوست داشتم رو میکشید من چقدراین مرد

کھ صداش  وبرام عجیب بود دستم وگذاشتم روی سینھ اش قلبش میزد
  ...چقدرخوش اھنگ بود
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  کجا؟:خواستم بلندشم کھ گفت

  .خواب نبودیمگھ :بابھت گفتم

  .ازتکون ھایی کھ خوردی بیدارشدم:پاشاگفت

  .میرم صبحانھ اماده کنم:گفتم

  الزم نکرده بخواب:پاشاسفت منوگرفت وگفت

م گرفتھ خند کالفھ دوباره درازکشیدم پاشاعین این بچھ کوچولوھاشده بود
  ...وزدم زیرخنده بود

 ماد ادواسم نبوده بحچیھ نکنھ توخواب :مش وبازکردوگفتپاشایک چش
  ؟...خالی کردم یادھنم بازمونده

بااین حرفش باصدای بلندتری زدم زیرخنده حتی تصوراینکھ 
پاشاتوخواب دھنش بازبمونھ یابخوادگالب بھ روتون بادمعده خالی کنھ 

  .خنده داربود

 این صدای نکرات از پاشوپاشوبروکھ توبا:پاشاھولم دادعقب وگفت
  .خواب بی خوابم میکنی

  .ازتخت پایین اومدم وبالبخندازاتاق رفتم بیرونازخداخواستھ 

  .چای سازوزدم بھ برق ومشغول چیدن میزشدم میدونستم پاشامیاد

چای رودم کردم وھرچی منتظرش شدم نیومد بی خیال شدم 
ومیزروجمع کردم وفقط یھ چای برای خودم ریختم ورفتم توپذیرایی تا 

  .یکم فیلم نگاه کنم
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اعت نگاه کردم یازده رونشون میدادبلندشدم حوصلھ ام سررفتھ بودبھ س
یکم خونھ رومرتب کردم اتاق ھاروگردگیری کردم رفتم حموم اومدم 

ساعت نزدیک دواینابودرفتم ....بیرون ناھاردرست کردم
  .پاشاروبیدارکردم تاقرص ھاشوبخوره

رفتم تواتاق پاشاروی تخت نبود بااخم اتاق رونگاه کردم امانبود اتاقش 
  .دم وکل خونھ اش رودنبالش گشتم امانبودرومرتب کر

پس :وارداتاقم شدم ازحموم صدای سوت وُشرُشراب میومدزمزمھ کردم
  .رفتھ حموم

وازاتاق زدم بیرون یھ سیب ازیخچال برداشتم ونشستم ومشغول بازی 
  .باگوشیم شدم

  

  .ملورین....نــــــــــملوری_

  بلھ؟:بلندگفتم

  .این حولھ کجاست:بلندگفت

ورفتم تواتاق ویھ حولھ دست نخورده برداشتم ودادم دستش  بلندشدم
  .برم لباس ھاتوبیارم:وگفتم

  .اگھ زحمتت نمیشھ:پاشاگفت

رفتم تواتاقش ویھ شلوارتوخونھ ای سورمھ ای ویھ تی شرت سفید 
برداشتم وخواستم برم کھ یادم ازلباس زیراومد ھمھ ی کشوھارم گشتم 

  ...تاپیداکردم
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متفاوت ازمشکی بگیرتا طالیی یکی  اووووچھ ھمھ رنگ ھای
قرمزبرداشتم ورفتم دادم دستش وبرگشتم توپذیرایی ومیزرواماده کردم 

  تابیاد

  

مثلھ اینکھ :پاشا بالبخندشیطونی وارداشپزخونھ شد نشست سرمیز وگفت
  نھ؟...بھ رنگ قرمزخیلی عالقھ داری

  بی تفاوت شونھ باالانداختم

  .اره قرمزھم دوست دارم:وگفتم

داری االن را ای خانوم چ:شیطنت چکھ میکردگفت بالحنی کھ ازشپاشا
  .خوب دیشب میگفتی تاعوض میکردم...میگی

  .گوشتوبیار:سوالی نگاھش کردم کھ گفت

لباس زیرومیگم :خم شدم بھ طرفش کھ اونم بھ طرفم خم شدواروم گفت
  .دیگھ خنگ

  .اول چشم ھام گشادشدن بعدھم اخم چاشنیھ صورتم شد وبھش زل زدم

  .من اونوھمین طوری برش داشتم:گفتم

  .ازتوی اون ھمھ رنگ اندی قرمز روبرداشتی:پاشاگفت

نثارش کردم ومشغول شدم اونم یکم خندیدودیگھ ھیچی  بادستم یھ بروبابا
بعدناھارجلوی تی وی نشستھ بودیم وداشتیم فیلم میدیدیم کھ تلفن ...نگفت

  .یھپاشوبروببین ک:زنگ خوردپاشاروتکون دادم وگفتم

  ...باتوکاردارن:پاشاگفت

  .بھ من چھ اگھ کسی کاری باھام داشتھ باشھ بھ گوشیم زنگ میزنھ:گفتم



 

wWw.98iia.com  147 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

  .ھییییس فیلمونگاه....ولش کن:پاشاکھ ازفیلم ھیجانی شده بودگفت

سری بھ نشونھ ی تاسف تکون دادم وخواستم بلندشم کھ صداش توی 
وپیش اون دختره  منکھ میدونم االن خونھ ای...پاشا عزیزم:خونھ پیچید

تولیاقتت خیلی ....ی بی سروپانشستی پس میگم کھ گوش کنی
نمیرسی،  اون بھ ھیچ جا بیشترازاون دختره ی ھرجاییھ توبا

بھتره اونوطالق بدی ....بیاپیش خودم من میتونم عاشقت کنم...باورکن
نھ بھ  ستوخودت رونجات بدی چون اون فقط وفقط بھ خاطرپول باتو

  .خاطرخودت

پاشانگاه کردم بادھن بازوچشم ھای ازحدقھ بیرون زده داشت بھ من بھ 
نگاه میکرد نمیدونم چی توی چشم ھام دیدکھ سریع ازجاش بلندشدورفت 

  .چرادوباره زنگ زدی:تلفن روبرداشت وخشن گفت

_................  

وقطع کرد مات من ھیچ کاری با تو ندارم ب نفعتھ دیگھ زنگ نزنی _
  .ومدسمتم بازوموگرفت وصدام زدنگاھش میکردم ا

بھ خودم اومدم نمیدونم چم شده بودکھ اون طوری شده بودم بالحن 
  پاشا من ھرجاییم؟؟؟؟:خاصی گفتم

  .نھ توپاکی حتی پاک ترازگل:پاشاسریع بغلم کردوگفت

نھ اون گفت من ناپاکم گفت تولیاقتت :پسش زدم وگفتم
  مگھ من چمھ؟...بیشترازایناست

خدالعنت کنھ کسیوکھ نتونھ خوشبختیھ  ای:پاشابلندگفت
  .ملورین تروخداولش کن اون چرتوپرت زیادمیگھ...ماروببینھ
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پاشادھنش بازمیشدچیزی بگھ !!!یعنی تومنو دوس داری؟؟؟:گفتم
چون ...دوست دارم:اماھیچی صدای نمیومدبیرون دست اخرھم گفت

  .دوستمی وھم خونھ امی

ناراحتی بغض عشق اون موقع چندحس مختلف داشتم خشم حرص 
  .نتونستم چیزی بگم وبی توجھ بھ صدازدن ھای پاشارفتم تواتاقم

بغض داشتم اماگریھ ام نمیومد ناراحت بودم امادوست داشتم بخندم 
نمیدونم چم شده بود روی تخت نشستم وسرم روتوی دست ھام 

  .خدایامن چم شدددددددده....گرفتم

دستش روگذاشت روی دراتاق بازشدوچندی بعدنشستنش روحس کردم 
  شونھ ام واروم

  .ملورین:صدام زد

  .خدایا خدایا چقدراحساس خوبی دارم وقتی این طوری صدام میکنھ

  .سرم وبلندکردم وبھ چشم ھاش نگاه کردم

ازتوبد  باورکن طرالن درحدی نیست کھ بخواد:لباشوخیس کردوگفت
  ...بگھ

ی چراخودت روبھ خاطریھ حرف الکی وچرت وپرت ناراحت میکن
  ؟!!خانومی

  ...بھش چسبیدم

دست خودم نبود فقط اون لحظھ دلم میخواست سربزارم روی شونھ 
  ...اش

پاشاتکون خفیفی خورد امابعداروم دستش رودورکمرم حلقھ کرد سرم 
  ...وگذاشتم روی شونھ اشونفس حبس شده ام روازادکردم
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  .پاشاھم سرش وبھ سرم تکیھ ودادوھیچی نگفت

  

این دوکھ یکی بادلیل وان یکی بی دلیل  نتن نداشتدرواقع چیزی برای گف
پاشاحالی داشت ... ازاین نزدیک شدن بھم احساس ارامش میکردن

وصف نشدنی انگارکھ داشت دراسمان پروازمیکرد نمیدانست چرافقط 
ملورین دوست ... وفقط درکناراین زیبای مغروراین حس ارامش رادارد

یگفت نمیخواست اول اوشروع دارم ھایش تانوک زبانش می امدندامانم
کند شاید باخودش فکرمیکرد اگھ اوبھ پاشاابرازعشق کندپاشاازاو 

 شود پاشادلش میخواست نزدیک ترازاین ھا... سوءاستفاده خواھدکرد
کھ اوھم مثلھ دیوانھ  ملورین دوباره بھم بریزد کھ نکند امامیترسید

ل بھ نوازش اینقدرمی نمیدانست چرا... ھاازحال ملورین عذاب بکشد
برای باری دیگرلبان اوراببوسد اومیدانست این  اودارد ودلش میخواد

حسی کھ بھ ملورین داردحسی است پاک وزالل نھ ازسرھوس 
  .امانمیدانست نام این حس پاک وزالل راچھ بایدبگذارد

ملورین ... ملورین خودرابیشتردرآغوش پاشافشرد واورابی تاب ترکرد
ھ ی پاشابود بھ اونگاه کرد پاشاھم خیره بھ ھمان طورکھ سرش روی شان

چشم ھای ... لبھای ملورین ھردوناخواستھ داشتن بھم نزدیک میشدن
ملورین خودبھ خودروی ھم فرودامدن تااینکھ نرمیھ لب ھای 

اولین حرکت پاشابوسھ ی . پاشاوبعدنفس عمیق اوراحس کردوشنید
ھ صدای زنگ ریزی بودکھ برلب ملورین زدخواست ازاین فراتربرودک

ازحرکت ایستادوچشم ھایش راروی ھم فشرد وکمرملورین  درامد پاشا
ازجایش بلندشدوبدون نگاه بھ ملورین ازاتاق زدبیرون . رافشارخفیفی داد

  .وبھ کسی کھ پشت دربودلعنت فرستاد
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بااخم دروبازکردم یھ دستھ گل بزرگ جلوی دربود کھ یھ ھوجمعی باھم 
  .سالااااااااااامممم:گفتن

اق پاشا :باچشم ھای گشاد شده بھ بچھ ھانگاه کردم کارن بالودگی گفت
  ؟...مھمون نموخایی

  .مھمون میخوایم امامیمون نمیخوایم:سری تکون دادم وگفتم

  .مگھ داشتی چیکارمیکردی کھ اینقدرحرص میخوری:کارن گفت

بزارماداخل :منوھول دادکناروگفت تارا. وھی توخونھ روسرک میکشید
  .خونھ شدن رتوپرت ببافین بھ ھم وھمراه یکتاونگین واردشیم بعد چ

  .کناررفتم تاپسراھم واردشن دستھ گل روھم برداشتم

  .بعدواردشدن بچھ ھادروبستم

  

  :ملورین

صدای ...نفس عمیقی کشیدم وابی بھ دست وصورتم زدم تاحالم خوب شھ
  .بچھ ھامیومدازھمھ بیشترھم تاراجیغ جیغ میکرد

کردم یھ ساق مشکی تقریبازخیم بھ ھمراه دامن کوتا بھ لباس ھام نگاه 
تنگ ابی نفتی کھ یھ وجب باالی زانوبود بھ ھمراه یھ تاپ مشکی کھ 

موھامو دم اسبی بستم ونفس . روش باپولک ھای نقره ای تزئین شده بود
  .عمیقی کشیدم ورفتم بیرون بھ سالن رسیدم وسالم بلندباالیی دادم

ملی جووووووووووووووونم وتُپ خودش :تتاراتامنودیددویدسمتم وگف
َبھ تاراخانوم :روانداخت بغلم گونھ اشوبوسیدم وگفتم

  .نکنھ راگم کردی...شماکجااینجاکجا...گل
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  .بفرمائیدماھم اینجابوقیم دیگھ:یکتاگفت

  .نھ جیگرشماتاج سری:بچھ ھاخندیدن رفتم جلووگفتم

  .گودزیالاقبول نیست ھمھ ی صفت خوب رسیدبھ این دوتا :نگین گفت

  .کورشھ چشم حسود:یکتا گفت

  .شماکھ سوگلی ھستی خاااااانوم:رفتم نگین وبوسیدم وگفتم

  .پاشاتوھم مارویکم تحویل بگیرجلوایناکم نیاریم:سیروان گفت

خندیدم باکارن وسیروان وماھان وماکان دست دادم وخوش امدگفتم 
  .نگاھم افتادبھ پاشااماسریع نگاھم وازش دزدیدم

  .ارفتیم تواشپزخونھ تاوسایل پذیرایی رواماده کنیمھمراه دختر

  

زن داداش :کم کم داشتم برای شب شام تدارک میدیدم کھ ماھان گفت
  .زحمت نکش شب میریم رستوران

  .چھ زحمتی دلم میخوادبرای مھمون ھام شام درست کنم: گفتم

این  میگم توبا...زن داداش:اویزون کردوگفت اپنکارن خودش رواز
  ؟...ای ماچھ جوری سرمیکنیداداش پاش

 شوھرمن خیلی ھم خوبھ الکی ایرا...یــ؟پاشابھ این ماھ..مگھ چشھ:گفتم
  .راضی باشھ راضیھ دنگیر کسی ھم کھ باید

  .یمراضولی من نا:کارن گفت

  .لطف کن ومرضی باش بھ جایی برنمیخوره حاالتوبیا:گفتم
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موقع ماھان وکارن زدن زیرخنده کارن خواست حرفی بزنھ کھ پاشا
دیدی کھ :اومدن بھ اشپزخونھ یھ پس گردنیھ مشتی نثارکارن کردوگفت

خانومم چی گفت ازمن خیلی ھم راضیھ توھم کم ترموش بدوون 
  .تورابطھ ی ما

  .توھم زحمت نکش میریم رستوران:بھ من جورخاصی نگاه کردوگفت

وپالستیک ھای گوشت روازدستم گرفت ومنوھمراه خودش 
  ....بردتوسالن

  .بچھ ھابیاین بازی:گذشت ماکان گفت یکم کھ

  ؟...چھ بازی:تاراگفت

  .جرات وحقیقت:ماکان گفت

  .بروبابا:تاراگفت

  .ومشغول گوشیش شد

  .اسم فامیل یاگل پوچ...خوب چھ بازی:ماکان گفت

بچھ ھابیشترطرفدارجرات وحقیقت بودن ومنم یھ چیزھایی ازش شنیده 
  ؟...الی میاریزن داداش بی زحمت یھ بطری خ:بودم ماکان گفت

  .یھ باشھ گفتم ورفتم ازتوی اشپزخونھ یھ بطری اوردم ودادم دستش

  .ھمھ گردنشستھ بودیم تاراھم مجبورشدبازی کنھ

ماکان بطری روگذاشت وسط وچرخوندش تھ بطری بھ طرف 
  .یکتابودوسرش بھ طرف پاشا

  جرات یاحقیقت؟؟؟؟:پاشاگفت

  .حقیقت:یکتایکم فکرکردوگفت
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تاحاالشده پیش یکی ناخواستھ بادمعدات خالی :فکرکردوگفتپاشایکم 
  .شھ

یکتادرجاسرخ شدوسرش روانداخت پایین پسرازدن زیرخنده یکتا 
  .نھ خیرمن بھ این باشخصیتی:باحرص گفت

پاشا دیگھ حرفی نزدودوباره چرخوندن سرش بھ سیروان وتھ بھ پاشا 
  جرات یاحقیقت؟:سیروان گفت

  .جرات:پاشاگفت

پس پاشو برویکم روغن مایھ روبااب حل کن بعد نوشابھ :سیروان گفت
  .ودوغ ھم قاطی کن وبخور

ھمھ گفتن اه ولی پاشابلندشدویکی یکی ھمھ اوناروقاطی کردوجلوی 
  .چشم ھای ماخورد

  دوباره نشست وبازی ازسرگرفت

  

  ؟.جرات یاحقیقت:وسرش بھ من پرسیدم این دفعھ تھ بطری افتاد بھ تارا

  .جرات:فتتارایکم فک کردوگ

  .پس پاشویھ دوربرامون برقص:یھ چشمک زدم وگفتم

تاراھم باکمال میل بلندشدوبعدگذاشتن اھنگ ازتوگوشیش شروع کردبھ 
  .رقصیدن

بازیمون ھمین طورادامھ داشت تااینکھ سربطری افتادبھ کارن وتھش بھ 
  .جرات یاحقیقت نگین خانوم:نگین کارن باشیطنت گفت

  .جرات:نگین گفت



 

wWw.98iia.com  154 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

پس پاشوبروقشنگ روی پاھای پاشا بشین وبعد :اشیطنت گفتکارن ھم ب
  .یھ بوسھ خوشگل مھمونش کن

  .نگین باید پاشا روببوسھ...واییییی نھ....چشم ھای نگین گشاد شد

داشتم بھ بدبختی کھ سرم اومده بودفکرمیکردم کھ صدای نگین توگوشم 
  .من ھمچین کاری روعمرا انجام نمیدم:پیچید

  .ت مجبوریقبول نیس:کارن گفت

  .من بازی نیستم:نگین عقب کشیدو گفت

توکھ بی جنبھ ھستی واسھ چی بازی :کارن ھم شونھ باال انداخت وگفت
  .میکنی

  .بازی نکن

  .واین شد کھ بازی ازسرگرفت ومنم یھ نفس راحت کشیدم

  ...بعدبازی منم اماده شدم تاھمراه بچھ ھا بریم رستوران

وشلوارسورمھ ای وکفش ھای  یھ مانتوپاییزی مشکی پوشیدم باشال
  .مشکی وراه افتادیم

*******************  

  .چندروزی ازاون شب میگذشت ورفتارپاشا عجیب شده بود

  .حرف نزنھ من چشم توچشم نشھ یا با زیاد سعی میکرد

اش بده واردشیرھم ه پاشا قراربود یھ مھمونی برای تکمیل شدن پروژ
وخونھ ی من بھ اسم پاشا گفت چون منم قصد داشتم مھمونی بدم ت

  .مھمونی روبرگزارمیکنیم

  .تاحدودی خوشحال شدم اخھ یھ مھمونی میوفتادیم
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  .ی اوکی بودچلباس ھم خریده بودم وھمھ 

  .برای شام املت درست کردم

  .فقط تنھاچیزی کھ عذابم میده رفتارپاشاست

  .برای شام صداش زدم بااخم اومدنشست سرمیزوشروع کرد

زبونت ...چیھ:حرصم گرفت وگفتم می لومبوند بی حرف فقط داشت
  ؟....وموش خورده کھ اینقدرساکتی

  .حوصلھ ندارم:پاشانگاھی بھم انداخت وگفت

این حوصلھ روکجامیفروشن کھ من برم صدکیلوواسھ توبخرم تااین :گفتم
  .قدنگی حوصلھ ندارم

ولی پاشابی حرف فقط لقمھ میزاشت دھنش سری بھ نشونھ ی تاسف 
  ...وھیچی نگفتم تکون دادم

  .حرصم میگرفت اخھ دلیلی برای این دوریش وجودنداشت

  .نفس عمیقی کشیدم وازسرمیزبلندشدم وراھیھ اتاقم شدم

بعدتعویض لباس بایھ لباس راحت روی تخت لم دادم وسعی کردم 
  .بخوابم

*****************  

  ...صبح کھ ازخواب بیدارشدم ساعت ده بود

ھ رویکم مرتب کردم ویھ ناھارخوشگل رفتم قشنگ چای خوردم خون
درست کردم وبعداینکھ ناھارخوردم رفتم حموم وحسابی خودم روسابیدم 

بعدحموم یھ ست سفیدمشکی زدم وبعدبرداشتن کاورلباس ھاموگوشی 
  .وسویچ زدم ازخونھ بیرون
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بھ ارایشگاه رسیدم قبالبالیلی ھماھنگ کرده بودم اونم تامنودیداومدسمتم 
  .چھ سرموقعسالم :وگفت

  .مااینیم دیگھ:بالبخندجواب دادم وگفتم

  .بشین خانوم خودشیفتھ:لیلی خندیدومنوروی صندلی نشوندوگفت

وقتی نشستم لیلی ھم باتمام توانش شروع کردبھ کشیدن موھامویھ عالمھ 
  ....تافت زدن وچسب مومالیدن

فک کنم یھ سھ ساعتی طول کشید تاکارم تموم شد لیلی بارضایت 
  .ومی فقط اول لباس بپوش بعد خودت رونگاه کنتم:گفت

پاکردن  منم بھ حرفش گوش دادم ورفتم تواتاق پرو ولباسم وپوشیدم بعد
  ....کفش ھا بھ اینھ قدی توی اتاق نگاه کردم

باخوشحالی ازاتاق اومدم ... فقط یھ کلمھ فوق العاده ونفس گیرشده بودم
لباس پوشیدم وراه افتادم دادن دست مزد  بیرون وازلیلی تشکرکردم وبعد

  .سمت خونھ ی اردشیر

  

بھ خونھ کھ رسیدم یھ بوق زدم کھ باغبون کھ اقای مسنی بودوخیلی ھم 
  ...باھم جوربودیم در روبازکرد

  .حال شما...بایرام سالم اقا:شیشھ ی ماشین رودادم پایین وگفتم

 سالم دخترم من خوبم خوش امدی منم یھ بوق:برام دستی تکون دادوگفت
براش زدم وماشین روتوی حیاط پارک کردم وپیاده شدم برخالف وقت 
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ھایی کھ میومدم ونفس بھ طرفم میدویداین دفعھ اون نبوداردشیرگفتھ 
بودخوب نیست نفس باسن کمش توی این جورمھمونی ھاباشھ 

وباآلمافرستاده بودتش بیرون شب ھم برن خونھ ی ما کلیدھاروبھ 
  ...الماداده بود

بل اعتمادی بود ویھ بارازدواج ناموفق داشتھ وپسرش روھم المادخترقا
  .ازدست داده

  

واردسالن شدم ھمھ جاعوض شده بودمیزصندلی ھایی توسالن چیده شده 
  ..بودن ووسط روھم خالی گذاشتھ بودن بھ عنوان پیست رقص

سالم بلندی کردم کھ خدمھ ای ازتواشپزخونھ اومدبیرون بادیدن من 
خانوم خوش اومدین کسی خونھ نیست اماتایکی  سالم:لبخندی زدوگفت

شماھم اگھ مایل ھستین ... دوساعت دیگھ کم کم مھمونی شروع میشھ
  .برین باال یکم استراحت کنین

  .اگھ کاری ھست بدین تاانجام بدم... نمیخوام استراحت کنم:بالبخندگفتم

نھ کاری نیست پس شمااینجاباشین تامن چای بیارم :خندیدوگفت
  .خدمتتون

نشستم وکیفم روروی یکی ازصندلی ھا گذاشتم خدمھ برام چای 
  ....وشیرینی اورد ورفت

خلھ اس  منم برای اینکھ وقت بگذرونم یکم باگوشیم وررفتم وبھ ھیوا
  .دادم ویکمم رمان خوندم
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  .خوش امدین...سالم خانوم:صدای اردشیرازپشت سرم اومدکھ گفت

چشم ھای گشادشده بھ طرفش برگشتم سرش روبردعقب واول با
  ...تویی دختر:وبعدبااخم نگاھم کردوگفت

  .خندیدم وبھ طرفش رفتم سالم کردم وباھاش دست دادم

  ؟....نکنھ انتظارداشتین زن رویاھاتون جای من باشھ:شیطون گفتم

یھ یک :توکی اومدی؟گفتم. شیطون:اردشیر خندیدودماغم روکشیدوگفت
  .ساعت دوساعتی میشھ

پس یھ نیم ساعت دیگھ ھم تنھابمون کھ من :دادوگفتاردشیرسرتکون 
  .برم یھ دوشی بگیرم

  .ورفت خوشم میومدمثل جوون ھارفتارمیکرد وشادبود

  

ارایش  کم کم ھمھ ی مھمونھا داشتن میومدن منم تندی رفتم باال تاتجدید
  ....کنم

وارداتاق شدم ورفتم سروقت کیفم ازتوش رژقرمزرنگ روکھ بھ 
برداشتم ویھ دورکامل بھ لب ھام  رو میخوند رژقرمزروی لب ھام

کشیدمشون بعدیھ دستمال کاغذی گذاشتم روی لب ھامویکم فشاردادم تا 
  .رژھای اضافی پاک شن

  ...دستی بھ موھای شنیون شده ی زیبام کشیدم

  .یلی خوشگل شده بودم خودم ازدیدن خودم سرذوق میومدمــــــاصال خ
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گربھ ای اونودربرگرفتھ بود نگاه بھ چشم ھای خمارم کھ یک خط چشم 
کردم پشت پلک ھاموترکیبی ازرنگ ھای نقره ای طوسی ومشکی بود 

  .خیلی زیبا وشیک

برای خودم توی اینھ یھ بوس فرستادم ویکم صبرکردم تامھمون 
  ...برم پایین ھابیشترشن بعد

ظریف نقره ای تودستم  توی ھمین حین کھ من مشغول وارسیھ دست بند
  ...ق بازشدبودم دراتا

  .سرم وباالگرفتم وبھ فردی کھ اومده بودتواتاق نگاه کردم

  .میزد قلبم تندتند.....پاشاخشک شده بھ من نگاه میکرد

خدایا چرااین پسراینقدرزیباست پاشابھ طرزعجیب وزیبایی 
موھاشوحالت داده بود کت وشلوارطوسی رنگ ویھ پیراھن مشکی ویھ 

  .سالم...س:ادم وبالکنت گفتماب دھنم وقورت د....کراوات طوسی

پاشابھ انی اخمی پررنگ چھرشوقاب گرفت اومدجلو وبھ سرتاپام نگاه 
  ...این چھ سرووضعیھ برای خودت درست کردی:کردوگفت

  ؟؟؟؟...مگھ ظاھرم چشھ:بھ لباس ھام نگاه کردم ومظلوم گفتم

لباس  بودکم...لباس بھ این تنگی وبازی:گفتدامن لباسم وگرفت و پاشا
  .زودعوضش کن. کھ رفتی اینوخریدی بود

اولندش لباسم بازنیست وخیلی ھم مناسبھ دومندش :حرصم گرفت وگفتم
اگھ برات مھمھ باھام میومدی تابرام انتخاب میکردی سومندش لباسم 

  .روبھ ھیچ قیمتی عوض نمیکنم

بادستم پسش زدم کھ یکم بھ عقب متمایل شد پاشادستم وگرفت ویکم تاب 
دش مواظب دستت باش کھ دیگھ کج نره دومندش اولن:داد وگفت



 

wWw.98iia.com  160 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

توخودت عقلت نمیرسھ مھمونی مختلطھ وبایدلباس مناسب بخری 
سومندش کسی کھ میگھ عوض نمیکنم یک بارکھ ھیچ دوباره عوضش 

  .میکنھ

اولندش اختیاردستم باخودمھ دومندش :دستم وازتوی دستش کشیدم وگفتم
ندش توکھ ھیچ بابامم عقلم رسید ولی ازاین لباس خوشم اومد سوم

  .نمیتونھ منوبھ کاری مجبورکنھ

  

  ...بامن ل:پاشاباعصبانیت گفت

  .یکی زدبھ دروبعدبازشد

  .بیاین پایین دیگھ دوساعتھ چیکاردارین میکنین:اردشیربود گفت

  .اومدیم:پاشاچشم ھاشوروی ھم فشردوبھ زورگفت

  .وخودش جلوترازمن راه افتاد

  

وردجلوی من نگاھش کردم اخم داشت بھ پلھ ھارسیدیم پاشادستش روا
ومعلوم بوداین کاروکامالبی میل انجام داده منم ایشی زیرلب گفتم ودستم 

  .رودوربازوش حلقھ کردم

باھم اروم اروم ازپلھ ھاپایین میرفتیم اردشیرسمت راستم بودپاشا سمت 
  .چپم

بیشتری ھاشون رونمیشناختم اماازمیون جمعیت طرالن وپدرش وبچھ 
  ...اکردم ھمراه پاشا رفتیم بھ مھمونا خوش امدگفتیمھارو پید

  ...اردشیرازماجداشده بودوبھ جمع بزرگ ترھا پیوستھ بود
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  ...ھمراه پاشاکھ ھمچنان اخم داشت بھ سمت دوتاپسررفتیم

  .ھردوشون ھم قدپاشا امایکیشون درشت تریکیشون ریزتر

نم خوش وقتی بھ اونارسیدیم ھواسشون جمع ماشدپاشابھشون دست دادوم
  .امدگفتم

پاشا، این خانوم :یکیشون کھ درشت تربودونگاه ھیزی ھم داشت گفت
  ؟.زیبارومعرفی نمیکنی

  .ایشون خانوم راشدھمسربنده ھستن:پاشا اخمش غلیظ ترشدوگفت

بھ . ازاشنایی باشماخوشبختم:پسردستش روبھ سمتم درازکردوگفت
گرمی فشردم روگذاشتم کنارودستش روبھ  دستش نگاه کردم وتردید

  ھمچنین اقای؟؟:وگفتم

  .سپند:سریع گفت

  .ازاشنایی تون خوشبختم اقا سپند...بلھ:لبخندزدم وگفتم

  ...ودستش رورھاکردم

عزیزم بروپیش بچھ ھا :پاشاروبھ من باحرص وعصبانیتی پنھان گفت
  .تاراداشت دنبالت میگشت

  ...منم یھ باشھ ویھ ببخشیدگفتم وبھ ھمون سمت راه افتادم

  .زن داداش واقعا خودتی:ھابادیدنم کپ کرده بودن کارن گفتبچھ 

  .پس عمتھ ام:خندیدم وگفتم

  .این لوازم ارایش ھا چھ کارھاکھ نمیکنن:ماھان گفت

زیبان وزیباترمیشن امابعضی  اشتباه نکن ماھان خان بعضی ھا:یکتاگفت
  ...ھا وباچشم بھ جایی اشاره کردبھ ھمون سمت نگاه کردم
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ود طرالن دخترزیبایی بوداما انقدرخودش روتوی منظورش طرالن ب
  تمام زیبایھ طبیعیش ازبین میرفت لوازم ارایش غرق میکردکھ

 برابر دو شو اون فکرمیکنھ باارایش زیبایی:فتملبخندی بھ یکتازدم وگ
  .میکنھ

  .یکتاھم سری تکون دادوھیچی نگفت

کنن واسھ خودشون ردیف  پسرایکی یکی ازماجداشدن تابرن یھ ھم پا
ونگین ھم کھ دم بھ دقیقھ اون  یکتاوسیروانم کھ درحال رقص بودن تارا

  .وسط ولوبودن

روی صندلی نشستھ بودوداشتم بھ جمعیتی کھ اون وسط بودنگاه میکردم 
  .چراتنھانشستین:کھ صدایی گفت

بچھ رفتن وسط من حوصلھ نداشتم نرفتم :نگاھش کردم سپندبود گفتم
  .باھاشون

  ؟...یھ دوررقص دعوتتون کنم ومن میتونم بھ:گفت

اه ازاین نگاه ھامتنفربودم انگارکھ جلوی چشم ھاش ...نگاھش کردم
  ...عریان بودم

این سکوت طوالنی روبزارم پای :صداش روی افکارم خط کشیدوگفت
  عالمت رضایت؟؟

تورودربایسی قرارگرفتم واخرسرھم بلندشدم وبالبخندی اجباری 
  .دعوتتون رومی پذیرم:گفتم

  .خوشحال دستم وگرفت وبردوسطسپند

  .دست ھامودورگردنش حلقھ کردم واونم دستاشو گذاشت روی پھلوھام
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اگھ ... عذاب وجدان داشتم... اروم اروم باریتم اھنگ تکون میخوردیم
یاحتی طرالن منوبااین غول بیابونی میدیدن چی ھا بچھ یا اردشیر

... ی کردموایییییییی خدا عجب غلط.... میگفتن یاحتی پاشااااا
  .اصالھواسم نبود بھ چشم ھای رنگ شبش زل زدم

  ...من اسم ھم پای رقصم روھنوزنمیدونم:سپندگفت

  .پاشاکھ گفت راشدھستم:یکم کالفھ گفتم

  .واسم کوچیک:سپندگفت

  .ملورین:کالفھ ترگفتم

ولی نمیدونم چراحس میکنم ...چھ اسم جالب وخوش اھنگی:سپندگفت
  .ازرقص بامن کالفھ شدین

  .برای اینکھ واقعا کالفھ شدم:گفتم روک

  ؟...واین کالفگی بھ ھمسرتون ھم مربوطھ....چھ صریح وبی پروا:گفت

  .نکنھ ازش میترسید:فقط سرتکون دادم کھ گفت

  .بحث ترس نیست:نگاھش کردم وگفتم

دستش رو، روی لختیھ کمرم بھ حرکت دراورد خودش روبھم 
دومنوتوروباھم نکنھ میترسی بیا...پس بحث چیھ:چسبوندوگفت

  .من ھستم ردت کردطنگران نباش اگھ ...ببینھ

  ...دھنت وببند:باخشم نگاھش کردم سعی کردم صدام نره باال غریدم

باورکن من میتونم :وخواستم ازش جداشم کھ منومحکم ترگرفت وگفت
پاشادرستھ ھم چھره ی زیبایی داره ھم جذابھ ...روبرات بسازم بھترینھا
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دت روھم بکشی اخرسرمثلھ دوست دخترای قبلیش امادلش ازسنگھ توخو
  .پست میزنھ

درضمن پاشااگھ سنگ ...گفتم ولم کن پسره ی بی شخصیت: باتنفرگفتم
  .قلبھ خیلی شرف داره بھ توکھ مثال دوستشی وداری بھش خیانت میکنی

سپندمنوچرخوندحاالپشت من بھش بوداون ازپشت کامال بھ من چسبیده 
  .وش وفقط چندتارقص نورروشن بودبود وسط بودیم وبرقاخام

باچشم ھرچی دنبال بچھ ھاگشتم پیداشون نکردم سپنددرگوشم 
  .میدونستی وقتی عصبانی میشی جذاب تر میشی:گفت

این باشھ برات :پاموگذاشتم روی پاشو وباتمام قدرت فشاردادم وگفتم
  .تاپاتوازگلیمت درازترنکنی

  .ن فقط نازم کردیتواال...پیشی ملوسھ:سپند تک خنده ی کردوگفت

  .ازبس نره غولی:باچشم توجمعیت وگشتم وگفتم

وپاشا روباچھره ای واقعاوحشت ناک واخم ھایی گره خورده درحال 
  .رقص باطرالن دیدم

  .قلبم تودھنم بود چھره ی پاشاواقعاترسناک شده بود

  .فاصلھ امون باھم کم بود ووسط ما یھ دختروپسردرحال رقص بودن

دیگھ تااخرای اھنگ ...نگاه کردم کھ روشوازم برگردوندانقدبھش خیره 
حرفی بین منو اون غول بیابونی ردوبدل نشد وقتی اھنگ تموم شد مثلھ 

  .پرنده ای کھ درقفس روبراش بازکردن تابره ازپیست رقص دورشدم

باچشم دنبال پاشا گشتم دیدمش قسمت بارایستاده بود وسرخی وشعلھ 
  .ن جاھم دیده میشدھای خشم توی چشم ھاش ازھمی
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  .درباره ام فکربدنکنھ بایھ تصمیم انی رفتم طرفش برام مھم بود

  .رسیدم بھش

  .نگاھم کردوازمحتویات جامش مزه مزه کرد ودوباره بھ من خیره شد

ترسیدم ھیچوقت پاشارواین طوری خشن ندیده بودم رفتم جلو دستم 
ت  کرده .س.وگذاشتم روی دستش جام روکشیدم بیرون معلوم بود  م

  ...پاشاباور:گفتم

  .نمیخوام صدات وبشنوم:پاشاغرید

  ...امابزاربگم چ:گفتم

  .یھ ھوپاشادستم وگرفت وھمراه خودش کشید داشت میرفت باال

پاشادیوونھ بازی :خداروشکربرقاخاموش بودوکسی دید نداشت گفتم
  .درنیارصبرکن توضیح بدم

  .بستپاشاوارداتاق شدمنو ھول دادتواتاق ودررومحکم 

بھ زورتعادلم روحفظ کردم کھ نیوفتم پاشاباچشمانی بھ خونھ نشستھ بھم 
نزدیک شد اون یک قدم جلو میزاشت من یک قدم عقب وانقدادامھ 

  .پیداکردتا چسبیدم بھ دیوار

پاشاخودش روروم خم کردو دستش روکنارسرم تکیھ دادبھ دیوارتوچشم 
وھربایھ مردغریبھ خجالت نکشیدی کھ باوجودداشتن ش:ھام زل زدوگفت

  .رقصیدی

  ...امااون:گفتم

اون اصرارھم بکنھ توباید قبول :پاشاتوصورتم دادزدوگفت
  .کنییییییییییییییی
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ولی توکھ نبودی منم حوصلھ ام :اب دھنم وقورت دادم وبابغض گفتم
سررفتھ بود اونم اومد گفت باھاش برقصم اصالچراتوخودت باطرالن 

  .رقصیدی

چرابھ درخواست ...سوال جواب میکنھ منم نھ تو کسی کھ اینجا:پاشاگفت
  ؟...سپندتن دادی

من میگم تورودربایسی گیرگردم توھنوزپی :باصدایی تقریبابلندگفتم
درضمن مگھ توکی ھستی کھ حق سوال جواب ....اونومیگیری

  .منوداری

برای اینکھ من مردم فرق میکنم باتوچون من :پاشاھم دادزد
  .شوھرتمممممممم

ازغیرت ه مردی کھ دم ازغیرت میزنھ وھیچیار:دش دادزدممنم مثل خو
  ...حالیش نیست مردی

  .باسیلی کھ بھ صورتم زده شد حرفم تودھنم ماسید

  ...بھ پاشانگاه کردم نفس نفس میزدودستش روازروی دیواربرداشتھ بود

  .دستم روی گونھ ام گذاشتم

مونھ اینو زدم تایادت ب:پاشاانگشت اشاره اشوبھ طرفم گرفت وگفت
زدم تایادت بمونھ ھمیشھ ...غروروغیرت یک مرد رونباید مسخره کرد

  .زدم تایادت بیارم مرده وغیرتش...باید دوسھ کلمھ کم ترازشوھرت بگی

حاالکھ خوب :دستم وازروی صورتم برداشتم وباصدایی معمولی گفتم
  .راستھ فک میکنم میبینم حرف سپند

م وازتودستش کشیدم کھ ازکنارش گذشتم کھ دستم وگرفت باشدت دست
  .سپندراجع من چھ چیزی بھت گفتھ:محکم ترگرفتش وگفت
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  .بھ تومربوط نیست:پورخندی زدم وگفتم

  .بامن بحث نکن میگم اون چی بھت گفتھ:پاشادستم وفشاردادوگفت

  .ولم کن روانی دستم دردگرفت:صورتم وجمع کردم وگفتم

  .میگی یابشکنمش:اون فشاروبیشترکردوگفت

  .ای دستم ولم کن...شکستیش ای...دستمپاشا:گفتم

  .ھرچھ دیرتربھ حرف بیای بھ ضررخودتھ:پاشاگفت

. ومنوبااون ببینی اون گفت نترسم ازاینکھ بیای:باصدای تقریبابلندگفتم
ردم کردی ھواموداره گفت توبی رحمی وقلبت طگفت خودش اگھ 

  .ازسنگھ ازم تعریف کردوگفت میتونھ برام بھترین ھاروبسازه

  .توچی گفتی:پاشافشاردستش روبیشترکردوگفت

  .اخ دستم ولم کن اییی...بھ توچھ ولم کن:اخی ازتھ دل گفتم وجواب دادم

  ؟...توکھ نمیخوای دستت بشکنھ میخوای:پاشا گفت

  .ولم کن...تو، یھ روانی ھستی...احمق بھ تمام معنایی...تویھ:نالیدم

  .جواب منوبده:پاشاگفت

چرابرات مھمھ کھ جواب من بھ :دردایستادم وگفتمحرصم گرفت تواوج 
  .سپند چی بوده

  .پاشا بھ من من افتاد ودستش شل شد

پوزخندی زدم ودستم وازتودستش کشیدم بیرون سریع ازاتاق زدم 
  .بیرون
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بھ مچ دستم نگاه کرم یکم کبودشده بود ودردمیکرد زیرلب فحشی  
  .نثارش کردم ورفتم پیش بچھ ھا

  

ازاون موقع پاشاھمش کنارمنھ اماباپسرامشغول ...ودوقت صرف شام ب
  .صحبتھ منم اصال محلش نمیدم بچھ پررو

ولی خودمونیم ھااااااعجب ...میزنھ توگوشم ھنوزبرام چشمک ھم میزنھ
زیرچشمی ...جذبھ ای داره داشتم جلوی دادھاش قالب تھی میکردم

  .نگاھش کردم ایستاده بود وباسیروان وماھان حرف میزد

  .ویکتا قرارشد برن برای منو نگین ھم غذابیارن تارا

بایھ بشقاب  یکم بعدتارا...اوناکھ رفتن منو نگین ھم گرم صحبت شدیم
بخورملی جوووون کھ جون : برنج وکباب وساالداومد داددستم وگفت

  .داشتھ باشی واسھ یھ دوررقص

  .کی حال داره بعدغذابرقصھ:گفتم

نمیمونھ ھم کاری میکنی چربی  خوبھ دیوونھ ھم غذات رودلت:تاراگفت
  .ھای غذاجذبت نشن کھ چاق شی

  .یھ اوھو گفتم ومشغول خوردن شدم

  ...ھمین طورداشتم غذامومیخوردم کھ سنگینیھ نگاھی روحس کردم

سرم روباالاوردم تااون نگاه روببینم کھ چشم ھام تودوجفت چشم مشکی 
  .قفل شد بالبخند نگاھم میکرد

ونھ اش نگاه میکردم کھ دستی نشست روشونھ ھمین طورداشتم بھ چال گ
ام وشونھ ام وفشارخفیفی دادبھ صاحب دست نگاه کردم پاشابودکھ داشت 

  .بااخم بھ سپندنگاه میکرد



 

wWw.98iia.com  169 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

بدون ھیچ حرفی نگاھمو ازش  سنگینیھ نگاھم روحس کردونگاھم کرد
  .گرفتم ومشغول غذام شدم

  

روع کردیم بھ بشقاب روروی میزگذاشتم وھمراه بچھ ھارفتیم وسط وش
  ....رقصیدن

  ...یکم بعدپاشااومدودستم وگرفت وبردوسط دخترا

دخترا بھ طوردایره ای بزرگ دراومدن وپاشامنومجبوربھ رقص 
دلم میخواست نگاھش کنم ونشون بدم ازش ناراحتم .....باخودش کرد

امانمیشد من سرم روانداختھ بودم پایین وداشتم ازحرارت نگاھش 
االاوردم وھرچی ناراحتی ازش داشتم ریختم سرم روب...میسوختم

تونگاھم وبھش زل زدم اونم چشم ھاشو توی کل صورتم چرخوند 
  .گونھ ات کمی قرمزشده:ودراخربھ چشم ھام زل زدوگفت

  .گلیھ کھ خودت کاشتی:پوزخندی زدم وگفتم

  .خودت ھم مقصربودی:پاشا گفت

  .تومھمونیمقصربودم چون توولم کرده بودی وگم گورشده بودی :گفتم

  .زبون تندوتیزی داری:پاشاگفت

  .حرف حق بزنی میشی بداخالق وتلخ...ھمیشھ ھمینھ:گفتم

توباید یادبگیری کھ بھ یک مرد احترام ...خودت ھم مقصربودی:پاشاگفت
  .بزاری

  .بروبابا:گفتم

  .چقدرتوبچھ ای ملورین:پاشاسری تکون دادوگفت
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وباحرص . پیدانکردمباحرص نگاھش کردم وھرچی دنبال حرفی گشتم 
  .نگاه ازگرفتم وبھ زورتاپایان اھنگ تحملش کردم

  

وقتی ھمگی رفتن ...ماھم اماده شدیم تابریم...کم کم ھمھ داشتن میرفتن
  ...پاشاازاردشیرخداحافظی کردوبھ سمت ماشین راه افتادیم

  .توی راه ھم من سکوت کرده بودم ھم پاشا

  ...پرماجرامون فکرمیکردماونونمیدونم امامن داشتم بھ شب 

  ...منوپاشاھم عین بچھ ھاھمش دعوامون میشد وکل کل داشتیم

  بھ چی میخندی؟:ازاین فکرلبخندی نشست روی لبم کھ پاشاگفت

بھ بچھ بازی :بدون اینکھ نگاھش کنم دستی بھ مچ ملتھبم کشیدم وگفتم
  .ھامون

  .پس ھم فکربودیم:پاشاھم خندیدوگفت

  .توداشتی بھ چی فک میکردیمگھ :نگاھش کردم وگفتم

بھ یھ گربھ ی :پاشاباخنده بھ اینھ بغل نگاه کردوبعدبھ من نگاه کردوگفت
وحشی چشم رنگی، کھ بیشتروقت ھا وحشیھ وپنجول میکشھ امااالن 

  .نمیدونم چراساکتھ

  .بااخم شروع کردم بھ تجزیھ تحلیل حرفش کھ کم کم دوھزاریم افتاد

بھ من میگی ...میگی گربھ بھ من:بھ سمتش براق شدم وگفتم
  ؟...سیاسوختھ ی چشم وزغی...وحشی

بھ من :پاشاباتعجب بھ سمتم برگشت وباچشم ھای گشادنگام کردوبعدگفت
  میگی چش وزغی؟؟؟؟؟؟؟
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 : وگفت بردباال ھ شک داری کھ نیستی؟پاشاصداشویکممگ:خونسردگفتم
  .زودباش حرفتوپس بگیر

  ...منم جوابتودادم تواول شروع کردی:شونھ باالانداختم وگفتم

چشم ھایی بھ این قشنگی روعین چشم وزغ بھ اون چندشی :پاشاگفت
  .واقعا برات متاسفم باید فرداببرمت چشم پزشکی...میبینی

چیزی نشده کھ فقط اگھ ...حاالچراجوش اوردی عزیزم:خندیدم وگفتم
  .وزغ بفھمھ توروبھش تشبیح دادم خودش روخفھ میکنھ

اگھ کمربندنبستھ بودم سرم خورده بودبھ شیشھ  پاشایھ ھوزدروی ترمزکھ
  .حرفتوپس بگیر وگرنھ بایدپیاده شی:پاشاروم خم شدوگفت

  .؟ نشنیدم...جووووووونم:اخم کردم ویھ تای ابروم روانداختم باالوگفتم

  .حرفتوپس بگیر وگرنھ بایدپیاده شی:پاشاگفت

خاک :مدستم وروی دست گیره ی درگذاشتم وبازش کردم پیاده شدم وگفت
  .توسرت کنن

  .ودروبھ ھم کوبیدم

  ....پاشایکم ایستادامابعداروم ماشین روبھ حرکت دراورد

حاالمنومیگی بایھ لباس شب کفش پاشنھ بلند وصورت ارایش کرده لب 
  .جاده ایستاده بودم

یکم کھ گذشت یھ ماشین جلوپام ...ماشین ھای کمی میرفتن ومیومدن
  .سوارشو:زدروترمز وصدام زد

  .چی شد شماکھ منوپیاده کردی:کردم اخم داشت گفتم نگاھش
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پاشاھیچی نگفت ومنم دیگھ ادامھ ندادم وسوارشدم کھ ھنوزدر رونبستھ 
  .پاشاپاشوروی پدال گازفشرد

  

بھ خونھ رسیدیم وخیلی زود خودموبھ اتاقم رسوندم وبی توجھ بھ 
ھ حموم الماونفس کھ معلوم نبود توکدوم اتاق خوابیدن رفتم تواتاقم وبعدی

  .حسابی روتخت پھن شدم والال

****************  

  .یھ چیزی روی صورتم راه میرفت وبعدتکون خوردن من ریزمیخندید

الی پلک ھاموبازکردم ودوجفت چشم بزرگ وسیاه وجلوی صورتم 
  .سالم صبح بخیراجی:نفس تاچشم ھای بازمودیدگفت...دیدم

خندیدن سرم وتوگردنش محکم بغلش کردم کھ جیغی کشیدوشروع کردبھ 
  .فروبردم ودماغمومیکشیدم بھ گردنش اونم ازخنده غش کرده بود

ودوباره قلقلکش دادم اونم ھی بریده بریده ...حاالمنواذیت میکنی نھ:گفتم
  .زیرخنده و ولم کن ومیزد...اجی:میگفت

کی خونھ است نیم :باالخره خستھ شدم ورھاش کردم ازجام بلندشدم وگفتم
  .وجبی

  آلماجون وپاشا:فتنفس گ

  .بریم بیرون:کش وقوسی بھ بدنم دادم وگفتم

  .وھمراه نفس ازاتاق زدیم بیرون

پاشاداشت باالماحرف میزدومیخندید برای یک لحظھ حسادت تمام 
  .وجودم وگرفت امابعد سعی کردم اروم باشم
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  .سالم:بالبخندوارداشپزخونھ شدم وگفتم

  .تون صبحانھ اماده کنمبشینین تابرا:المابالبخندجوابم ودادوگفت

  .نھ فقط یھ چای بھ من بده:صورتم وجمع کردم وگفتم

  .شماصبحانھ نمیخورین:آلماباتعجب گفت

  .نھ صبحانھ دوست ندارم:گفتم

من بھتون پیشنھادمیدم ناھاروشام نخورید :الماسری تکون دادوگفت
  .اماصبحانھ اون روکامل میل کنین

ازاون بھ ...لھ نخوردم چی شدسا24ولش بابا:شونھ باالانداختم وگفتم
  .بعدھم ھمون میشھ

شمابشینین من براتون االن یھ صبحانھ ی خوش مزه اماده :الماگفت
  .میکنم برای اینکھ ناراحتش نکنم نشستم وبھ حرفش گوش دادم

  .ھنوز نی نی نداری...اجی:نفس نشست کنارم وگفت

ھی :باچشم ھای گشادشده نگاش کردم کھ پاشاکنارش نشست وگفت
عمودست رودلم نزارکھ خونھ من ھرچی بھ این ابجیت میگم بیانفس 

  .وخالھ کنیم وبابااردشیر روپدربزرگ میگھ نھ نمیزاره

سرخ شدموباابروھای باالرفتھ نگاھش کردم کھ الماظرف تخم مرغی 
نچ نچ کارخیلی :روکھ بھ زیبایی تزئین شده بود روجلوم گذاشت وگفت

زندگیھ بھت پیشنھادمیکنم ھرچھ زودتراین اشتباھی میکنی بچھ شیرینیھ 
  .اقاپاشا روباباکنی ورفت

بھ پاشاباچشم ھای گشادشده نگاه کردم کھ لبخندی زدوشونھ باال انداخت 
  ...سرم وتکون دادم ویک لقمھ برای خودم گرفتم وگذاشتم دھنم
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  .خوب بود

  

بعدصبحانھ الما مشغول درست کردن ناھارشد وگفت بعدمیره خونھ 
  .م کردم گفت نمیشھ وبایدبرهھرکارھ

پاشاعین بچھ ھا کلی بانفس بازی میکرد ھی لپ ھاشومیکشیدوجیغش 
  .رودرمیاورد وبعدازدستش فرارمیکرد

میزروچیدم وصداشون زدم نفس بھ طرف اشپزخونھ میدویدکھ پاشا اونو 
بغل کرد وزیربغل گرفت نفس ھم جیغ جیغ کنان درحال دست وپازدن 

  ...بود

صحنھ نگاه کردم کھ نگاه پاشابھم افتاد نمیدونم تونگاھم چی  بالذت بھ این
دیدکھ نگاھش رنگ مھربونی گرفت ونفس روگذاشت روی صندلی وبھ 

  .خانوم من چھ طوره:طرف من اومد وزدنوک دماغم وگفت

ببین :ازخانوم من گفتنش خوشم اومدولبخندم پررنگ ترشدپاشااروم گفت
  .ادچقدربچھ خوبھ ادم ازیک نواختی درمی

سریع اخم کردم ونگاھش کردم کھ شونھ باالانداخت ونشست کنارنفس 
  ...کھ داشت بااون چشم ھای بزرگش بھ مانگاه میکرد

  .منم نشستم وبشقاب ھردوشون روبعدریختن برنج بھشون دادم

  .......وبشقاب خودمم برنج ریختم ومشغول خوردن شدیم

ک فیلم خنده دارببینیم بعدناھارپاشاتصمیم گرفت اول ماروببره سینماتای
  .وبعدبریم شھربازی

  .نفس حسابی خوشحال بود وتوپوست خودش نمی گنجید
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لباس ھاشوکھ یھ ژاکت بافتنیھ سفیدبودوتازانوش میومدروھمراه ساق 
زخیم مشکی روپاش کردم موھای بلندقھوه ای تیره اشوشونھ زدم 
نش وبراش بستم کاله منگولھ دارسفیدش روھم سرش کردم وشال گرد

  .روھم شل انداختم دورگردنش

خودمم یھ ست مشکی سفیدزدم تاست نفس بشم وازاتاق ھمراه نفس رفتیم 
بھ چھ زیباشدن :بیرون پاشاھم ازاتاق مرتب اومدبیرون روبھ ماگفت

  .بریم...خانوم ھای محترم

نفس باذوق گفت اره بریم کفش ھای مشکی شوکھ قدشون ازمچ پاش یکم 
فش ھای خودمم پوشیدم وھمراه پاشاازخونھ زدیم باالتربودپاش کردم و ک

  .بیرون

  

فیلم خنده داری بود ماردیف اخرنشستھ بودیم نفس ھمچین باذوق بھ پرده 
  ...ی سینما چشم دوختھ بودکھ دلم براش ضعف میرفت

داشتم بھ فیلم نگاه میکردم حس کردم مچ دستم کھ یکم 
  ...اش بودمدردمیکردتوحصاردست ھای مردی رفت کھ من دلباختھ 

نگاھش کردم نگاھش بھ پرده ی سینمابود وانگشت شصتش روروی 
مچم میکشید منم دوباره مشغول نگاه کردن فیلم شدم اماتمام ھواسم بھ 

  .پاشابودکھ گاھی نیم نگاھی بھم مینداخت

****  

بعدسینمارفتیم شھربازی وکلی حال کردیم گاھی وقت ھافکرمیکردم 
  ...بس کھ پاشا نفسودوست داشتپاشاونفس واقعا پدردخترن از

  .پیش خودم اعتراف کردم واقعابھ پاشابچھ میاد
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بعدشھربازی رفتیم رستوران درکل تاشب بیرون بودیم وپاشایھ خرس 
بزرگ صورتی برای نفس گرفت وبعدرسوندنش بھ خونھ بھ سمت خونھ 

  .بریم توی این پارک یکم قدم بزنیم:ی خودمون روند وسط راه گفت

  .بریم:گفتمبدک نبود 

  .پاشاماشین روکنارپارک کردوھردوپیاده شدیم

  .وشونھ بھ شونھ ی ھم وارداون فضای سبزشروع کردیم بھ قدم زدن

پاشارونمیدونم اماخودم نمیخواستم ...ھیچ کدوممون حرف نمیزدیم
  .باحرف زدن این ارامش روازخودم دورکنم

نگاه کردم توی سکوت سپری میشدکھ پاشادست ھاموگرفت بھش سوالی 
جرم کھ نکردم فقط دست ھای زنموگرفتم نھ ...چیھ خوب:کھ گفت

  .ملورین مغروروبداخالق رو

  ؟...ملورین:سری تکون دادم وھیچی نگفتم کھ گفت

  

  .چفدردلم میخواست بگم جان دلم

  .بلھ:امازبون ودلم رونگھ داشتم وگفتم

  ؟...زھم جداشدیم میخوایی چیکارکنیتوبعداینکھ ا:پاشاگفت

  

  .واقعا میخواستم بعداینکھ ازپاشاجداشدم چیکارکنم...فکرفرورفتھ رفتم بھ

مطمئنن بعد جداشدن ازش میمیرم دوست داشتنش بھ کنار بھش وابستھ 
بودم بھ شوخی ھاش وتیکھ ھاش اخم ھاشو خنده ھاش زورگفتناشو 

  .ومحبت ھای نامحسوسش من باید چیکارمیکردم درنبودش
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  .میرم دنبال زندگیمھیچی :برخالف میل قلبم گفتم

  .بھش نگاه کردم داشت بااخم غلیضی بھ روبھ روش نگاه میکرد

اونوقت حتماازدواج میکنی :بھ دستم فشارکوچیکی اوردوگفت
  .نمیشھ کھ تنھابمونی...دیگھ

اره :مارمولک میخواست مزه ی دھنم وبدونھ شونھ انداختم باالوگفتم
  .دیگھ نمیشھ توی شھربھ این بزرگی تنھاباشم کھ

  .برگردیم کھ خوابم گرفتھ...خوبھ:بھ دستم فشارمحکمی وارکردو گفت

  .وا جنی شد باز

بی حرف وکمی متعجب ...بایدچندتا بسم هللا بخونم تاازدورش برن
  .دنبالش راه افتادم

بھ خونھ رسیدیم وھمراه ھم وارداسانسورشدیم سرم پایین بود وسنگینی 
نھ شدیم وھرکی رفت واردخو...نگاھش روحس میکردم وعشق میکردم

  .اتاق خودش

****************  

روزھاازپی ھم میگذشتن وپاشارفتارھاش عجیب شده بود تامیدید دارم با 
تلفن حرف میزنم بعداینکھ قطع میکردم ومشغول کارم میشدم میدیدم 
داره چکش میکنھ بھم گیراضافھ میده میگھ توچراھمش ارایش داری 

  تھ بھمچرافالنھ چرابمانھ اعصابموریخ

گاھی وقتانگاه خیره اش روی عصابمھ چندباری ھم دعوامون شده 
  ...دراین رابطھ امااون فقط یانگاه میکنھ یابااخم راشومیکشھ ومیره

  ...برای شب تھ چین مرغ درست کردم
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رفتم حموم لباس قشنگی پوشیدم ھمین جوری دلم ھوس کرد یکم بھ 
  ...خودم برسم

ون وسرم وگرم اماده کردن ساالدکردم بعدنگاھی کلی ازاتاق رفتم بیر
کھ صدای چرخش کلیدتوی دربھ گوشم خور ازجام تکون نخوردم 

  .ومشغول ریختن ساالدتوظرف شدم

  

صداش زدم مثلھ این چندوقتھ بااخم بی حرف نشست سرمیزوشروع 
  ...کردبھ خوردن

وبازھم بی ھیچ حرفی بلندشد نتونستم تحمل کنم باشدت بلندشدم و قاشقم 
توچھ مرگت شده چراقیافھ میگیری :پرت کردم توی بشقاب وبلندگفتمرو 

  .مثلھ الل ھامیری ومیای...برامن

  دوباره حرکت کرد کھ رفتم راھشوسدکردم

  .ھووووووی عموباشمام ھاااا... باتوام نکنھ َکرھم شدی:وگفتم

پاشازل زدبھ چشم ھام نی نی چشم ھام دو دومیزدن بالحنی خاص 
  میای؟... نیازدارمامشب بھت :گفت

سرموعقب کشیدم وباچشم ھای گردشده نگاھش کردم کھ پوزخندی 
  ...اگھ اومدی من بیدارم وپسم زد وراه اتاقش ودرپیش گرفت:زدوگفت

پسره ی ایکبیری چھ وقیحھ این بشر باحرص پوفی کردم ...وا
  .ومیزوجمع کردم تاساعت ھای دوازده اینا مشغول تماشای فیلم بودم

خوابم بھ اتاق پاشانگاه کردم وبی تفاوت رفتم تواتاق بعدرفتم ب
  .وبعدخاموش کردن برق روی تخت درازکشیدموخوابیدم
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باصداھایی مثلھ شکستن شیشھ ودادوبھ خودم اومدم اول گیج میزدم 
تندی ...امابعد ھوشیاری م وبھ دست اوردم وفھمیدم صدا ازاتاق پاشاست

فقط ازاتاق پاشا کمی نور زده پریدم پایین ورفتم بیرون تاریک بود و
  ...بودبیرون وسروصدا ازاونجا بود

رفتم طرفش وخواستم دروبازکنم کھ باحرفھایی کھ زدپاھام بھ زمین 
  ...چسبیدن

من دوسش دارم امااون بھ من بی اعتناست من دارم :اون داشت میگفت
  خودموبراش میکشم اون نادیدم میگیره

من ...واج کنھ اماپس من چیییاون میگھ میخوادبعدجداشدن ازم ازد
  .خددددددا:ی چیکارکنم وبعد دادزدیتنھا

دوست دارم دختر :زمزمھ اشوشنیدمو قلبم اومدتودھنم اون زمزمھ کرد
  .چرا نمیفھمی. دوست دارم ملورین

سرم گیج میرفت دستم وبھ دیوارگرفتم چشمام میسوختن ازاین جملھ ی 
و پمپاژمیکرد اب دھنم ساده اما پرمعنا قلبم باشدت بیشتری خون ر

  .ومدنا نمی وقورت دادم وسعی کردم اروم باشم اشک ھام ازخوشی بند

  ...پاشاھنوزباخودش سرجنگ داشت

یھ ھو در رو بازکردم ومثال ترسون ھول کرده . سعی کردم اروم باشم
ب تودستش بود پس مست بوده .و.ر.ش.بھش خیره شدم یھ شبشھ م

  .ن جوری میکنیچراای. چیشده...پاشا:لرزان گفتم



 

wWw.98iia.com  180 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

پاشاکھ فقط شلوارپاش بود خیره شدتوچشم ھامو اومد نزدیکم شیشھ 
مشروب وپرت کردگوشھ ای وتوی یک قدمیم ایستاد توی چشم ھام زل 

  .پس اومدی:زدوگفت

  ...وبدون اینکھ بزاره چیزی بگم منوروی دست ھاش بلندکرد

  .افتاد سمت تخت ومنو روش گذاشته را

  .شم ھامروم خیمھ زد وزل زدتوچ

فک میکردم :ھردوداشتیم تونگاه ھم غرق میشدیم کھ پاشاگفت
  .زودترازاین ھا بیای

  .ازصدای شکستن شیشھ ھا بیدارشدم...خواب بودم:گفتم

  .پاشا زل زدبھ لبام وسرش رو اوردپایین

  .انقدپایین کھ تا لبھاش نشست روی لبھام

  .نفس عمیقی کشید و اروم وپرحرارت شروع کرد بھ بوسیدنم

  .دلم میخواست عشقم وھمراھی کنم...دست خودم نبود

یک دستم وگذاشتم روی بازوی برھنھ اش ویک دستم وفروکردم 
  .توموھاش

  .پاشا کمی خشن بھ کمرم چنگ انداخت

  .اخمام رفتن توھم اماھیچی نگفتم

بھ خاطر اینکھ حاال ...نھ از سر ھوس...این رابطھ رو دوست داشتم
  .فھمیدم پاشا دوسم داره

تودلم گفتم اگھ امشب پاشا اعتراف کنھ من صدباراعتراف میکنم امااگھ و
  .نکنھ یھ فکری دارم کھ خیلی ریسک داره
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*********************  

  .صبح بیدارشدم پاشاکنارم نبود بھ خودم نگاه کردم یھ مالفھ دورم بود

  بھ اتاق نگاه کردم خبری ازشیشھ شکستھ

  ...نبود

بیرون ھرچی پاشاروصدازدم جواب نداد وارد بلندشدم وبامالفھ رفتم 
  .اتاقم شدم ویھ راست حمام

دیشب پاشاھیچ حرفی ازعشق وعالقھ نزد ومنم تصمیم دارم بزارم 
چندروزھمین جوری بمونھ ببینم چی میشھ شایدگفت اما اگھ بروزنداد 

  .مجبورم نقشھ ام روعملی کنم

  

ھ کل عوض شد وھمچنان این چندروزھم مثلھ برق وباد گذشت وپاشاب
ازم دوری میکنھ نگاه ازم میدزده باھام حرف نمیزنھ گاھی وقتامیگم 
  .نکنھ توعالم مستی الکی یھ چیزی ازدھنش پریده بیرون ودوسم نداره

اماشونھ باالمیندازم ومیگم خوب برانگیختن حسادتش کھ ضرری نداره 
  .اگھ دوسم داشتھ باشھ میادمیگھ اگھ نداشتھ باشھ کھ میگھ ھری

فس عمیقی کشیدم وبھ خودم تواینھ نگاه کردم خوب بود سوئچ ماشین ن
  ...روبرداشتم رفتم ھمونجایی کھ باھاش قراردارم

ازماشین پیاده شدم واردکافی شاپ شدم دیدمش شیک وپیک نشستھ بود 
  .شد رفتم جلوباھاش دست دادم وسالم کردم بلند لبخند با تامنودید
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ردم بھ گفتن حرفم ودراخرھم ھردونشستیم ومن بی مقدمھ شروع ک
  .اضافھ کردم کھ چرامیخوام اینکاروبکنم

اماملورین اگھ اگھ اسیبی بھ تویامن برسونھ :باچشم ھای گشادشده گفت
  .چی

  .نھ نگران نباش من پاشارومیشناسم:لبخندی زدم وگفتم

  .خوب چرانمیری ازخودش بپرسی:سیروان گفت

دیادم نبود ملورینھ اھا ببخشی:بھش کالفھ زل زدم کھ خندیدوگفت
  .وغرورش

ھمھ ی اونکارھایی روکھ بایدبکنھ روبھش گفتم ویکم دیگھ نشستیم 
  .وھرکی رفت پی زندگی خودش

  

  .راستش یکم میترسیدم ازعکس العمل پاشا اینکھ چھ واکنشی نشون میده

  .لباسھای معمولی وچھره ای بدون ارایش ازاالن شروع میشھ نقشھ ام

اومده بود وجلوی تلوزیون لم داده بودبی تفاوت  رفتم بیرون پاشا تازه
ازکنارش گذشتم ورفتم تواشپزخونھ یکم اونجا سرم روگرم کردم بعد 
بایھ استکان چای رفتم پیش پاشا وبافاصلھ ازش نشستم ومشغول دیدن 

  .مستندشدم

یکم کھ گذشت گوشیم زنگ خورد بھ شماره نگاه کردم ویھ لبخند زدم 
ثالداشت تلوزیون نگاه میکردنگاه کردم وزیرچشمی بھ پاشاکھ م

  جونم؟:ازاونجایی ھم کھ حساس شده بود این طوری جواب دادم

  .خوبی...سالااااام برملورین خانووووم:سیروان
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  .پاشاپیشتھ:یکم اروم ترگفت

  .منم خوبم تودرچھ حالی چھ عجب یادماکردی...اره عزیزم:خندیدم وگفتم

  ...میریزیپس پاشاھست کھ اینھمھ زبون :سیروان

  .اره دیگھ مااینیم...قربون اون الفاظ قشنگت عزیز:بلندخندیدم وگفتم

االن مطمئنن میگم اگھ پیشتھ بھتره ازش فاصلھ بگیری چون :سیروان
  .توپخش کنھدلش میخوادبزنھ دماغ

  .چھ حرفا مگھ میشھ توھم حرفامیزنی ھا:گفتم

  .ش میام دنبالتراستی مافردابابچھ ھامیریم کوه نوردی اماده با:سیروان

  .فقط تنھامیام. فدایی داری فدایی خودم دربست نوکرتم:گفتم

احتمال تنھااومدنت صفره وازاونجایی ھم کھ زیربارحرف :سیروان
  .زورنمیری پس پاشاھم باھات میاد

مگھ من بچھ ام کھ ھرجارفتم یھ اق باالسرھم داشتھ باشم :خندیدم وگفتم
  .خودم تنھامیام باھم بریم صفاسیتی

خوب دیگھ کارندای بھ اندازه ی کافی حس کنجکاوی :سیروان
  .شوتحریک کردی

  .نھ عزیزم فعال:گفتم

وقطع کردم بعدھم خیلی معمولی گوشیموکنارم گذاشتم ومشغول تماشای 
  .تلوزیون شدم

بلندشدم رفتم تا میزوبچینم ھواسمم بھ پاشابودکھ سریع گوشیموبرداشت 
د نداشت اونم کارش راحت شده وفضولی کرد منم کھ گوشیم رمزوپسور

  .بود
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صداش زدم کھ بااخمی واقعا وحشت ناک  بھم نگاه میکرد 
  ...اومدتواشپزخونھ

  .یھ لحظھ ترسیدم اما دیگھ تااینجا اومده بودم دیگھ نمیشد کاریش کرد

سعی کردم نسبت بھ اخمش بی تفاوت باشم بی خیال وخونسرد نشستم 
  ...وبرای خودم کشیدم ومشغول شدم

اونم برای خودش کشید ودراخرھم نتونست خودش رونگھ داره 
ازکی تاحاال سیروان شده :وباصدایی کھ سعی میکردباالنره گفت

  .عزیزت وفداش میشی ومن شدم اقا باالسر

صدباربھت گفتم اون گوشیھ وامونده شخصیھ :تندی نگاھش کردم وگفتم
  .ت بزنیحریم شخصیھ نمیفھمی چندباربگم خوشم نمیاد بھ گوشیم دس

توباسیروان ...خفھ شو برای من صداشو میبره باال:باصدایی بلندگفت
اگھ گوشیت ... چیکارداری کھ اون جوری دل میدی قلوه میگیری

روچک میکنم میخوام بدونم چھ غلطایی دورازچشم من میکنی کھ 
  .مشخص شد

بھ توچھ کھ من چھ غلطی میکنم بھ توھم ھیچ :منم مثلھ خودش بلندگفتم
نداره من باسیروان چیکاردارم توچھ کارمی کھ توزندگیم سر ربطی 
  .میکشی

توزنمی ناموسمی احمق ... ھرتمممممن شو:پاشاتوصورتم دادزد
  .نمیفھمی

... مطمئن بودم اگھ دست شویی داشتم حتمابااین دادپاشا ریختھ بود
بروباباتوھم خودتوبیکارکردی ھی شوھرم :خودموازتک تاننداختم وگفتم

من ھرکاری کھ عشششقم بکشھ میکنم بھ توھم ھیچ ...نیشوھرم میک
  .ربطی نداره



 

wWw.98iia.com  185 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

  .ملورین کاری نکن بزنم دکوراسیونت روبیارم پایین:پاشاگفت

نھ بابا توکوچھ وخیابون چندتامردو لتوپارکردی . ااااااااا:بلندشدم وگفتم
  ...کھ تموم شدن وحاال نوبت منھ

میکنی شمارتومیدی بھ توغلط :پاشا بافکی منقبض شده بلندشد وگفت
  .سیروان کھ اونم برات زنگ بزنھ بگھ فردامیریم صفاسیتی توھم بیا

من ازسیروان خوشم اومده خوش تیپ وخوش ... اصال میدونی چیھ:گفتم
ھیکل نیست کھ ھست پولداروتحصیل کردوجذاب نیست کھ ھست پس 

م دلم میخوادوقتی ازتوجداشدم بااون باشم مطمئن.... دیگھ چی میخوام
  .میتونھ خوشبختم کنھ

نگاه پاشا برای یک لحظھ غمگین واشکی شد امازودخودش روبھ دست 
  .ولی من طالقت نمیدم کھ توبخوایی باسیروان باشی:اورد وزمزمھ کرد

توکھ ازمن بدت ... طالق نمیدی ھھ یعنی چی... جووووووووونم:گفتم
  ؟...چی شدپس. میومد ومیگفتی ھرجورشده طالقت میدم

مثلھ اینکھ یادت رفتھ بابابھ :جاخورد ولی بعدسریع گفت پاشااول
  .تومن داده بھ مسعود10خاطرتو

چشم ھام گشاد شد حاال چی بگم بھ من من افتادم کھ بالبخند 
  ...چیشدنطقت کورشد:گفت

  .مثلھ اینکھ چیزی ازطالق یھ طرفھ نشنیدی:سریع گفتم

مگھ سیروان ولی من این اجازروبھت نمیدم اصال :سریع اخم کردو گفت
  .دیوانھ است بیادتویی روکھ حاال یھ زنی روبگیره

اونش دیگھ بھ تومربوط نیست حتما :یھ تای ابروم روانداختم باال وگفتم
پاشاکھ انگار کالفھ شده بود . دلش میخوادکھ پیشنھاد دوستی بھم داده
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مگھ توچی کم داری این خونھ این پول این ارامش ورفاه دیگھ چی :گفت
یھ زن بیشترازاینا بھ محبت وعشق :پوزخندی زدم وگفتم .میخوایی

من زندگی روکھ ... نیازداره کھ سیروان داره راه بھ راه خرجم میکنھ
توش عشق نباشھ نمیخوام وبدون اینکھ بھش اجازه بدم حرفی بزنھ 

  .ازاشپزخونھ زدم بیرون

  

 یعنی... رفتم تواتاق ودروبستم نفس حبس شده توسینھ ام وبیرون دادم
  .یانھ میزنھ کانال مغروربازی... چی میشھ پاشا اعتراف میکنھ

  .سری تکون دادم ویھ خدابخیربگذرونھ گفتم وروی تخت درازکشیدم

  

تکان داده بھ خواب  را بدون انکھ بداندباحرفش چھ طورپاشا
  خود است باه پاشاھنوزایستاده وبھ جای خالیھ ملورین خیر...رفت

ولبخندی . ومحبت میخواد نھ پول وارامشیعنی اون عشق :زمزمھ میکند
  .پلیدمیزند وبافکری بھ سمت اتاقش میرود

************  

  :یک ماه بعد

دیگھ نمیتونم تحمل کنم نمیتونم ببینم پاشاھرروز بایکی میادخونھ ومیرن 
اولین بارکھ ... تواتاق وصدای خندھاشون ھمھ ی خونھ روبرمیداره

اماھیچی نگفتم ولی االن دیگھ  ھمراه یھ دختراومد کلی تعجب کردم
  .نمیتونم تحمل کنم دارم میسوزم اتیش میگیرم

دلم میخواد بفھمم تواتاق دارن چیکارمیکنن پس رفتم دم دراتاق وگوش 
نچ اه ... اخم ھام رفت توھم نکنھ کھ دارن...ایستادم ھیچ صدایی نمیومد
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شستھ نتونستم خودمونگھ دارم ودروبی اختیاربازکردم پاشاروی تخت ن
بود ودخترھم بالباسی بازوموھای مردونھ کھ عین مدل موھای پاشابود 

روی پاھاش نشت بودوداشتن ھمومی بوسیدن وبا بازکردن درتوسط من 
ھردوبھ درزل زدن بھ پاشا دلگیرنگاه کردم داشت یھ جوری نگاھم 

  .میکرد انگارازاینکھ توی این وضعیت دیده بودمش راضی بوده باشھ

  .نصف شبھ....زیزم قصدرفتن نداریع:بھ زورگفتم

مھسان امشب اینجاست پس توھم دیگھ :پاشااونوبھ خودش فشردوگفت
  .مزاحم مانشو حاالھم بروبیرون

شکستم بھ معنای واقعی شکستم ھم دلم ھم غرورم دروبھم کوبیدم 
ونزاشتم ببینھ اشک توی چشم ھام جمع شده نمیخواستم بفھمھ شکستم 

روبھ روی اینھ ایستادم وانگشت اشارمو بھ وارداتاقم شدم دروبستم 
  .بھ خداگریھ کنی بامن طرفی:طرف اینھ گرفتم وگفتم

فکراینکھ االن پاشاداره ازاون دختره ی ...ورفتم روی تخت درازکشیدم
  .عوضی کام میگیره داشت دیوونھ ام میکرد

یھ ھویھ فکری زدبھ سرم لبخندی زدموبلندشدم ولباس ھامودراوردم 
وم و وان و پر اب کردم ونشستم توش یکم کھ گذشت بلندشدم ورفتم توحم

  .ویھ تیغ گذاشتم تودستھ تیغ

گذاشتم روی ساق پام و روم واون ورکردم ومحکم وعمیق کشیدمش 
جیغی ازتھ دلم کشیدم وبی حس افتادم کف حموم داشتم خودموبھ خاطر 

این کاراحمقانھ ام لعنت میکردم پام ازش مثلھ ابشارخون میریخت ھم 
میسوخت ھم دردمیکرد اشکم باالخره دراومد وزدم زیر گریھ ونالھ 

حموم شد واون دخترھم پشت سرش کھ بادیدن خون  ویکم بعد پاشا وارد
کف حموم جیغی کشیدوجلوی دھنش روگرفت ودویدبیرون پاشا دست 
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ھاش ازھم بازمونده بودومات بھ زخم پام وخونھایی کھ ازش جاری بود 
  ...نگاه میکرد

  .چیکارکردی روانی چراپاتوبریدی:بھ خودش اومدوگفت

میخواستم :زوروباگریھ گفتمچشم ھاموازدردروی ھم فشاردادم وبھ 
موھای پاموبزنم ھواسم نبود فک کردم توحموم سوسک دیدم وھول شدم 

  .وپام وبریدم

  ...چھ دروغ خوشگلی

اخھ توپاھات کجاموداره سوسک تواین :پاشا اومدطرفم وباحرص گفت
خونھ چیکارمیکنھ وپاموبااب شست ویھ دستمال تمیزازبیرون اورد 

  .ورد تنم کردم ورفتیم درمانگاهوبست روش وبعد لباس ھاموا

ای ...اون دختره ھم پاشا بھش گفت امشب بره بعد خودش خبرش میکنھ
حرصم گرفت وقتی جلوی من صورت مثلھ ماست دختره 

  .روبوسید،االغ

حداقل تونستم کاری کنم شبشون ...ولی خوب کاری کردم پام وبریدم
  ...خراب شھ

  

گاه یھ دکتره پامودیدوگفت باید منوازماشین پیاده کردو بردتودرمان اپاش
بخیھ بخوره واول بابتادین شست وشوش دادن بعد بخیھ زدن کھ 

  .باوجودالکل جونم دراومد

تموم کھ شد ھمراه پاشا ازدرمانگاه زدیم بیرون وتوی راه پاشافقط اخم 
  داشت امامن ھمھ جام عروسی بود وخوشحال بودم ازکارم
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نوپاشا ھی ھم دیگھ رومیچزوندیم چندھفتھ ای بھ ھمین منوال گذشت وم
  :تااینکھ

  .کجایی بیادیگھ عروسیھ بابات کھ نیست یھ تولده...ملوررررررریییییین

خوب  تولد :منم ھمون طورکھ بھ خودم ادکلن میزدم دادزدم
  .سیرووووووانھ نمیشھ کھ نامرتب باشم

میدونستم پاشامیشنوه واسھ ھمون اون طوری گفتم برای اخرین باربھ 
بی نقص شیکم نگاه کردم وبعدبرداشتن کادوی سیروان ازاتاق زدم تیپ 

  .بیرون تارا منتظرروی مبل نشستھ بود وداشت باحرص بھم نگاه میکرد

  .واکن اون اخم اتو تروخدا چقدتوبداخمی عسیسم:خندیدم وبالودگی گفتم

  .چھ عجب تن لشتوازاتاق کشیدی بیرون:تارا بلندشدوگفت

  .توکھ بی ادب نبودی عجقم...وا تارا:لب گزیدموگفتم

بریم وخودش :صدای پاشاکھ خیلی وسردوجدی بودازپشت سرم گفت
  .جلوراه افتاد

  .وماھم پشت سرش

پاشا یھ تیپ خاکستری ویھ کراوات شل طوسی انداختھ بود 
  .تودلم کلی قربون صدقھ اش رفتم...گردنش

من جلونشستم وتارا عقب وتاخود مکان موردنظرکسی حرف خاصی 
  .نزد

بھ خونھ ی سیروان کھ رسیدیم پاشاماشین وبردتو وپارک کرد پیاده شدیم 
  .جمعیتی بوداونجا...و وارد سالن شدیم

  .لباس ھامونودادیم بھ خدمھ ی کناردر
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ا تارا سیروان :سیروان روازکنارجمعیت پیداکردم والکی روبھ تاراگفتم
  .اونجاست بیابریم

  .توھم کنارخودم میمونیتاراھرجابره خودش میره و:پاشاباتحکم گفت

تاراکھ ازاین ھمھ جذبھ گریخت ورفت منم فقط بااخم کنارش ایستاده 
  ...بودم

  .باھم بھ طرف بچھ ھا رفتیم وھمگی گلھ کردن چرادیراومدیم

  .تولدت مبارک سیروان جون:روبھ سیروان گفتم

مرسی خانومی خوش اومدین :سیروان ھم یھ لبخندمردونھ زدوگفت
  .داشت وتوی چشم ھاش نفرت جمع شده بود دست دادوباپاشا کھ اخم 

بچھ ھاقضیھ رومیدونستن وسیروان گفتھ بودیک روزپاشارفتھ سرکارش 
وباھم درگیرشدن وپاشاحسابی ازخجالت سیروان دراومده اماسیروان 

  .فقط لبخند میزده بعدھم پاشا خوب کھ از دادوھوارکردن خستھ شده رفتھ

زحد بچھ ھاس کھ اومده وگرنھ اون االنم فقط وفقط بھ اسراربیش ا
  .باسیروان قطع رابطھ کرده بود

  

این خانوم :داشتم بھ کسایی کھ میرقصیدن نگاه میکردم کھ سیروان گفت
  .زیباافتخاریھ دوررقص روبھ بنده میده

چراکھ نھ :میدونستم چون پاشاھست این جوری میگھ پس بالبخندگفتم
  .وباھاش ھمراه شدم

فک نمیکنی کھ دیگھ :میرقصیدیم کھ سیروان گفتھمراه اھنگ نرم 
اگھ عاشقت بودتاحاال بروزداده بود نھ اینکھ ھرشب ...زیاده روی میکنی

  .یکی روجای گزینت کنھ
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باتوکھ ...نمیدونم دیگھ باید چیکارکنم...نمیدونم:سرم وانداختم پایین وگفتم
ش راحتم تومثلھ برادرنداشتمی من پاشا رودوست دارم ونمیتونم از

  .بگذرم برام سختھ االنم موندم چیکارکنم

  .خوب بھش بگو:سیروان گفت

این غرور لعنتیم نمیزاره وگرنھ خودم خیلی :سری تکون دادم وگفتم
  .بھش فکر کردم

  .سیروان ھم سری تکون دادودیگھ ھیچی نگفت

  ...تاپایان اھنگ من فقط بھ حرف ھای سیروان لبخندی مصنوعی میزدم

دم دقیقا روبھ روی مردی کھ عاشقش بودم روی صندلی نشستھ بو
امااون کلی دختر ودورخودش جمع کرده بود وبی رحمانھ بھ روم 

لبخندمیزد بھ وضوح دیدم دختری روکھ روش خم شده بود روجلوی 
  .چشم ھام بوسید میخواست اذیتم کنھ حرصم ودربیاره

بھ خودم لعنت فرستادم کھ اولین کسی بودم کھ این بازیھ مزخرف 
  .شروع کردرو

اون فضا برام خفقان اوربود بایدمیزدم بیرون تایکم حالم خوب 
پس بلندشدم وبی توجھ بھ چشم ھای منتظربچھ ھا ازاون سالن ...میشد

  .زدم بیرون

رفتم دستم روبھ درختی تکیھ دادم وسرم رو، روبھ اسمون گرفتم ودستم 
 وگذاشتم روی گلوم بغض بدی گلوم وگرفتھ بود تاکی باید این

  .رفتارھاروازش ببینم ودم نزنم

نفس عمیقی کشیدم وبھ درسالن نگاه کردم پرنده پرنمیزد اخھ کی میاد 
  .تواین ھوای سردتوحیاط بشینھ امامن بھ این ھوای سرداحتیاج داشتم
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ازاین فکراشک ...مال ھم نیستیم اصال شاید راه منوپاشاازھم جداس وما
  .بھ چشم ھام نشست فکرش ھم زجر اوره

دھنم وقورت دادم تابغض لعنتیم روھم باخودش بشوره ببره امامثلھ اب 
  .اینکھ جاش خوب بود چون نرفت کھ ھیچ بزرگترھم شد

  .جایی کھ من ایستاده بودم تاریک بودوکسی منونمیدید

نگاھم بھ درسالن افتاد پاشا دستشودورکمریھ دختره کھ معلوم بودزیادی 
ش میگفت کھ دخترغش خورده حلقھ کرده بودویھ چیزایی درگوش

  .میکردازخنده

دلم تواون لحظھ میخواست گردن ھردوشون روبشکنم حسادت ھمھ ی 
  .وجودم وپرکرده بود

پاشانگاھش بھ دختربود امانمیدونم چراحس میکردم زیرچشمی داره کل 
  .باغ رومیگرده

  .خودموجمع وجور کردم

ل خوشی اگھ پاشا این جوری راحتھ چرامن ناراحت باشم منم میرم دنبا
  .ھام بی توجھ بھ احساسم نسبت بھش

ازتاریکی اومدم بیرون توی دیدش قرارگرفتم نگاھم وسردویخی کردم 
جوری کھ بادیدن نگاھم روی خودش نامحسوس جاخورد وبعدخودش 

  .روپیداکرد اماھمون جاخوردنش روبھ چشم دیدم

 پوزخندی تحقیرامیز بھش زدم وبھ دخترکنارش نگاه کردم بعدچندثانیھ
  .نگاه ازھردوشون گرفتم وبی تفاوت ازکنار پاشا گذشتم رفتم توسالن

باچشم دنبال سپندگشتم زده بودبھ سرم دیوونھ شده بودم پیداش کردم یھ 
عالمھ دختردورش روگرفتھ بودن سعی کردم لبخندبزنم جامی شراب 
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نازوخرامان  ازقسمت باربرای خودم برداشتم ورفتم بھمون سمت با
  .خرامان

میخواستم خودم وگول بزنم میخواستم بھ دروغ بھ خودم بقبولونم کھ 
پاشاھم یکیھ عین بقیھ اونم یکی عین سپند میخواستم بھ این حرف برسم 

  .کھ ھمھ مثلھ ھمن

بھش رسیدم وروبھ روش بالبخند ایستادم نگاھش بھ من افتادو بالبخند 
  .ازجاش بلندشد واومدسمتم

  .موندی وبھ اون دخترھا اشاره کردم ای بال خوب سرحرفت:بانازگفتم

توسوگلی ھمشونی غمت :سپند دستی روی بازوی برھنھ ام کشیدو گفت
  .نباشھ عزیزم

  

  .ولی بھتره دکشون کنی:بالحن خاصی گفتم

اخھ من خیلی حسودم وھرچیزی :سرم ونزدیک بردم واروم گفتم
  .روبخوام باید مال خودم تنھاباشھ

ده ی بلندی سرداد وقتی خندھاش سپند مستانھ سرش روعقب بردوخن
  .توفقط لب ترکن خودم نوکرتم ھستم:تموم شد نگاھم کردوگفت

  .خندیدم وازشرابم مزه مزه کردم

سپندمنوروی پاھاش نشوند شروع کردبھ وراجی کردن ولی من نگاھم 
بھ کسی بودکھ داشت باخشم عصبانیت وفکی منقبض شده وچشمانی 

  ...سرخ بھ مانگاه میکرد

زدم وبی تفاوت نگاه ازش گرفتم وبھ سپندکھ باموھام بازی  پوزخندی
  .میکرد نگاه کردم
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چشمات خمارترکھ میشن خواستنی :سپندبھ چشم ھام زل زدوگفت
  .ترمیشی

  .لبخندی زدم وھیچی نگفتم

میتونم دلیل این نگاه خمارشده کھ تب داغی ھم داره :درگوشم گفت
  .روبدونم

  ...وحیاپسره ی احمق وقیح چقدر بی شرم 

  .پاشوبریم یھ دوربرقصیم:لبخندزدم وگفتم

رقصیدن :اماسپندمنوتوی بغلش نگھ داشت ودوباره جامم روپرکرد وگفت
  .باشھ واسھ بعد

وجامش روزد بھ جامم وھمشوسرکشید منم مثلھ خودش ھمون 
  .بدنت چقدر داغھ:کارروکردم سپنددرگوشم گفت

مستانھ خندیدم  منم حالم دست خودم نبود دوباره مست کرده بودم
  .اخ نگوتروخدا اصال حالم دست خودم نیییست:وگفتم

  .پاشوبریم برقصیم دیییییگھ:بلندشدم ودستش وکشیدم وگفتم

  ...سپند بالبخندبلندشدوھمراھم شد

بیشتربھ جای رقص تلوتلومیخوردم ومطمئنن اگھ دست ھای سپنددورم 
وبادزدم نفسموبیرون دادم وبادست خودم...حلقھ نبود افتاده بودم

  .اووووووووووووف چقدگرررمھ:وگفتم

میخوایی بریم باال تواتاق لباست ویکم دربیار :سپند وسوسھ کننده گفت
  .تاخنک شی
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چقدبھ ...واییییییی سپی چقدتوخووووبی:خودم وپرت کردم بغلش وگفتم
  .یــــفکرم

  .بریم:سپندھم باخنده دماغم وکشیدوگفت

  .بریم کھ دارم میمیرم:منم گفتم

  .سپندمنوھمراه خودش بردباال تویکی ازاتاق ھا

پنجره روبازکردم وتاکمررفتم بیرون وھی نفس عمیق میکشیدم کھ 
باعث میشد یکم ھوشیارتربشم بادسردکھ بھ صورتم میخورد عشق 

  میکردم

حس کردم سپندداره ازپشت زیپ لباسمومیکشھ پایین برای ھمون سریع 
  .چیکارمیکنی:مبھ عقب برگشتم یکم نگاھش کردم  وگفت

  .میخوام گرمات روکم کنم:سپند گفت

  .نھ خوبھ االن کھ پنجره روبازکردم حالم جااومد:گفتم

االن بھترھم میشی وسرش :بیشترخودش روبھم چسبوند وگفت سپند
  .رواورد نزدیک سرم

میره بایکم اخم ولحنی کھ  توی عالم مستی ھم میتونستم بفھمم داره ھرز
  .روعقب داری چیکارمیکنیب:ازکشش کم شده بودگفتم

ھمون کاری کھ ازوقتی دیدمت :سپنددستش روگذاشت پشت سرم وگفت
  .فکرش مثلھ خوره افتاده بھ جونم

بھتره بریم بیرون وخواستم ازکنارش :یکم بھ عقب ھولش دادم وگفتم
  .کجا حاال کھ تا اینجااومدی بقیھ شو ھم باش پیشم:ردبشم کھ گفت

  .ولبھاشوگذاشت رولب ھاموبھم اجازه ی حرف زدن نداد 
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  .وحشی بود وحریص

  .من فقط میخواستم یکم پاشاروبچزونم اماانگارزیاده روی کردم

گریھ ام گرفت وبی توجھ بھ غرورم سعی کردم خودم روازناپاک شدن 
نجات بدم امانمیشد زور غول روداشت احمق لبشوگازگرفتم کھ بدتر شو 

  .سرم اورد

حاالفھمیدم پاشا تکھ حاالفھمیدم اشتباه حاالفھمیدم ھمھ مثلھ ھم نیستن 
امادیگھ دیرشده بود بامشت ھایی بی جون افتادم بھ جون سینھ ...کردم

  .اش امامثلھ اینکھ اون این وحشی بازی ھارودوست داشت

توی دلم صدھزارباراسم خداروصدازدم صدھزاربارپاشاروصدازدم 
  .ودعا کردم کاشکی پاشایاحتی یکی بیادتواتاق

وازروی لب ھام برداشت خمارنگاھم کرد بالذت لبخندی سپندلباش
  .خیلی خوشمزه ترازاونی ھستی کھ فکرمیکردم:زدوگفت

رزل بی خاصیت ولم ...یـــــاشغال عوض:یکی زدم توگوشش ودادزدم
  .کن

  .امااون باخنده دوباره افتاد بھ جونم

  .باگریھ اسم پاشاروفریادزدم

بردسمت تخت  کھ یکی محکم کوبیدتودھنم منوکشون کشون
خودموسنگین کردم وانداختم زمین امااون منورودست ھاش بلندکرد 

وپرت کردروی تخت روم خیمھ زد دیگھ اشھدمو خونده بودم کھ 
درباصدای بدی بازشدسپند تندی ازروم بلندشدویھ لعنتی زیرلب گفت 

تابرگشت سمت درمشت محکمی خورد توصورتش خودموجمع 
  .مچالھ شدموجورکردم وگوشھ ی تخت توھم 
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  .پاشا دوتامیزدیکی میخورد

  .ملورین:نگین دویدطرفم وگفت

  ...تااینوگفت بغضم شکست وشروع کردم بھ گریھ کردن

گمشوووووو بیرون کھ حساب توروھم بھ :پاشا بھم نگاه کردو بادادگفت
  .موقع میرسم

نگین زیربغلم وگرفت وازروی تخت کشیدپایین وبردبیرون توحیاط مثلھ 
  .م ھم ازسرماھم ازترسبیدمیلرزید

  

دختره ی روانی مگھ دیوونھ شدی کھ بااون سپندبی :یکتابھم تشرزد
  .شرف میچرخی

امامن مثلھ بیدبھ خودم میلرزیدم دیدم پاشاازدرسالن باعصبانیتی تمام 
زدبیرون وبھ طرفم اومد باحرص بھ سمتم خیزبرداشت کھ ماھان نگھش 

  .اروم باش...پاشا:داشت وگفت

ولم کن ماھان بایدنشونش بدم ھرزه رفتن چھ عواقبی :گفتپاشا باخشم 
  .داره

وماھان روبھ عقب ھول داد پشت سیروان قایم شده بودم ومثلھ یھ ادم 
  .بارون زده میلرزیدم

... شناختمت وگرنھ یھ عمربدبخت میشدم خوب شد:پاشابلندبلندمیگفت
جلوی چشم ھای من ...خوب خودتونشون دادی کھ چھ کثافتی ھستی

  .ه ی اشغال.ز.ر.دختره ی ه...سپندکھ دشمنمھ میپریبا

دستم وگذاشتم روی گوش ھام تانشنوم حرف ھایی روکھ چندماه بود 
نھ نھ نھ ننننننھ من :مثلھ دیوونھ ھا میگفتم...ازش خالص شده بودم
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ھرزه تویی کھ جلوی چشم ھای ...ھرزه نیییییستم....ه نیستم نیستم.ز.ر.ه
خونھ وصدای خندھاتون ھمھ من ھرشب ھرشب دخترمیاری 

  .ھرزه تویییییییییییییی...جاروپرمیکنھ

سعی دراروم کردنم داشتن امادیگھ کارازکارگذشتھ بود  سیروان ویکتا
تویی کھ ...تو:وخواستم بگم چیزی روکھ این ھمھ مدت توقلبم بود دادزدم

بی احساسی وسنگ دلی لیاقت عشق پاکم رونداشتی من دوست داشتم 
چشمت دنبال ...اماتابھت نزدیک میشدم تومنوپس میزدی وعاشقت بودم

طرالن وامثال اون بود منو نمیدیدی بس کھ دورت رو دخترھای 
رنگاوارنگ پرکرده بود منو نمیدیدی چون ازسنگ بودی منوندیدی 

  ...چون حسی بھ نام عشق رونمیشناختیییییی

ادی بدون توبارفتارھات باگفتن دوستم باگفتن توھم خونھ امی عذابم مید
رفتم جلو پاھام لمس شده بودن بھ زور خودم روبھش ...اینکھ بدونی

من دوست داشتم امانفھمیدی من :رسوندم روبھ روش ایستادم وگفتم
داشتم جلوی چشم ھات جون میدادم وقتی اون دخترھا رومیاوردی خونھ 

امابازھم نفھمیدی امشب وقتی دیدمت کھ چقدرصمیمانھ دست انداختی 
یکی باشم ...دت..ن دختر تصمیم گرفتم یکی باشم عین خودورکمراو

  .چقد ر...چ...تا بفھمی خیا نت...عین خودت تا

زانوھام شل شدن وچشم ھام تار وچیزی طول نکشید کھ توی اغوش 
  ...مرددوست داشتنیم فرورفتم

لبخندی نیمھ جون زدم نمیدونم چرا انقد می لرزیدم بھ پاشاکھ نگران 
نکنھ بازحس نوع دوستیت ...چیھ:ردم وگفتمنگاھم میکردنگاه ک

  .شکوفاشده ومیخوایی بھ ھم خونھ ات کمک کنی
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پاشاخیره بودتوی چشم ھام ولبخند محوی روی لبھاش بود خودموبھ 
خوشحال باش کھ شرط :زور از اغوشش بیرون کشیدم وپشت بھش گفتم

  ...روبردی

بایدبگم اگھ اون جوریھ پس :خواستم حرکت کنم بھ طرف خونھ کھ گفت
  ...منم شرط وباختم

  یعنی داره راست میگھ؟...سرجام ایستادم

  ...ولی پس اون دخترھا...شایدم راست میگھ

حس کردم دست ھاش دورم حلقھ شدوصدای بم ومردونھ اش گوشم 
اگھ تودوسم داری من عاشقتم طوری کھ اگھ یھ روزنبینمت :ونوازش داد

  .حس میکنم اون روزم شب نمیشھ

اش تکیھ دادم ونفس عمیق کشیدم ارامشی داشتم وصف  سرموبھ سینھ
ارامشی روکھ کنارت دارم درکنارھیچ کس :پاشاحرف دلموزد...نشدنی

  ...نداشتم وندارم

ِ داغ...بھ طرفش برگشتم داغ ازاین ھمھ ...دیگھ نمی لرزیدم داغ بودم داغ
احساس توکالمش ازاین ھمھ حس خوب توی جنگل چشم ھاش نگاه 

  .دوست دارم:کردم ولب زدم

  .عاشقتم ولب ھاشو روی پیشونیم فشرد:پاشاگفت

  

انقدرمحوھم واین حس دوست داشتنی شده بودن کھ نفھمیدن کی شد 
انقدرحال ھردویشان ...مارت شدنعدوستانشان برای راحتیھ انھا داخل 

درعالم رویابھ دورازواقعیت  را خوب ووصف نشدنی بودکھ خود
  ...میدیدند
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**********************************  

صبح چشماموبازکردم امروزبابقیھ ی روزھایھ فرق 
امروزاولین روزعاشقیھ منو پاشابود اولین روزی کھ شبش ....داشت

دوست دارم ھایی کھ ...باشندیدن وگفتن دوست دارم وعاشقتم گذروندم
بھ کنارم نگاه کردم پاشابود غرق خواب ...ازتھ قلب بود نھ فقط زبونی

  .حدنداشت خییییلی....سش داشتممن چقدر دو

  .دستمو توی موھای قھوه ای تیرش فروبردم وبھمشون ریختم

  .نکن بچھ:پاشاکھ چشم ھاش بستھ بودگفت

  .تومگھ خواب نبودی:دماغموچین دادم وگفتم

تاصبح ...عشقت زده بھ سرم :پاشاخودش وبیشتربھم چسبوندوگفت
بیاری کھ اگھ اوردی  نخوابیدم وفقط نفس ھاتوشمردم کھ نکنھ یھ وقت کم

  .خودم بھت نفس مصنوعی بدم

  .این یھ تیکھ اشوباشیطنت گفت

  .دیوونھ:اروم سرشوبھ عقب ھول دادم وگفتم

  .وازتخت پایین اومدم

پاشایھ ھوسیخ سرجاش نشست وخیرشد بھ من بھ خودم نگاه کردم 
  .ھییییز:وبعدبھش چشم غره رفتم وگفتم

  .جونم ھیکل:وازنظرگزروندوگفتپاشاتمام ھیکلم 

وخیزبرداشت سمتم اماقبل اینکھ بھم برسھ دویدم توحموم ودروازتوقفل 
  .باالخره کھ میای بیرون:پاشازدبھ دروگفت..کردم
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  .وجواب من فقط خنده بود

  .ازپاشاھم دیگھ ھیچ صدایی نیومد

دیشب برام شبی بود بھ یادماندنی ولذت ...وان وپراب کردم ونشستم توش
ازیاداوریھ اعتراف عشق وعالقھ ی  پاشا بھ خودم لبخندی روی ...شبخ

  .لب ھام نشست

****************************  

  :یک ھفتھ بعد

  

  .اره...پس فقط اومدین ازمایش بدین کھ بدونین باردارھستین یانھ+

  .بلھ:بالبخند دست پاشاروفشردم وگفتم

ینین تاصداتون بش:دختره ھم توی کامپیوترمشخصات روواردکردوگفت
  .بزنن

ھمراه پاشاروی صندلی ھای انتظارنشستیم ومن بااسترس باپام ظرب 
  .اروم باش خانومی:پاشادرگوشم اروم گفت...گرفتھ بودم

خیلی دلم میخواد :؟پاشاخندیدوگفت...بھ نظرت جواب مثبتھ یامنفی:گفتم
  .مثبت باشھ ویھ دخترعین خودت داشتھ باشم

  .ھیچی نگفتمبھ این حرفش لبخندی زدم و

  .ملورین راشد نوبت شماست...خانوم راشد_

بااسترس بلندشدمو ھمراھش رفتم تواتاق نمونھ گیری وقتی ازم خون 
  .جواب کی حاظرمیشھ:گرفت پرسیدم

  .بعداظھربیاجواب وبگیر:گفت
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منم بھ گفتن یھ مرسی اکتفاکردم ورفتم بیرون ھمراه پاشا ازازمایشگاه 
  .کھ بعداظھربیاد جواب ازمایش ھاروبگیره اومدیم بیرون وبھ پاشاگفتم

  

  .تاخودبعداظھرھی ناخونھامومیخوردم

سیروان میگذره وھمچنین ازاون شب رویایی  چندروزی ازشب تولد
واالن دقیقا دوھفتھ است کھ ازعادت ماھیانھ ام میگذره وھنوز شروع 

نشده شک کردم بھ بارداربودنم واسھ ھمین امروزھمراه پاشارفتم 
  .ش بدمتاازمای

بھ ساعت نگاه کردم سرموقع بود سریع گوشی روبرداشتم وزنگ زدم 
رفتی ...الو پاشا:جان دلم؟گفتم:بھ پاشا بھ بوق دوم نخورده جواب داد

  ؟؟.جواب ازمایش روگرفتی

  .خوب منفی یامثبت:سریع گفتم...ھمین االن دادن دستم:پاشاخندیدوگفت

نومھ روشنیدم کھ ؟؟صدای خا.خانوم جواب مثبِت یامنفی:پاشاگفت
  .تبریک میگم جواب مثبتھ:گفت

واییییییییییییی پاشاااااا :دھنم بازموندویھ جیغ ازخوشحالی کشیدم وگفتم
  .من باردارم...من

  ...دختر توکھ َکرم کردی:پاشاخندیدوگفت

تو تویی کھ عشقمی  از من حاملھ ام اونم...اصال نمیتونم باورکنم:گفتم
  .وچی بھترازاین

  .قابلتونداشت خانومی:گفتپاشاگرم 

  .زودبیاخونھ...خاک توسرت بی تربیت:خندیدم وگفتم
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  .ای بھ چشم چش قشنگ:پاشاھم خندیدوگفت

  .وگوشی روقطع کرد

دستموگذاشتم روی ....بلندشدم ودورخودم چرخیدم وکلی جیغ کشیدم
شکمم وبھ این فکرکردم چیزی کھ توَبطن منھ ازعشقمھ این کوچولو 

  جود من رشد میکنھ بی ارادهازعشقم داره تو و

  .من قربونت برم مامانی:گفتم

  .ودستمونوازش گونھ روی شکمم کشیدم

لبموازخوشی گازگرفتم واشک شوق ریختم بھ طرف اتاقم رفتم اتاقی کھ 
  ...حاال پربودازلحظھ ھای ناب عاشقانھ ھای منوپاشا

نی لبخندروی لبم پررنگ ترشد ورفتم ازتوی کمد یھ لباس تقریبابلندلج
کشیدم بیرون وپوشیدم لباس ازقسمت باالتنھ سرشونھ ھاش حالت شلی 

داشت زیرسینھ ھا کش داشت ویکم چین خورده بود وبعداون گشادمیشد 
  .ازپشت ھم تاکتفھام بازبودبھ حالت ھفتی

لباس قشنگی بود خواستم کفش پاشنھ بلندپام کنم کھ گفتم نھ اذیت میشم 
  .وبچھ امم اذیت میشھ

دراخررژقرمزم روھم ...بھ یھ ارایش کامل بی نقص کردنشروع کردم 
  .اضافھ کردم موھامم کھ پاشا عاشقشون بود روبازگذاشتم

صدای چرخش کلیدتودرباعث شدبھ سمت درپروازکنم پاشاکھ داشت 
  .درومیبست

تندی خودموبھش رسوندم وانداختم بغلش پاشا دست ھاشو دورکمرم 
میام تمام خستگی مو بااینکارت  ای قربونت برم کھ وقتی:حلقھ کردوگفت

  .درمیکنی
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  .ھنوزم باورم نمیشھ:خودم وبیشتربھش فشاردادم وگفتم

باورکن کھ تاچندماه دیگھ قراره یھ وروجک اینجاروبھ ھم :پاشا گفت
  .بریزه

  .واییی پاشاخیلی دوست دارم دیوونھ:ذوق کردم وگفتم

  .مابیشترچش قشنگ:پاشامنوازخودش جداکردوگفت

  .وھیچی نگفتم پاشااون شب ازبیرون غذاسفارش دادلبخندی زدم 

  

دیگرو چندماه پیش کھ ھردومون سایھ ی ھمپاشا یادت میاداز:سرمیزگفتم
  .تیرمیزدیم با

اره بابا من میموندم کھ تواون ھمھ لجاجت :پاشاباخنده گفت
نمیترسیدی بااون حرف ھای تلخ وتحریک کننده ...روازکجامیاردی

  .بخوام بالیی سرت بیارم

وای ملورین نمیدونی وقتی اون روزسیم :یھ ھوزدزیرخنده وگفت
تلوزیون روقطع کردی ورفتی تواتاقت چقدبھت خندیدم اخھ غرور 

من فھمیدم حسادت زده ...یادتھ وقتی پاتوبریده بودی...ولجبازی تاکجا
  .زیردلت واون کاروازعمدکردی

  .وااا ازکجافھمیدی:باتعجب گفتم

ازاون جایی کھ یھ ھورفتی :ت دھنش وگفتپاشایھ تیکھ کوبیده گذاش
حموم و ازعمیق بودن زخمت ھرچقدرم ھواست نبوده باشھ ممکن نبود 
اون قدرعمیق ببری بعدشم اینجاتازه ساختھ وسوسک اصال نداره چون 

  .من ادم وسواسی ھستم
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نمیدونی چقدرخورد میشدم وحرص میخوردم :باغذام بازی کردم وگفتم
  .روازاتاق میشنیدموقتی صدای خنده ھاتون 

بھ جون خودت کھ عزیزترین کسمی قسم من :پاشادستموگرفت وگفت
فقط برای اینکھ حس حسادت توروتحریک کنم اون دخترھارومیاوردم 

  .خونھ وفراترازیھ بوسھ نمیزاشتم کھ اوناخودشون میخواستن برن

نمیدونی وقتی ...وتو چراکاری کردی کھ من فکرکنم سیرت ناپاکی داری
م باسیروانی چھ بھ سرم اومد ھمھ معامالتم نسبت بھ تو توذھنم بھم فھمید

ریخت اون ملورین محکم ومغرور جاشودادبھ یھ دخترناپاک وسست کھ 
گدایی محبت میکنھ یاوقتی تو رو باسپند دیدم نابودشدم نگاھم بھ شمابود 
امابعداینکھ طرالن اومدپیشم مجبورشدم ھواسم روبدم بھش ووقتی اون 

ن باجای خالیھ شما مواجھ شدم دلم شورافتاد ھمھ جارو دنبالت رفت وم
گشتم امانبودی اومدم طبقھ ی باال کھ صدایی بھ گوشم خوردکھ ضعیف 

شنیده شداماحس کردم اسمم روصدامیزنھ ھمھ ی اتاق ھاروگشتم تااینکھ 
روتوی اتاق دیدم خون جلوی چشم ھاموگرفت وازتھ دل سپند  تو وسپند

ت غلط کرده اومدم تابھ توھم یھ گوشمالی بدم کھ بااون روزدم واونم گف
بااومدن این کوچولوحالم حرفھای شیرینی کھ زدی دنیام رنگی شد واالنم 

  .ھخیلی خوب

بھت گفتم مواظب باشی تا بھ گدایی ...یادتھ چھ شرطی باھم بستیم:گفتم
  ...محبت نیوفتی

برای عاشق اماخودم مواظب نبودم وافتادم تودام عاشقی توکارخاصی 
شدنم نمیکردی امابازھم من شرط روباختم اولش خیلی ناراحت شدم 

امابعدگفتم یاتوروعاشق میکنم یااینکھ ھیچوقت عشقم روبھ زبون 
ھمھ ی تالشموکردم وتوبیشترحرصم میدادی مخصوصابااون ...نمیارم

بھ معنای واقعی عذاب ...جملھ ھای مزخرف دوست یاھم خونھ
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یھ نخ اشاره یاچیزی بودم تااعتراف کنم اماتوھمیشھ فقط دنبال ...میکشیدم
  .میزدی توپرم

تااینکھ اون شب مشروب خورده بودی ومست کرده بودی من خواب 
خواستم بیام  بودم اماصدای دادوشکستن شیشھ منوازخواب پروند

تواتاقت اما باحرف ھای تومیخ شدم توداشتی اعتراف میکردی بھ 
تم کاری کنم کھ رو در رو بھم اعتراف دوست داشتن من منم تصمیم گرف

کنی پس باسیروان صحبت کردم اولش قبول نکرداماگفت فقط بھ 
وایناادامھ پیداکردتااینکھ تولدسیروان اومد ....خاطرپاشااینکارومیکنھ

واوج عصبانیتم وقتی بودکھ دیدم تودستت دورکمریھ دخترحلقھ شد 
نم توھم مثلھ بقیھ ومیگی میخندی زدبھ سرم خواستم بھ خودم ثابت ک

ھستی برام وھیچ فرقی نداری پس رفتم پیش سپندکسی کھ روش حساسی 
واون انقدبھم مشروب خروندکھ ھیچی نفھمیدم وقتی بھ خودم اومدم دیدم 

  .تویھ اتاق باسپندتنھام تاوقتی تواومدی

اشتباه نکن من ازھمون روزی کھ اومدی شرکت باباجذبت :پاشا گفت
ورشده بھت نزدیک شم اماتوبااون حصاراھنی شدم دلم میخواست ھرط

تی کسی مزاحمت بشھ و کھ دورت کشیده بودی وبھ ھیچ وجھ نمیزاش
صیاتت منوبیشترطرفت کشوند ولی انتظارازدواج باتو وصاونجا این خ

ممکنھ ھمش غربزنی واعصاب  رونداشتم فک میکردم توھم مثلھ ھما
بودکھ کارات بھ دلم خوردکنی امابعدفھمیدم این طورنیست وعجیب این 

  ...مینشست

ھمیشھ تومعنیھ این اسم ....ملورین:لبخندی زدموھیچی نگفتم کھ گفت
  یعنی چی؟..موندم

  .وارید درون صدفرتااونجایی کھ میدونم یعنی م:گفتم

  ...پاشالبخندی زد
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  .تموم شدم ھا:محو لبخندش شدم کھ باشیطنت گفت

ھ ی محبتت عشقت مال من پاشامیخوام تاابدمال من باشی میخوام ھم:گفتم
  .باشھ نھ کس دیگھ ای

اخھ عزیزم یھ ملورین ...بھ قران یھ لحظھ ازت ترسیدم:پاشاخندیدوگفت
باوجودعشقی مثلھ تودیگھ بھ کسی احتیاجی ...ویھ تاج سربیشترکھ ندارم

  .ندارم

  .لبخندی بھ روش پاشیدم ودیگھ ھیچی نگفتم

  

  :یک ھفتھ بعد

  

  .پدربزرگ شدیمپس ماھم باالخره :اردشیرگفت

  ...لبخندی زدموسرم روانداختم پایین

ملورین منوحسابی بااین خبرش :پاشادستشودورشونھ ام حلقھ کردوگفت
  ...غافلگیرکرده

اجی بچھ ات کی میادبھ :نفس دویدطرفم ولپم ویھ ماچ ابدارکردوگفت
  .دنیا

چندماه :؟گفتم...مثالچقد:بھ زودی اونم لباشودادجلووگفت:خندیدم وگفتم
  .دیگھ

اسباب بازی ھام بازی  با باشھ پس من تااون موقع تنھا:نفس ھم گفت
  ...میکنم ورفت
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اون شب اردشیرخان ونفس رودعوت کرده بودم خونھ ام وساعت ھای 
  .رارکردیم نموندنصیازده اینابودکھ رفتن ھرچقدرھم ا

  

  .منوپاشاھم بعداینکھ باھم خونھ رومرتب کردیم رفتیم تابخوابیم

  .درازکشیدم وبھ اغوشش خزیدمروی تخت 

ااا :دستھای سردم روبھ بدن گرمش چسبوندم کھ سریع عقب کشیدوگفت
  .چیکارمیکنی خواب ازسرم پرید

  .اخھ من سردم توگرمی گفتم یکم ازگرمات روبدی بھ من:خندیدم وگفتم

کجاااا اول بایدمن بخوابم :پاشاخواست پشتش روبھ من کنھ کھ گفتم
  .بعدتوبخوابی

  .ملی ول کن تروخدا بزاربخوابم:پاشاگفت

  .توغلط کردی اول بایدمن بخوابم بعدتوبخوابی:محکم بغلش کردم وگفتم

  ...پاشاھم باخنده یھ دیوونھ زیرلب گفت وبغلم کرد

لبخندی بھ این ھمھ محبت وعشق زدم وچشم ھاموروی ھم گذاشتم 
  .تاخوابم برد

*************************  

  :یک ھفتھ بعد

بودپاشاناھاربیادخونھ منم خورشت قیمھ درست امروزقرار
مشغول پوست کندن سیب زمینی شدم کھ یھ ھو زیردلم تیرکشید ...کردم

  ...ازدردش دوالشدم ویھ اخ گفتم

  .یکم بعدول کردمنم بھ خیال اینکھ طبیعیھ بلندشدم وبھ کارم مشغول شدم
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سیب زمینی ھاروسرخ کردم امازیردلم ھرچنددقیقھ یک 
  .وبعدچندثانیھ ول میکرد منم دیگھ پیش رونگرفتمباردردمیکرد

  

پاشا اومدخونھ وبادیدن من سریع کیفش و در رو ول کرد وبھ سمتم اومد 
  حالت خوبھ؟؟...ملورین:کنارم نشست ودستھاموگرفت وگفت

  .چھ طور:بالبخندسری تکون دادم وگفتم

  .رنگت خیلی پریده:پاشادستی بھ گونھ ام کشیدوگفت

  .ن از زن ذلیلیاما:بالبخندگفتم

نگوکھ :خوبی ھم بھت نیومده بھ خدا وبلندشد کھ گفتم:پاشااخم کردوگفت
  .قھر کردی

  .نھ عزیزم قھرمال بچھ ھاست ورفت تالباس عوض کنھ:پاشاگفت

بلندشدم رفتم دروبستم وکیفش روگذاشتم روی کاناپھ وراھیھ دست شویی 
  .شدم تایھ ابی بھ سروصورتم برنم

کردم حق باپاشابود رنگم خیلی پریده بود اصالیھ  بھ خودم تواینھ نگاه
  .جوری شده بودم شونھ انداختم باال وزدم بیرون

میزوچیدم وخواستم پاشاروصدابزنم کھ خودش اومد نشست 
  .بھ بھ چھ بویی:سرمیزوگفت

  .شونچشیدیه پس ھنوزمز:لبخندی زدم وگفتم

  ...وبشقابش روکھ توش برنج ریختھ بودم گذاشتم جلوش

مرسی ...مثلھ ھمیشھ عالیییی:ھ قاشق خورد وگفتپاشا ی
  .شترق شترقILoveعشقم
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  .یعنی چی:خندیدم وگفتم

یعنی دوست دارم شترق شترق دیگھ شترق شترق :پاشاھم خندیدوگفت
  .یعنی زیادورگباری

  .دیوونھ ای بھ خدا:باخنده گفتم

پاشاھم کھ دھنش پربود دستش روگذاشت روی سینھ اش ویکم خم 
لطف :سعی میکرد چیزی ازدھنش نزنھ بیرون گفتشدوطوری کھ 

  .داری بانو

ویھ برنج ازدھنش زدبیرون ونشست روی لبش ودراخرافتاد پایین 
بادیدن این صحنھ دیگھ ریسھ رفتم پاشاھم خودش خنده اش گرفتھ بود 

  .نپره توگلوش نخنده تاغذا اماسعی میکرد

وخم شدم  درحال خندیدن چنان زیردلم تیرکشید کھ اھی بلندکشیدم
  .ودودستی دلموچسبیدم

ملورین  ...عزیزم چی شدی...ملورین:پاشانگران بلندشداومدطرفم وگفت
  .یھ حرفی بزن چی شدی دلت دردمیکنھ

حس کردم لباس زیرم خیسھ چون شلوارم سفیدبود ھرچی بود دیده میشد 
بھ شلوارم نگاه کردم وجلوی دھنم وگرفتم پاشا رد نگاھم وگرفت 

  .این چیھ...ملووورین:ت بلندگفتوبعددیدن وضعی

من بھ خون ...خونھ پاشا...خون..خ:اشک چشمم وپرکرده بود باگریھ گفتم
  ...بر. ریزی افتادم

ایییی دلم دردمیکردو توان حرف زدن نداشتم پاشافھمیدوسریع 
 زد بلندشدوبالباس ھام اومد تندی تنم کردو خودش ھم بااون لباس ھا

  .لوارش مشکی بود وتیشرتش طوسیش بیرون ازخونھ حاالخوب بود
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منوروی دست ھاش بلندکرده بودسریع گذاشت توماشین راه افتادبھ سمت 
  ...نزدیک ترین بیمارستان

ازدردنالھ میکردم پاشاھم کالفھ فقط الیی میکشیدوھی برای ماشین 
  .جلویی ھابوق میزد

خوبھ یکی نگران . خ...چقد:بھ اون ھمھ نگرانیش لبخندزدم وگفتم
  .باشھ....ادم

حق ...اون بچھ نمونھ ولی توبایدبمونی:پاشاغمگین نگاھم کردوگفت
  .اینکھ ترکم کنی رونداری

مرده کھ من دومیش با ..کی بایھ سقط بچھ م...... دیوونھ:خندیدم وگفتم
  .شم

  .گفتم کھ بعدنگی نگفتی:پاشاگفت

  .لبخندی ازدرد زدم وھیچی نگفتم

  

  

  

جنین داخل رحم :شت میزش وگفتخانوم دکترکھ معاینھ ام کرد نشست پ
نبوده وحاملگی شما خارج ازرحم بوده االنم چھ بخواین چھ نخواین جنین 

براتون یھ دارومینویسم کھ دردسقط روتایھ حدی تسکین ...سقط میشھ
  .میده

  .یعنی ھیچ راھی نیست:منم لباسموکھ پوشیدم باناراحتی گفتم
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ین نھ گلم چون جن:دکترصفحھ ی دفترچھ رومھرزدوگفت
  .رحمھ وتافردااحتمال سقط ھست......نزدیک

  .اشک گوشھ ی چشمم و گرفتم وبایھ مرسی زدم بیرون

  ؟...چیشد:پاشاسریع بھ طرفم اومدوگفت

  .پاشابعدخریدن داروھا بھ طرف خونھ روند

دلم گرفتھ بود وبغض داشتم بغض برای ازدست دادن بچھ ام ودلم 
  .میخواست ببارم

این مدت تمام وقت متعلق بھ من بودن گرمی دستی روحس کردم کھ 
  .وھرز نرفتن

جزمن کسی رونوازش نکردن ومن چقدرعاشق این گرما بودم گرمایی 
  .کھ تومشکالت یاوقت ناراحتی ژلوفن خوبی برای تسکین دردت

عشق من نمیخوادبگھ :بھ طرفش برگشتم لبخندی دلگرم کننده زدوگفت
  ؟.ریختھ اون خانوم دکتره چی گفتھ کھ این ھمھ بھ ھم

ھمزمان با لبخندمحوی کھ زدم یھ قطره اشک ازچشمم چکید پاشا بایکم 
بھ خدا داری میترسونیم یھ چیزی . گریھ چرا...ملوریییین:تعجب گفت

  .بگودیگھ

دکتربعدمعاینھ گفت :ارکردم وباصدایی لرزان گفتمھقطره ھای بعدی روم
باید ازاول ھم لقاح توخود رحم نبود وخارج از رحم بوده وگفت 

 میکرد وتا رشد خداروشکرکنی کھ داره سقط میشھ چون اگھ ھمونجا
میشھ یکم :پاشااخم داشت وگفت. کورتاژمیشدی بھ دوماه باید میرسید

 یعنی چی خارج رحم یا..توضیح بیشتری بدی من االن ھنگیدم
  .تاژچیھ اصالرکو
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ای خاک توسرم کھ بھت :باحوصلھ ھمھ روبراش توضیح دادم کھ گفت
  .ھدیھ ناقص دادمیھ 

  .پاااااااااااااشااااااااااا:باخنده واخم گفتم

  .جاااااااااان دلم:پاشادستموبوسیدوگفت

  .یاخیلی بی مزه :اشک گوشھ ی چشمم وگرفتم وگفتم

پاشا باابروھای باالرفتھ وچشمانی شیطون نگاھی معنی داربھم انداخت 
  .کھ ندیدگرفتمش وبھ جلوخیره شدم

  .خواب شھ بد پاشا دم نمیزدم کھ مبادا می پیچیدم اماداشتم ازدردبھ خودم 

رو دراوردم وخوردم وروی مبل نشستم حالم  رفتم ازھربستھ قرص دوتا
  ...نسبت بھ قبل خوب شده بود

یھ ھویھ دل پیچھ ی بدی گرفتم ودویدم سمت دست 
  ..........................................شویی

داشتم گوشھ دست شویی روی صندلی تموم شدومن انگارھیچ بچھ ای ن
نشستم وگریھ کردم تا اروم شدم بلندشدم وچندمشت اب بھ صورتم پاشیدم 

  .ورفتم بیرون

  .روی تخت درازکشیدم پشت بھ پاشا

دفعھ ی اخرت باشھ وقتی :کھ دست ھای پاشا دورم حلقھ شد وگفت
  .مشکلی داری منو بیدارنمیکنی وخودت تنھامشکلت روبھ دوش میکشی

  تموم شد؟؟:ستم بھ طرفش برگردم کھ نزاشت وگفتخوا

  ؟.االن دردنداری:سرتکون دادم کھ گفت
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  .نھ:گفتم

  شب بخیر:پاشاسرشوتوموھام فروبردوگفت

*******************************************  

تواتاق غمگین نشستھ بودم چندھفتھ ای میشدکھ این جوری شده بودم 
اب واتیش میزد تامن بخندم امانمیشد  افسرده وغمگین پاشاھم خودش وبھ

دلم میخواست بخندم بھ روی عشقم امانمیشد بھ جای خنده اشک توی 
چشم ھام جمع میشد وپاشاعین دیوونھ ھاچنگی بھ موھاش میزند 

  ...توچتھ:ودادمیزند

اولین قطره ی اشکم کھ میریزه انگارخودشوپیدامیکنھ سریع میادطرفم 
  .اروم کردنم دارهوسرموتوبغلش میگیره وسعی در

  االن چندھفتھ اس بابچھ ی توشکمم حرف نزدم وذوق نکردم ازبودنش

  .االن چندھفتھ اس باپاشابحث نکردیم اگھ پسریادخترشدچھ اسمی بزاریم

اشک گوشھ ی چشمم رومیگیرم وبھ صدای گوشیم کھ داره برای 
  .بارپنجم خودشومیکشھ بی تفاوتم

گوشیت :م اماکالفھ میگھپاشاازاتاق میادبیرون وبالحنی مالی
  .خودشوکشت

  .باتوام:جواب ندادم کھ دوباره گفت

  .ھیواست:بازم جواب ندادم کھ رفت سمت گوشی وبرش داشت گفت

  .بازم چشم ھام خیره بھ صفحھ ی خاموش تلوزیون بودوجوابی ندادم

  ؟...بلھ:یھ لعنتی زیرلب گفت وجواب داد

_...............  
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  .ھستینسالم حال شما خوب +

_..................  

  

  .اگھ کاری دارین بیدارش کنم....اره ملورین خونھ است اماخوابھ+

  

_.................  

  .بزرگیتون خدانگھدار....باشھ باشھ چشم حتما+

  

  .ھیوامیگھ چراگوشی توجواب نمیدی نگرانت شده:پاشاروبھ من گفت

باچشم ھای گشادشده جوابی ندادم کھ یھ ھوچونھ ام تومشت پاشاگیرکرد 
  بھ چشم ھای ناراحتش کھ گلھ داشتن زل زدم

اون ...زھرمارھردومون کردی چندھفتھ اس زندگی رو...توچتھ:گفت
یکی  سختش میکنی این نشد اتفاق برای ھرکسی ممکنھ پیش بیادچرا انقد

دیگھ بازم نشد یکی دیگھ اگھ بازم نشد فدای یھ تارموت من تو 
پس چرا داری خودت روعذاب ...ار دنیارو دارموخندھاتوداشتھ باشم انگ

  .میدی

  .بھ چشم ھاش نگاه کردم

  ....چقدر زیبا بودن وچقدرگلھ داشتن

  .حق داشت این مرد
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  .حق داشت کھ گلھ مندباشھ

  ....حق داشت باناراحتی زل بزنھ توی چشم ھام حق داشت

من توی این مدت نھ تنھاخودم روبلکھ خونھ داری و وظایف 
وھم فراموش کرده بودم وحاال پاشاداشت اونارویادم شوھرداری م

  .مینداخت

دلم میخوادبخندم ...حوصلھ ی ھیچی روندارم:لب بازکردم واروم گفتم
دلم میخواد بھت بگم ...امابھ جای خنده اشک توی چشم ھام جمع میشھ

  .نمیدونم...تاچھ حد دوست دارم امازبونم قفل میشھ نمیدونم چم شده

  .فتموسرم وتودستام گر

توفقط حرف بزن فقط حرف بزن کھ من :پاشاروی سرموبوسیدوگفت
صدای قشنگت روبشنوم الزم نیست بگی دوسم داری فقط حرف بزن 

  .باھام تاحس نکنم تنھام

  .خدایا من چقدراین مرد رودوست داشتم

  .خیلی دوست دارم پاشا:زبون بازکردم وگفتم

  .منم دوست دارم عزیزم:پاشامنوبھ خودش فشردوگفت

  

دھنم وقورت دادم وشماره اشوگرفتم بوق اول نخورده جواب  آب
اروم .اللی الوووووووووووووو....الووووو...خودتی...ملورین:داد

  .سالم:گفتم

چھ سالمی چھ ...چھ عجب اگھ حرف نمیزدی فک میکردم اللی:گفت
  .ی برای چی ھرچی زنگ میزنم جواب نمیدیکعلی
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خواب بودم واون جواب پاشابھم گفت توزنگ زدی امامن :گفتم
  ؟؟.توچیکارمیکنی...داده

  .حالت خوبھ...ھیچی بیکارتوچیکارمیکنی:ھیوااھی کشیدوگفت

  .اون فسقل خالھ درچھ حالھ

  .کجارفتی...ملورین...الو:لبم وگازگرفتم وھیچی نگفتم کھ ھیواگفت

  .اینجام:باصدایی لرزان گفتم

  .اتفاقی افتاده....چیزی شده:ھیوابعدیھ مکث گفت

  .فقط فسقل خالھ دیگھ نیست...نھ:تمگف

  یعنی چی دیگھ نیست؟؟ ؟...چی:ھیوابلندگفت

  .فسقل خالھ االن چندھفتھ اس کھ مامانشوتنھاگذاشتھ:بابغض گفتم

  .راست میگی ملی!!! دروغ نگو:ھیواگفت

  .واقعیتھ:بغضم ترکیدوگفتم

قسمت بوده  اشکالی نداره حتما....الھی من قربونت برم عزیزم:ھیواگفت
  .چیشدکھ این اتفاق افتاد...خودتوناراحت نکن...وخدانخواستھ

  .الھی بمیرم من:براش حرفھای دکترروگفتم کھ ھیواگفت

  .خدانکنھ روانی:دماغموکشیدم باالوگفتم

  .پاشااون ھیچی نمیگھ:ھیواگفت

  .نھ بابا اون بدبخت منودلداری میده:گفتم

روسرت حلواحلواش چقداین پاشا اقاست وماھھ بھ خدا باید :ھیواھم گفت
  .کنی
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شام  بگذریم زنگ زدم بگم برای فرداشب با اقا ایوارخونھ ما:گفتم
  .دعوتین

  .فردامن زودترمیام تابھت کمک کنم:ھیوایکم تعارف کرداما گفت

  .ت نمیدم ھاااھالزم نکرده اگھ زودتربیای را:گفتم

  .میخواستم یھ کمکی کرده باشم بی جنبھ...خوب بھ جھنم:ھیواگفت

کرد باتعجب بھ صفحھ ی خاموش گوشی نگاه کردم کھ یھ پیام وقطع 
  .اومدبرام بازش کردم

قھرنکنی ھاااخواستم یکم بشوکی وشکلک خنده ی :دیوونھ نوشتھ بود
  .دندون نما

  .لبخندمحوی زدم وسری تکون دادم بھ این دیوونھ بازی ھاش

******  

  .ھمھ جاروبرق انداختم غدادرست کردم وزنگ زدم بھ پاشا

  جاِن دلم؟:اب دادجو

سالم :بھ این تیکھ کالم زیباش لبخندزدم وگفتم
من االن توراه ...سالم چش قشنگ:کجایی؟پاشاگفت...عزیزم

  برای چی کاری داری؟؟...خونھ

زنگ زدم بگم در مورد ھیوا کھ حرف زدیم توگفتی یھ :گفتم
  .امشب قراره بیان گفتم میوه وشیرینی بخری...روزدعوتشون کنیم

  .باشھ خانومی ولی بھترنبود باھم ھماھنگ میکردیم:پاشاگفت

ھویی خوب چراولی ی...امممممممم:وگفتمموھام ودورانگشتم تاب دادم 
  .شد
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  .باشھ پس میوه وشیرینی وشکالتواجیل واینادیگھ:پاشاگفت

  .اره قربون دستت:گفتم

  .پاشاھم یھ باشھ گفت وقطع کرد منم رفتم تایھ حموم کرده باشم

ن کنم قرارنیست تااخرعمربشینم ربچھ روازذھنم بیروتصمیم گرفتم فک
  .اداری کنمزوع

  .بعدیھ حمام توپ لباس پوشیدم وموھاموباالی سرم دم اسبی بستم

وپشت گوشام ھم مم بھ مچ دستایراھم انجام دادم وازادکلنیھ ارایش کم وگ
  .زدم یھ نگاه بھ خودم تواینھ انداختم ھمھ چی عالی وبیست

کی کھ جلوش بانگین ھای کرم رنگ ویھ بلوزمش لباسم یھ شلوارجین
  .ھ اش کارشده بودقریزی دوری

عشق پاشا ...خانوم خونھ کجایی:صدای پاشاروشنیدم کھ گفت
  .بیاکھ دستام شکستن...کجایی

کھ خریدھاروگذاشتھ بودزمین دست  رفتم بیرون پاشا بالبخندی دلربا
  .ھاشوشل انداختھ بودکنارش وجلوش خیره شده بود

 حاال دررفت اخیییییش تمام خستگیم:رقی زدوگفتچشماش ب دید منو تا
  .یھ ماچ ابداربده ببینم بیا

باخنده رفتم جلووگونھ شوبوسیدم اون طرف صورتشم اورد جلوکھ اروم 
  .لوس:زدم روگونھ اشوگفتم

  .وبوسیدمش

دیگھ :گذاشت تواشپزخونھ وگفت برداشت و رو دوباره خریدھا پاشا
  .قمکاری بامن نداری عش
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نھ دستت دردنکنھ زحمت کشیدی حاالتایھ حموم بکنی منم دوتاچای :گفتم
  .مشتی اماده کردم

  .یعنی من عاشق این نوع بیانتم:پاشاخندیدوگفت

  .وبعد ادامو دراورد

  .گمشووو:یھ شکالت بھ سمتش پرت کردم وگفتم

  .پاشاھم باخنده جاخالی دادورفت تاحموم کنھ

  .خونھ روزدنداشتیم چای میخوردیم کھ زنگ 

بردم گذاشتم توسینک ظرف شویی  رو ھول بلندشدم وتندی استکان ھا با
  .کنم باز و در سالن ورفتم تا ودویدم تو

دروکھ بازکردم ھیواروھمراه پسری قدبلندو ھیکلی جذاب جلوی در بایھ 
  .دستھ گل دیدم

  .عزیزم نمیخوایی بھ داخل دعوتمون کنی:ھیوالبخندی زدوگفت

  .خوش امدید...بفرمائیدداخل...سالم:وگفتملب گزیدم 

  .مقسی جیگر:ھیواگل روبھ سمتم گرفت وگونھ اموبوسیدوگفت

جلو وخیلی محترمانھ سالم  بعدھیوا پسرکھ نامزدھیواباشھ وایوارنام اومد
  .کردوتشکرکرد

دروبستم وھمراھیشون کردم توسالن پاشاایستاده بود ھیوا و ایوار 
  .بھ نشستن وپاشادعوتشون کردباپاشاھم احوال پرسی کردن 

  .توی پذیرایی ازمھمون کمکم کنھ تا وخودش ھمراه من اومد

  .این ایوارھم بد تیکھ ای ھا:گفتم



 

wWw.98iia.com  221 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

  .نشنیدم...جووون:پاشا با اخم گفت

  .البتھ بھ عشق خودم محاِل برسھ:نگاھش کردم وبعد براندازش گفتم

  .ببخشید دیگھ:پاشا بھم چشم غره رفت کھ گفتم

  .عال بیا بریم بیرون زشتھ اینجاف:پاشا گفت

  .و ھمراه ھم رفتیم توسالن

  .ھمگی دورھم نشستھ بودیم

  .عزیزم لباست روعوض نمیکنی:روبھ ھیواگفتم

  .نھ باباھمین خوبھ:ھیواگفت

  .ھرجورراحتی:گفتم

ازخودتون پذیرایی :وبشقاب میوه روگذاشتم جلوشون وبھ ایوارگفتم
  .ونھ ی خودتونھخ روخدا اینجاو راحت باشین ت...کنین

خوب اقا ایوار :پاشایھ ھوزد روی پای ایواروگفت
  .؟کاروبارمھندسی کشاورزی خوبھ...چیکارامیکنی

شمادرچھ ...اره شکرخدا ھمھ چی خوبھ:گفت و مردونھ ای زد ایوارلبخند
  .حالین

  .یعنی اون صدای بم وخش دارت توحلقم چھ صدایی داشت المصب

راستی معنیھ اسمت چی ..  .خوبھ... های کاروکاسبیھ ماھم دار:پاشاگفت
  ؟؟.میشھ

نمیدونم چراھرکی اسممو میشنوه میگھ معنیش یعنی :ایوارخندیدوگفت
  .معنیش بھ کردی یعنی غروب...چی
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  .اسم جالبیھ:پاشاسرتکون دادوگفت

  .بھ ھیوانگاه کردم داشت باعشق بھ ایوارنگاه میکرد لبخندی زدم

  .حالش رودرک میکردم

جوگندمی تیره چشم وابروسیاه وچشمانی  ایوارپسری باپوست
خماروکشیده کھ بھ رنگ شب بود لب ودماغشم خوب ومردونھ بودن بھ 

دن اخھ ھیواھم پوستی گندمی موھایی لخت مشکی ابروھایی مھم میو
  .پھن وحالت داروچشم ھای کشیده وعسلی  ولب ودماغی کوچیک

  .ھردوخوب بودن

  .زدیمچیدیم وصداشون  میزشام و ھمراه ھیوا

 شون میخواستن برن کھ پاشا شب خوبی بودھمھ چی عالی فقط شب ھیوا
اشت وبھ زورھم شده نگھ شون داشت موقع خواب شده بود کھ ھمھ ذن

  .تصمیم گرفتیم بخوابیم

خوب داش ایوار دیگھ ھرچی ھم باشھ :گفت و پاشاپشت کلھ اشوخاروند
اره ای ھم چ...وھرچقدرھم طول بکشھ اخرسرھم باید بریم اتاق خواب

  .فرمان خانومھا اطاعت کنیم از نداریم بایداینجا

  .پاااشا:ایوار زد زیرخنده کھ گفتم

  .جونم:پاشاگفت

  .زشتھ:لب گزیدموگفتم

  .مگھ دروغ میگم ایوارخان:بھ بازوی ایواروگفت پاشازد

بیا اینم :ایوارھم باخنده سری بھ عالمت نھ تکون داد پاشاھم گفت
باش ازھرکدوم اتاق ھاخوشت اومد بیاداداش راحت ...موافقھ
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خوب :ھمونجابخوابین ودستش وانداخت دورکمرم وبھ راافتاد وگفت
  .دیگھ مابریم کلی کارریختھ سرمون شب خوش

زشتھ ...چرااین طوری کردی:ووارد اتاق شد ودروبست بااخم گفتم
  .ھیواخجالت کشید

اخیییییش چقدخوابم :اماپاشابی خیال خودشوروی تخت ولوکردوگفت
  .میاد

سری بھ نشونھ ی تاسف تکون دادم وبعدبازکردن موھام روی تخت 
  .درازکشیدم وبھ خواب رفتم

  

  

********************************  

ازپنجره بھ بیرون نگاه کردم ھمھ جاروبرف پوشونده بودخیلی زیبا 
  ؟؟؟؟..من اززندگیم راضیم...بھ بخارچای نگاه کردم ...بود

  .راحس میکنم یھ چیزی توزندگیم کمھمعلومھ کھ راضیم پس چ

دلم میخوادتوخونھ ام سروصداباشھ دلم میخوادیکی باشھ کھ مدام 
  .مامان...دلم میخوادیکی باشھ کی صدام کنھ...مواظبش باشم

  .بایدباپاشاصحبت کنم

باپاشادرباره ی بچھ حرف زدم مشکلی نداشت باھاش اونم خیلی دوست 
  .بعدداشت وگذاشت تایکم سرش خلوت بشھ 

****************************  
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  :یک ماه بعد

یھ نگاه بھ خودم انداختم ھمھ چی خوب بود یھ پالتوی خاکستری پوشیدم 
  ...بایھ شلواروشال طوسی بعدبرداشتن لوازمم زدم بیرون

سوارماشینم شدم وراه افتادم سمت شرکت پاشا اولین باربود کھ داشتم بھ 
  ...اونجامیرفتم

  روازاردشیرگرفتھ بودم تویھ منطقھ ی باکالسادرسش 

  .خریدن دستھ گلی زیبا دوباره راه افتادم بعد

ازماشین پیاده شدم وبھ مجتمع نگاه کردم برجی ده طبقھ کھ یکی 
  ..ازواحدھاش شرکت پاشابود

توی طبقھ ی ھشتم ....رفتم داخل وسواراسانسورشدم
دم بعدچندثانیھ ایستادازاسانسورزدم بیرون جلوی درایستادم ودرز

دربازشدو دختری سفیدپوست باچشمانی گیرا دروبازکرد باصدایی 
  .خوش اومدین...سالم:ظریف گفت

  .وبادست بھ داخل اشاره کرد

  .اقای مقدم ھستن...مرسی:رفتم داخل وعین خودش باکالس گفتم

  بلھ ھستن فقط شماوقت قبلی دارین؟:دخترسرتاپامونگاھی کردوگفت

  .کسی تواتاقشونھ...ندارمنھ :گفتم

پس ...بلھ اقای کاوه تواتاقشون ھستن برای بستن قرارداد:دخترگفت
  ....شماھم بشینین ت

دریکی ازاتاق ھابازشدوپاشا ھمراه پسری سبزه رواومدن بیرون کلی 
نھ وسط ھای  درھمراھیش کنھ یا تا باھم تعارف میکردن سراینکھ پاشا
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شا اول باتعجب وبعدباخوشحالی راه نگاه ھردوشون رومن میخ شد پا
  .واون پسر کاوه ھم باچشمانی براق

  .اینجاچیکارمیکنی:پاشاباخنده بھ طرفم اومد باشعف نگاھم کردوگفت

  .اومدم یھ سری بھت بزنم وشرکتت روببینم:گفتم

  .خوش اومدی خانومی:پاشا دستش رودورکمرم حلقھ کردوگفت

  .جلوتر ومنوبرد

  .کاوه ھستن یکی ازشرکای بنده ایشون مھدی:روبھ اون پسرگفت

  .ایشون ھم خانوم راشدھستن ھمسرم:وبعدگفت

پسردستش روجلواورد ودست داد ابرازخوشبختی کردم وکمی دیگھ 
  .موندبعدرفت

پاشامنوبھ داخل اتاقش راھنمایی کردوبھ اون دختره گفت دوفنجون قھوه 
  .بیاره

  .شرکت شیکی داری عزیزم:تواتاقش چرخی زدم وگفتم

درگوشم  و شکمم حلقھ کرد دور پشت سرم ایستاده بود دست ھاشوپاشا 
  .قابل شمارونداره خانومم:زمزمھ وارگفت

باغچھ ی  خودت یھ پا:بھ سمتش برگشتم وگل ھارودادم دستش وکھ گفت
  .گلی بعدرفتی گل برامن اوردی

  .پاشا:خندیدم وگفتم

  ؟..جاِن دلم:ازتھ دل گفت

دم توی چشم ھاش واروم دست ھامودورگردنش حلقھ کردم وزل ز
  .توواسم تکی...خیلی دوست دارم:گفتم
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عاشقتم ......من امادوست ندارم:پاشادست ھاشودورکمرم حلقھ کردو گفت
  .واینوتوعمل ھم بھت ثابت کردم

تومال منی فقط من نھ کسی :سرم وروی سینھ اش گذاشتم وگفتم
  .فقط من...دیگھ

شیطون کوچولو چی شده :پاشابھ کمرم کمی فشاروارد کردوگفت
  .امروزاومده بھ شوھرش سربزنھ

  .اشکالی داره...دلم میخواست شرکتت روببینم:ازش جداشدم وگفتم

  .نھ چھ اشکالی اتفاقا خوب کردی خوشحال شدم:پاشاگفت

  ...تق تق

  .بفرمائید:پاشاگفت

دربازشدودخترباابروھایی گره خورده با سینی کھ حاویھ فنجون ھای 
نی روگذاشت روی میزوبایھ بااجازه رفت قھوه بود اومد داخل سی

  .بیرون

  .منشیت چھ جذاب وگیراست:پشت چشمی نازک کردم وگفتم

نھ بابا امتحانش روخوب پس دادمنم بھش اجازه :پاشابھ قھقھھ خندیدوگفت
  .دادم  بمونھ

شوخی کردم عزیزم :ابروھاموتوھم گره زدم بھش زل زدم کھ گفت
  .موضع نگیر بیا بشین اینجا

اش زد پشت چشمی نازک کردم ورفتم طرفش اماروی مبل وروی پ
اوووف ملورین :لبخندش جمع شدوگفت...روبھ روش نشستم

  .نگوکھ قھرکردی...دیگھ
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فقط موندم چراازبین ...نھ خیرم قھرمال بچھ ھاست منکھ بچھ نیستم:گفتم
  .این ھمھ دخترتومنشی بھ این جذابی رواستخدام کردی

جذابیھ اون دارم مھم کارشھ کھ خیلی ھم  من چیکاربھ:پاشابی خیال گفت
  .ازش راضیم

اصال چھ طوره من بیام بشم منشیھ تواینم :یھ ھومثلھ دیوونھ ھاگفتم
  ھوم؟...ازاینجامیره

توبھ من ...ملورین:پاشااول تعجب کردامابعداخم غلیظی کردوگفت
  اعتمادنداری؟؟؟؟

  

بایداعتماد  بھ من من افتادم واقعیت این بودکھ من بھ پاشااون طورکھ
مگھ من چیکارکردم کھ :نداشم موندم چی بگم کھ پاشاحق بھ جانب گفت

جواب ...کی بھت خیانت کردم...باکی بودم...توبھ من اعتمادنداری ھان
  .بده دیگھ

ھیچکارنکردی فقط باھزارتادختربودی ...صداتوبیارپایین:اخم کردموگفتم
  .خیانت نکردی فقط باطرالن رقصیدی

طرالن بودم فقط وفقط برای این بوده کھ بھ پول پدرش اگھ با:پاشاگفت
احتیاج داشتم ھمین ودرضمن ھمون طورکھ قبالبھت گفتم من بھ میل 
  .خودم حتی دست اوناروھم نگرفتم ھرچی بوده خواست خودشون بوده

باورکن بعدتوحتی نگاھم بھ کسی ھرزنرفتھ :ھیچی نگفتم کھ گفت
  .دومی نباشھتواونقدواسم تک ھستی کھ چشمم دنبال 

  .خداکنھ ھمون طورباشھ کھ میگی:ازجام بلندشدم وگفتم
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اصال برای اینکھ خیالت راحت شھ مھدوی رواخراج میکنم :پاشاگفت
  خوبھ؟...ویھ منشیھ مرداستخدام میکنم

  .حاالھستی باھم بریم یھ جوج مشتی بزنیم:شونھ باالانداختم کھ گفت

  .پس بزن بریم...خوبھ:یکم فکرکردم وبعدلبخندی زدم وگفتم

ناھاروتوی یھ رستوران شیک خوردیم ومن تاجایی کھ تونستم فکرش 
  .روکارگرفتم تاحرف ھای ظھر روفراموش کنھ

  .داشتم غذامو میخوردم کھ سنگینی نگاھش روحس کردم

  .سرم وباال گرفتم ونگاھش کردم

نگاھم روکھ دید یکم بھ جلو خم شدو ...داشت بالبخند نگاھم میکرد
  .پیشمی،انگار دنیارو دارموقتی :گفت

پاشا من بودن در کنار تورو با دنیا عوض :لبخندی مھربون زدم وگفتم
  .نمیکنم

  .چقدر خوبھ کھ ھستی:پاشا عاشقانھ نگاھم کرد وزمزمھ کرد

  .غذات سرد شد:لبخندی زدم وگفتم

  .اونم لبخندی زدو دیگھ ھیچی نگفت

*****************************************  

  ...تموم میشدن ازپی ھم میگذشتن وماه ھا اروزھ

توی این دوسھ ماه ھمھ چی خوب گذشتھ بود وخبربارداریھ من ھمھ 
  .روخوشحال کرد

  ...پاشاھم مھدوی رواخراج کردویکی دیگھ رواستخدام کرد
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تنھا چیزی کھ این وسط ایراد داشت رفتاراخیر پاشا بود خیلی باگوشیش 
شویی یاتواتاق خواب باگوشیش ورمیرفت یایواشکی میرفت تودست 

اروم حرف میزد بعضی وقت ھاھم عصبی میشد وھمش دست 
  .ھاشوتوھواتکون میداد

وھمھ ی اینابرای منی کھ حساس بودم وبددل کافی بود تافکرھای 
  .مزخرف بھ سرم بزنھ وھمش دورازچشمش گوشیش وچک کنم

  

 داماشستن ظرف ھای شام کھ تموم شد رفتم توسالن تلوزیون روشن بو
ببینم تواتاق خواب  رفتم تا نبود نبود اروم بھ ھمھ جاسرک کشیدم اما پاشا

توگوش کن :ھم نیست کھ صدای تقریبا بلندش روشنیدم کھ داشت میگفت
توھم غلط میکنی زرمفت میزنی وپاش ...خام نمیشم من بااین حرف ھا

م واینمیستی من حوصلھ اینکھ بیام وبھ ناز ریختن ھات نگاه کنم وندار
  .ھمون کھ من گفتم دادنزن میگم میگم دادنزن

_.................  

  

  .تواالن کجایی کجااایی میگم+

_....................  

  

  .باشھ فردامیام وای بھ حالت طرالن کھ بازم بپیچونیم+

  .ودیگھ صدایی ازنیومد

  .پاتندکردم توسالن وقبل اینکھ بفھمھ نشستم جلوی تلوزیون



 

wWw.98iia.com  230 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

توی ھمین ...چیکارداره منظورش ازبپیچونیم چی بودیعنی بااون 
واخ واخ نکن ...خانومم چھ اخمی کرده:فکرھابودم کھ صداش روشنیدم

  .تروخداترسیدم

نگاھش کردم ولبخندی زدم نبایدمیزاشتم بفھمھ کھ ھمھ ی حرف 
  .ھاشوشنیدم

  .کجابودی نیم ساعتھ:گفتم

  .ھ امتواتاق بریم بخوابیم خیلی خست:پاشالبخندی زدوگفت

  .لبخندی زدم وھمراھش شدم

  

صبح کھ بیدارشدم پاشاروبیدارکردم وبعدصبحانھ رفت شرکت کھ اسمش 
  .شرکت بود

امروزطبق گفتھ ی خودش میخواست بره پیش طرالن پس تندی 
خودموحاظرکردم ورفتم توپارکینگ پشت یکی ازدیوارھاقایم شدم 

بھ طرفش ماشین تاپاشاازپارکینگ خارج شھ وقتی ازرفتنش مطمئن شدم 
  ...دویدم وسوارشدم روشنش کردم وزدم ازپارکینگ بیرون رفتم

  .دنبالش

توخیابونا میرفتم اماطوری کھ نفھمھ رفت تویھ خیابون منم دنبالش 
پیچیدتویھ کوچھ منم ھمونجاتوخیابون ماشینونگھ داشتم وپیاده شدم 

ازسرکوچھ بھ اخرکوچھ سرک کشیدم پاشاماشینش روبرد توی خونھ 
  .یی کھ اخرکوچھ بود و ویالیی بودا

دربستھ شد امامیشداززیرش ردشددرش یھ درسفیدرنگ کھ اززمین 
  ...خیلی فاصلھ داشت
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پس بایھ تصمیم رفتم توکوچھ ووقتی بھ دررسیدم خودم واززیردرقل 
  .دادم توحیاط

رسیدم بھ یھ ....بلندشدم ولباسموتکون دادم ازکنارماشین پاشاگذشتم
  .شیشھ ای بود وراحت میشدتوخونھ روببینی امارت شیک کھ درش

رفتم جلو اماطوری نایستادم کھ منوببینن خودموکج کردم وتوی خونھ 
  .رودیدزدم

  ...قلبم تندتندمیزد دیدم تارشده بود

  ...باچیزی کھ دیدم دنیا و رویاھام روی سرم اوارشدن

پاشاپشت بھ دربود ......دست خودم نبود رفتم جلوی در تابھترببینم
  .رالن توآغوشش وداشت پاشارومیبوسیدط

دستم رفت روی شیشھ در نگاه طرالن نشست تونگاھم اول تعجب 
کردامابعد رنگ پیروزی بھ خودش گرفت وخودشوتوبغل پاشا 

  .پاشاسرش وکج کردولبھاشوگذاشت روی گردن طرالن...فشرد

شکستم وفروریختم عقب گردکردم بازم عقب عقب وعقب تر تارسیدم بھ 
ش کردم وانگار بھ منبع اکسیژن رسیدم وبااولین نفس ریھ در باز

  ....ھاموپرھواکردم وتازه فھمیدم نفس کشیدن یادم رفتھ

انگارازقفس پریدم بیرون پاتندکردم بھ سمت ماشین قدم ھای تندم کم کم 
بھ دویدن تبدیل شدن سوارماشین شدم وراه افتادم توی راه گوشیمو 

  .برداشتم وبھ ھیوازنگ زدم

  ...الو:ب دادجوا

  ...سالم ھیوا:اب دھنم وقورت دادم تاازلرزش صدام جلوگیری کنم گفتم

  .سالم عزیزم چھ عجب یادمنھ حقیرافتادی تو:گفت
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  .فقط زنگ زدم تاادرس بگیرم ازت...اتفاقا میخوام بیام دیدنت:گفتم

خوب یھ جایادداشت ...وایییی جدی میگی ملی خره:ھیواباخوشحالی گفت
  .فقط باپاشامیای................. ...........کن

نھ اون یک ھفتھ دوھفتھ ی میره :فرمون وتوی دستم ھام فشردم وگفتم
  .خارج کشورکارداره

  .باشھ پس مواظب باشی...اووووووو باباخارجکی:ھیواگفت

باشھ پس فعال وقطع کردم وھمونجاھم گوشی روخاموش کردم :گفتم
  ...گرفتم وپرت کردم صندلی عقب وراه خونھ رودرپیش

ازگفتن جملھ ...خونھ ایی کھ یھ عالمھ خاطره توش ھست ازخنده تاگریھ
  .بھ خونھ رسیدم...ی ازت متنفرم تاگفتن جملھ ی دوست دارم

  

چیزھایی روکھ میخواستم تویھ چمدون کوچیک جاشون دادم بعدیھ نگاه 
  ...کلی بھ خونھ زدم بیرون

  ...موندن تواین خونھ ازاین بھ بعدیعنی حماقت

  ....سوارماشین شدم وگازدادم بھ سمت ادرس

  

  :صدای ضبط روزیادکردم وازتھ دل شروع کردم ھمراھش خوندن

  

  کنارھرقطره ی اشکم ھزارخاطره دفنھ

  انقدخاطره داریم کھ گویی قدیھ قرنھ
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  گلوم میسوزه ازعشقت عشقی کھ مثھ زھِر 

  ولی بی عشق توھردم خنده بالبھای من قھره

  این بودن نیازارمدرستھ بامنی امابھ 

  توکھ حتی باچشم ھاتم نمیگی اه دوست دارم

  اگھ گفتی دوست دارم فقط بازیھ لبھات بود

  وگرنھ رنگ خودخواھی نشستھ توچشم ھات بود

  

  ھرچی عشقھ تودنیامیخواستم مال ماشھ

  اماتوھیچوقت نزاشتی بینمون غصھ نباشھ

  فکرمیکردم بایھ بوسھ باتوھمخونھ میمونم

  شھ اخھ بی تونمیتونمنمیدونستم نمی

  گلھ میکنم من ازتو ازتوکھ اینھمھ بی رحمی

  ھزاربارمردم ازعشقت توکھ ھیچوقت نمیفھمی

  

ھزاربارمردم ازعشقت توکھ ھیچوقت ...نمی فھمییییییییی:دادزدم
  ...نمیفھمی

تونمیفھمی چون نمیخوای چشم ھاتوبازکنی وبفھمی پاشا 
ست دارم چرابامن اینکار لعنتییییییییی من دو...نمیخوااااااااااای

  .عوضی آشغال کثافت من دوست دارم...چراااااااااااااا...روکردی

  .خدایا چرامن
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چرامن کھ ھمھ ی محبت ھام خالصانھ بوده منی کھ عشقم پاک بود چرا 
سرنوشتم وسیاه نوشتی چرابایدعاشق کسی بشم کھ بویی ازپاکی 

ییست چراعاشق یاحرومی نبرده چراعاشق کسی شدم کھ عاشقم نییییی
  .ھاست چرا خدا چرا. ه.ز.ر.کسی شدم کھ کارش خوابیدن باه

  ...این اھنگ حرف دلم بود

منھ احمق فک میکردم میتونم پاشاروبایھ عشوه اومدن وبایھ شب 
  ...خوابیدن باھاش تصاحب کنم اما

دیدم خودم باچشم ھای خودم دیدم کھ لبھاش نشست روی گردن طرالن 
  وبھ خودش فشارداد

امروزچیزی رودیدم کھ میتونھ برای یھ عاشق تھ خط باشھ ونھایت  من
من درستھ عاشقم اما ملورینم کسی کھ اگھ اراده کنھ ...شکست امامن منم

  .ھرکاری ازش برمیاد

دیدی ...دیدی دیدی باھات چیکارکرد:پس االنم اراده میکنم وبھ قلبم میگم
وازروت طرالن وبھ توترجیح داد دیدی چھ طورپاگذاشت روت 

  .حاالچی میگی...ردشد

دوباره میخوایی بااون ...بازم میخوایش اره دوباره میخوایی بااون باشی
  .باشی کھ دوباره لھت کنھ

  ...داری اشتباه می شاید:قلبم گفت

دیگھ بسھ چقدرمیخوایی خرباشی ونفھمی کھ ...بسسسسسسسسسھ:دادزدم
ای پاشایھ عشق ممنوعھ است درست مثلھ میوه ی ممنوعھ بر

  .چرابازم میخوایی زیرپاش بمونی واون لھت کنھ...حوا
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رنگ غم گرفت ...قلبم خودشوجمع کردناراحت شد سنگین شدو تیره
  ...ورفت توخودش

  ...نتونستم بغض لعنتی وتحمل کنم وباصدای بدی شکست

لعنت بھ توپاشا لعنت بھ عشقت لعنت بھ دوست دارم ھای الکیت تویھ 
  .لعنت بھت. یزنی کھ ازش ھیچ بویی نبردینامردی کھ دم ازمردونگی م

******************************************  

  .بھ روستا رسیدم

بااینکھ شیشھ ھای ماشین باال بوداماسرمابھ داخل ماشین نفوذ کرده 
  ...بود

ھمون طورکھ داشتم رانندگی میکردم باکنجکاوی بھ اطرافم نگاه میکردم 
  ...بود راھش اسفالت نبود وسنگ الخی

ھرکی ...بعضی ازخونھ ھاش نوسازبودن وبعضی ھا گلی وقدیمی
  ...چشمش بھ من میوفتادباتعجب نگاھم میکرد

  ...بھ راھم ادامھ دادم تامقصدموردنظر

وقتی رسیدم ماشین روبھ گفتھ ھیواکھ گفتھ بودکجاپارک کنم پارک 
تابرم کردموپیاده شدم چمدونم وھم برداشتم وماشین وقفل کردم ودورزدم 

  .ازاون یکی در دربزنم

باکف دستم چندظربھ بھ درابی رنگ زدم بعدچندثانیھ صدای پیرزنی 
  .کیھ اومدم:گفت

دروکھ بازکردونگاھش بھ من افتادکلی تعجب کرد لبخندی زدم 
  ؟...منزل اقای رستمی...سالم:وگفتم
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  .نمیدونستم اسم پدرھیواچیھ برای ھمون گفتم اقای رستمی

  .شمابایدملورین باشین...بلھ:رووضعم انداخت وگفتپیرزن نگاھی بھ س

  .بلھ خودم ھستم:لبخندی زدم وگفتم

  .بیاتوعزیزم خوش اومدی بیاتومادر:پیرزن لبخندی زدوگفت

  ...رفتم داخل ودر وبست

حیاطشون خیلی بزرگ نبود امامعلوم بود متراژکلیھ خونھ خیلی بزرگھ 
فھمیدم  اخطم میشداینوازراه روی گوشھ ی حیاط کھ نمیدونم بھ کج

  .وخونھ ی دوطبقھ اشون

خوش اومدی ...بروباالدخترم:پیرزن منوبھ داخل دعوت کردوگفت
  .ھیواگفت قراره بیای

  .ممنون ازمحبتتون:گفتم

  .وھمراھش شدم

  ...ازپلھ ھای سنگی گذشتیم وبھ طبقھ ی دوم رسیدیم

  .پشت بومشون شده بود حیاط خونھ اشون

تاداخل خونھ شدم بوی سپنج وگرمیھ پیرزن منوبھ داخل دعوت کرد 
گازبھ صورتم خوردوکیف کردم وبرای یک لحظھ ازغم ھام رھایی 

  ...پیداکردم

  .ھیواھم االن میاد رفتھ پیش ایوار:پیرزن دعوت بھ نشستنم کردوگفت

لبخندی زدم وتھ دلم بھ ھیواکھ ھمیشھ صاحب بھترین ھاست غبطھ 
  .خوردم



 

wWw.98iia.com  237 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

بخورمادرگرم :ی اوردوگفتپیرزن بھ چشم بھ ھم زدنی برام چا
  ...ھواخیلی سرده...شی

  .شما اینجاچھ جوری زندگی میکنین بااین ھوای سرد:گفتم

درستھ سرده ...طلوع صدام کن دخترم:پیرزن لبخندی زدوگفت
ولی خوب دیگھ اینجام خونھ ی ماست وھم ...واینجاھنوزگازکشی نشده

  .نمیتونیم کاریش کنیم ھم دوسش داریم

  .تکون دادملبخندی زدم وسر

  

ای ...ماااااااماااااان...ماااااامااااان:یکم گھ گذشت سروصدای ھیوا اومد
  !دایھ...بابا

  .بلھ:طلوع یاھمون مادرھیواخندیدوگفت

  ؟...این دختره ی خیره سربالخره اومدیانھ:ھیوادوباره دادزد

م وگذاشتم روی لبم بھ عالمت ه طلوع بھم نگاه کردکھ انگشت اشار
بھش  فھموندم ھی طولش بده اونم بنده خدا گیج سکوت وبادست 

  .میگم خدایی نکرده براش اتفاقی نیوفتاده باشھ...نھ ھنوز:شدگفت

ای الھی بمیره کھ منوانقدعذاب :ھیواکھ صداش نزدیک ترشده بود گفت
  .کی بشھ من ازدستش راحت شم...میده

مامان این ...ااااااااا:بالبخند ایستادم کھ بادھن بازگفت...و واردخونھ شد
  .کیھ

  ؟...حاال من بمیرم اره کھ ازدستم راحت شی اره:رفتم جلو وگفتم
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کی رسیدی چرااین ...نھ مثلھ اینکھ خودتی:ھیوابھ سرتاپام نگاه کردوگفت
  .شکلی شدی

  .مگھ من چم شده...یھ نیم ساعتی ھست:گفتم

  .این شکلی:ھیوادستم وگرفت وبردجلوی اینھ وگفت

  .وبھ اینھ اشاره کرد

رنگی زرد وصورتی بی حال وخستھ باچشمانی ...خودم نگاه کردم بھ
  ...قرمزوپف کرده

خیلی خستھ ام راه اینجاھم کھ انقدبدوخطرناکھ وپیچ :اھی کشیدم وگفتم
  .درپیچھ کھ مجبورشدم باشصتا بیام واسھ ھمین خستھ ام وبدنم کوفتھ شده

  .قع ناھاربریم تواتاق تویکم استراحت کن تامو:ھیواسری تکون دادوگفت

  .نھ زشتھ اخھ:گفتم

حق باھیواست برویکم استراحت ...نھ دخترم چھ زشتی داره:طلوع گفت
  .کن

  .یکم مکث کردم ودراخرقبول کردم

  ...چمدون کوچیکمو گوشھ ی اتاق کوچیک اماگرم ھیواگذاشتم

اتاقش ازیھ کمد قھوه ای رنگ یھ میزارایش کوچیک ویھ تخت یک نفره 
اھی ازتھ دل کشیدم ورفتم کنارپنجره ...قرمزتشکیل شده بودیھ قالیھ  اب

  وبازش کردم

لرزبھ تنم افتادازسرما ھواش خیلی سردبود بھ اطراف نگاه کردم ھمھ 
وچندتادرخت کھ ...جاروبرف پوشونده بود وکسی توکوچھ ھانبود
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برگھاشون ریختھ بود وحاالبرف مھمون شاخھ ھاشون بود دیده 
  ...میشدن

سری ...روبستم اگھ ھروقت دیگھ بود کلی ذوق میکردم اما االنپنجره 
تکون دادم وروی تخت درازکشیدم سعی میکردم بخوابم وخواب باعث 

بشھ الاقل برای چندساعت یادم بره بدبخت ترین زن دنیام اما تاچشم 
میبستم دوتیلھ ی سبزرنگ پشت پلک ھام نقش میبست ومن کالفھ دوباره 

  .چشم ھاموبازمیکردم

  

اخرسرکالفھ روی تخت نشستم وسرم وتوی دست ھام گرفتم 
  ...ااااایخدااااا...خدایا:ونالیدم

  .چرانمیتونم بھش فکرنکنم

  

انگار ازاول بامن اجین شده بودکھ وقتی برای یک ساعت ...انگار
  .صداشونمیشنیدم دلم تنگ میشد

بگیربخواب وفکرھای پوچ وازسرت ...خفھ شوملورین:بھ خودم تشرزدم
  .رکندو

نم گوشھ چشمم وگرفتم ودوباره درازکشیدم وپتو روتاروی سرم 
  .تمام سعیم روکردم تاچشم ھام گرم شدن وبھ خواب رفتم...باالکشیدم

*****************  

  .بگیر بپوش ببینم توتنت چھ طوره

پیرھن کردی کھ شامل یھ پارچھ  ھیوا لباس یابھتربگم بھ گفتھ ی خود
ھرمتری رو  میگرفتن وچین میدادن  بوددرھرنقش ورنگی کھ ازش
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خیلی جالب بود یکی تن ھیوا زمینھ ...پوشیدنش وروش ھم یھ بلوز ومی
اش شکالتی بود ونقش ھای روش لوزی بودن دررنگ ھای مشکی 

مال من ازجنس مخمل بود وابی رنگ باگل ھای  قرمز وقھوه ای اما
  .ریز مشکی کھ یکم برق میزد

ھیوابادیدنم لبخندی ...نگاه کردم بھ اجبارپوشیدمشون وبھ خودم
  .خوبھ بھ تنت میشینھ:زدوگفت

شده امروز  خانومم چقد دلربا:دلم خواست پاشاھم میبود ومیگفت
  .وپیشونیم ومیبوسید

امااینا ھمش یھ دل خواستن بود ومسلما ھمھ چی بھ یھ دل خواستن 
  ...نمیشد

نم این بشینم وببی تراه دلم وسرنوشتم ازھم جداست پس مجبورم ساک
  .سرنوشت لعنتی قراره چھ بالیی سرم بیاره

بھ تعریف ھیوالبخندی زدم ودستی بھ پیرھن کشیدم فقط باالتنھ ی پیرھن 
  .کھ بھش دوختھ شده بود اذیتم میکرد احساس خفگی میکردم

*******************  

  ...ظرف ھاروجمع کردم وبردم توسینک گذاشتم

  .ھااااا بدوکنارزدی نزدی  دست بھ ظرفھا:ھیواگفت

نمیشھ کھ من االن یک ھفتھ اس اینجام وھمش درحال خوردن :گفتم
  .این دفھ میخوام خودم ظرف ھاروبشورم...وخوابیدنم

  .چھ بھترمن رفتم الال:ھیواشونھ باالانداخت وگفت

  وازاشپزخونھ رفت بیرون منم ظرف ھاروشستم وقتی تموم شدن
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  .رفتم تواتاق

ودھنشم بازبود ازدیدنش بی اختیار زدم زیر طاق بازخوابیده بود  ھیوا
ھان ھان :دست ھای بازازخواب پریدوگفت خنده کھ ھمون جور با

  .چیشده

  .کھ داشتم غش میکردم ازخنده افتاد ونگاھش بھ من

مرض بگیری الھی کھ :استین لباسش پاک کردوگفت اب دھنش وبا
بھ پھلو  تفاوت اینکھ انقدمردم ازارنباشی ودوباره خوابید البتھ با

  .درازکشید

  منم سعی کردم دیگھ نخندم چون طلوع خوابیده بود بیچاره

  .پس کنارھیوادرازکشیدم وبشمارسھ خوابم برد

  

دستم وگذاشتم روی شکمم وشروع کردم بابچھ یی کھ االن چھارماھشھ 
  .میدونم...عشق مامان چھ طوره:حرف زدن

باباتوبشنوی اشتھ یک ماه صدای ذازدست مامان ناراحتی کھ ن
بمونم دیدن اون لحظھ ھا برام  اماخوشگلم باورکن نمیتونستم دیگھ اونجا

  ...خیلی زجراوربود

بھ جاحرفی نزنم  ازاون خونھ زدم بیرون تا حرمت پدرت حفظ بشھ تا نا
چون من خودم رومیشناسم وقتی عصبی میشم ممکنھ ھرچی بگم وخودم 

شم ھام وحرف ھایی ولوبدم اونوقت ممکن بود پدرت زل بزنھ توچ
  ...روبھم بزنھ کھ ازشون میترسم

  .توھم غصھ نخوری ھا عزیزم من پیشتم خدابزرگھ

  .واگھ پسربودی نیاوش اگھ دختربودی اسمت ومیزارم میشا
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  .چھ طوره ھوم؟خوشت میاد:لبخندی زدم وگفتم

  .بھ شکمم کھ حاال کمی برامده شده بود نگاه کردم

توی  زدم عشقی کھ ھمچنان درتالشم تایادگارعشقم حرف می من داشتم با
  .دلم بکشمش اما اندازه ی یک سرسوزن ھم موفق نشدم

توی این مدت ھیواخیلی بھ دست وپام پیچید کھ چیشده چرانمیرم خونھ ام 
وقتی بھش گفتم دیگھ نمیخوامش کلی تعجب ...چرا پاشابھم زنگ نمیزنھ

ش کردوگفت مگھ لباسھ کھ دیگھ دوسش نداری ومیخوای عوض
  .بگو چیشده...کنی

  .اگھ اینجاھم مزاحمم میرم...منم گفتم نمیتونم بگم

  ...ھیوابازومومحکم گرفت وگفت غلطای اضافھ

چیزھای الکی زندگی  سر من فقط دارم میگم تونباید...بشین گمشو
  .توخراب کنی ھمین

  .منم بی جواب گذاشتمش ودیگھ ھیچی نگفتم

  

ودارم بیرون رونگاه میکنم االن پشت پنجره ی خونھ اشون ایستادم 
  ...زیباترین لحظھ رومیبینم چشمم بھ داخل حیاط پایینی میوفتھ و

روی موھاشوبوسھ میزنھ وچیزی  ایوار ھیوا رودرآغوش گرفتھ و
  ...درگوش ھیوامیگھ کھ ھیوا لبخندش پررنگ ترمیشھ

  .لبخندی میزنم وبرای بارھزارم بھ خوشبختیش غبطھ میخورم

کاری بره مشھد ھمراه ایوار وشب نشده برگرده قراره برای انجام 
  .موندن امابھ ھرحال قراره بااین طلوع تنھاباشم شایدھم چندروزی مشھد
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  :چھار روزبعد

واردخونھ شدن ایوارسالم کردو نشست ھیواھم گونھ ی  ھیواھمراه ایوار
وایی ملی نمیدونی رفتیم شھرچھ خونھ :منو مادرجونش روبوسید وگفت

  .بیاببین...کردیمی خوشکلی پیدا

  .خونھ رفتھ بودین مگھ شما برای خرید:باتعجب گفتم

شھرزندگی کنھ ومن ھم مشکلی ندارم  اره ھیوادلش میخواد:ایوارگفت
  .تازه کارھام بھترھم پیش میره

م داد وکھ ھمون ھیوا عکس ھایی ازیک خونھ ی بزرگ ویالیی نشون
بھ اینکھ بخوایی  یھ فوق العاده بود چھ برسھ کھثاثجوربدون اسباب ا
  .توش اسباب بچینی

  .مبارکت باشھ عزیزم...قشنگھ:اھی کشیدم وگفتم

ست اتاق خواب ھا اشپزخونھ وازھمھ مھم فقط بھ نظرتو:وگفتھیواخندید
  ؟...ترسالن پذیرایی چھ رنگی باشھ خوبھ

  .اینجانشستھ بھش بگو تانظر بده خوب چھ کاریھ اقا ایوار...وا:گفتم

ولی ....البتھ نظرایوار مھم تره اونکھ صد:وگفت ھیواچشم غره ی رفت
  .دارم ازتونظرمیپرسم ادم ایزاد

خوووووووب بھ نظرمن ست تواشپز خونھ سفیدنقره ای :خندیدم وگفتم
وبادمجونی وست اتاق خواب  ست سالن اگھ میخواین اسپرت باشھ سفید

خودتون ولی اتاق خواب خودتون بھ نظرم رنگ سفید خیلی  با ھا
خصوصا اگھ بالشتک ھای روی تخت حالت قلب باشھ بارنگ  زیباست

  .قرمز
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ولی دلم میخواد ست تواشپزخونھ ...ای بدک نیست:ھیوالبخندی زدوگفت
  .قرمزمشکی باشھ

  .خونھ ی خودتھ ھرجور راحتی:شونھ باالانداختم وگفتم

**************************************  

  اشھھرچی عشقھ توی دنیا من میخواستم مال م

  اشتی بینمون غصھ نباشھذاماتوھیچوقت ن

  ...زمزمھ میکردم ھمین دوخط روکھ وصف حالم بود

اشتی حتی یک سال ذتون من میخواستم تمام عشقم روبریزم بھ پات اما
  .ازعشقمون بگذره وخیانت کردی

  .االن دقیقا دوماھھ کھ ندیدمش صداشونشنیدم طعم لباشونچشیدم

نگفتم دوست دارم واون بھ دروغم شده نگفتھ االن دقیقا دوماھھ کھ بھش 
  ...منم دوست دارم 

  دلم تنگ شده براش

  برای خنده ھاش

  اخم ھای شیرینش

  دادھاش

  صداش لوس کردن ھاش

  شوخی ھای بی وقفھ اش

وازھمھ مھم تربرای اغوشی کھ روزی ھزارباربھش پناه میبردم برای 
  ...رفع دلتنگی
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باید تبعید بشن بھ دنج ترین چقدربده کھ بعضی وقت ھابعضی حس ھا 
گوشھ ی قلبت وتوازش قول بگیری کھ اون ھیچوقت ازمخفیگاھش 
بیرون نیاد تاعذابت بده واون حس سرکش ترازاین حرفا باشھ وھی 

  ...بیادوجلوی چشم ھات خودی نشون بده وبره

ولی بعضی ازاین حس ھا بایدتبعیدشن چون اگھ نشن میخورنت 
 بعیدشن تادیده نشن وتوباتبعیدکردنش جلوشووتونمیتونی دم بزنی بایدت

  .دیگھ رشد نکنھ وبشھ بالی جونت بگیری تا

  .اھی عمیق وسوزان ازتھ دلم میکشم واشک ھاموپاک میکنم

  .ھیوا داغونم:دراتاق بازمیشھ ومن میگم

دیگھ نمیتونم بیشترازاین تحمل کنم دوری ازش داره دقم میده امانمیتونم 
  م اونومیطلبھقلبم واغوش...قبولش کنم

  .اماعقل ومنطقم غیراونو

دست ھای ھیوادورکمرم حلقھ میشھ وکف دست ھاش میشینھ روی شکم 
  برامده ام

بعضی وقت ھا بادیدن تو و ایوار کنار ھم ...ھیواراستش:ادامھ میدم
  .حسرت میخورم

باخودم ...وبھ تویی کھ ھمیشھ ازھرچیزی بھترینشوداشتی غبطھ میخورم
ازھم جداس ھیوا  راه منوپاشا پاشاھم مثلھ ایواربود امامیگم ای کاش 

گفتن این ...نمیرسیم وصلھ ی تن ھم نیستیم ھیوا ماباھم بھ ھیچ جا
  ...زد حرفھابرام سختھ اماحرف وباید

  .من میخوام طالق بگیرم
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دست ھای ھیواروی شکمم بھ حرکت درمیاد ازاین ھمھ نزدیکی ھیواقلبم 
ھ بھ گوشم میخورن باعث میشن کمی اخم نفس ھاش ک...بھ تپش درمیاد

  ...............کنم وبھ عقب برگردم

  

  

بادھن باز وچشمانی گشادشده نگاه میکنم بھ مردی کھ روبھ روم ایستاده 
مردی کھ داره ...وھیچ شباھتی بھ پاشای منکھ دوماھھ ندیدمش نداره

  .بادلتنگی نگام میکنھ

  ...اب دھنم وقورت میدم

کنم کھ بیگداربھ اب نزنم تا بیشترسوتی بدم برخالف جمع  ھواسم وباید
 وتشرمیزنم میل قلبیم اخم غلیظی مینشونم مابین ابروھام

  .بیای اینجا ت دادھکی را...تواینجاچیکارداری_

پاشابدون اینکھ اخم کنھ یاحرفی بزنھ دستش رومیکشھ پشت پلک ھام 
رای این چقدر دلم ب:وباصدایی کھ خش داره وبم ترشده زمزمھ میکنھ

  .چشم ھاتنگ شده بود

  ...اتیش گرفتم ازحرفش

قلبم دوباره زنده شده بود وداشت بھ عشق مرد رو بھ روم بندری 
  ...میرفت

عقلم حکم داد برخالف قلبم عمل کنم کھ منم این دفعھ بھ حرفش گوش 
  ...کردم

بروگمشو بیرون نمیخوام قیافھ ی نحست :دستش روپس زدم وگفتم
  .روببینم
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مگھ :رنگاھم کرد غم چشم ھاش دلمولرزوند اماکم نیاوردم وگفتمپاشادلگی
  .بیای اینجا ت دادھاصالکی را...باتونیستم

  ...ھییییووووووااااا:وبلندبلندصدازدم

  .طلوع خانننننووووم

  .نیستن:پاشاگفت

  ینی چی؟:اخم کردموگفتم

یعنی من ...راحت باشیم ما یعنی نیستن رفتن بیرون تا:بھم چسبیدوگفت
  .ازقرارقبلی اومدم

  .بروگمشوبیرون میگم:ازش فاصلھ گرفتم وگفتم

  ؟بی خبررفتی ھوی چرا:اومدجلوگفت

  .حاالھم گمشوبیرون...چون عشقم کشید:پوزخندی زدم وگفتم

 تو عشقت غلط کردبا:سعی داشت عصبانیتش روپنھان کنھ گفت پاشا
  .رفتی ودوماھھ ھیچ خبری ازت نیست میگم چرابی خبر

  .توندارم حوصلھ...بیرون. بھت میگم گمشودارم :گفتم

خوب یھ ...ھی یک حرفو ده بارتکرارمیکنی چرامثلھ بچھ ھا:پاشاگفت
  .چیزی بگو تاحداقل بدونم چرامحاکمھ شدم بتونم ازخودم دفاع کنم

بروبیرون کھ من حوصلھ ی ادا اومدن :ھولش دادم سمت دروگفتم
  .توروندارم بیشترازاین ھم عذابم نده

پس زدشونھ اموگرفت وچسبوند بھ دیوارتوی چشم  یھودست ھامو پاشا
حتما  حالیت نمیشھ بایدیزاد ادم مثلھ اینکھ زبون:ھام زل زدوگفت

  .میگم چرارفتی اونم بی خبرودوماه...زورباالسرت باشھ نھ
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  .مگھ َکری....باااااتواااام:ھیچی نگفتم کھ دادزد

تی دیدم طرالن ازوق:نمیخواستم بگم اماھول شدم وازدھنم پرید
  .روتوخونھ اش دراغوش گرفتی وبوسیدیش

دوماه پیش رویادتھ شبی :پاشا باتعجب نگاھم کرد پوزخندی زدم وگفتم
کھ طرالن بھت زنگ زده بود توداشتی برای یھ ھم اغوشی التماسش 

  ...رومیکردی ودراخرم گفتی فردامیام

وقتی :فتمپاشاچشم ھاش گشادشده بود اماموج خنده توصورتش پیدابود گ
رسیدم بھ یھ خونھ ی ویالیی داخل حیاطش  تام تورفتی منم دنبالت اومد

محرمم ...شدم وازدرشیشھ ای بھ داخل خونھ نگاه کردم کھ دیدم شوھرم
دست ھاش ساختھ بادست ھای خودش برای ھم  کسی کھ ھمھ دنیام روبا

  .ه ھمون دنیارو روی سرم خراب کرد.ز.ر.آغوشی بایھ ه

   ایدخیلی زودترازاینھامیفھمیدم کھب:باخنده تکون دادوگفتپاشاسری 

  .دستمون میده کار دلِی تواخر بد

  .کدوم بددلی وقتی خودم ھمھ چی روباچشم ھای خودم دیدم:سریع گفتم

  ...ای خل مغز:پاشاسرم وبھ عقب ھول دادوگفت

  .چراصبرنکردی ازخودم بشنوی

م مزاحمم طرالن مدا...من اگھ اون حرفھاروزدم دلیل داشت
میشدومیگفت اگھ برای اخرین بارپیشش نباشم وبھ خواستھ اش تن ندم 
بالیی سرت میاره من نمیخواستم توبفھمی وحساس ترشی برای ھمین 

اون شب کھ زنگ زدباھم دعوامون شد ومنم گفتم ...ھیچی بھت نگفتم
فردامیرم پیشش امامیخواستم گوش مالیش بدم وقتی بھ خونھ اش رسیدم 

داخت توبغلم منم حرکتی نمیکردم میخواستم بانقشھ پیش برم خودشوان
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تااینکھ نمیدونم چیشد کھ کارش روعمیق طول دادوبعدچنددقیقھ 
بروامروز رو مودش نیستم ومنم دعواش کردم وزدم بیرون :گفت

ازخونھ اونم برای ھمون روزبلیط گرفت برای آلمان ورفت پیش عمھ 
 میداد دلم گواه بد یت زدم نبودومن وقتی اومدم خونھ ھرچی صدا...اش

نمیدونی تواین مدت ...خاموش بود بھ گوشیت چندھزاربارزنگ زدم اما
نفس ...نبودی سرزدم حتی پزشک قانونی اما چھ ھاکشیدم بھ ھمھ جا

وبابانگران بودن وازھمھ بدترحال نفس بودکھ مدام بی تابی میکرد من 
تااینکھ یک روز ایوار ...رفتی واین بیشترعذابم میداد نمیدونستم توچرا

چتون شده  دیدن وضع خونھ گفت شمادوتا وھیوا اومدن خونھ وھیوابا
  ...اون یکی اون وراب تشنھ است این یکی این وراب

ھرچی پرسید چی شده وگفت راستش روبگم من میگفتم بھ جون خودش 
کھ عزیزترین کسمھ نمیدونم چرارفتھ یھ روزاومدم خونھ دیدم نیست 

ھیواگفت اینجایی ومن تصمیم گرفتم بیام تاباخودم ...وشھگوشیشم خام
  .ببرمت

فقط برای مواظبت ازمن این ...یعنی حرف ھاش راستھ
اره من :پوزخندی زدم وگفتم...شایددوباره داره دروغ میگھ...کاروکرد

  .پشت گوشام مخملی حاالبروبیرون

اه چی توھیچ میفھمی تواین دوم:پاشاایندفھ عصبانی شدوباصدای بلندگفت
  ...کشیدم

  .نمیفھمی

نھ نمیفھمی چون تاحاالنشده برای رفع دلتنگیت لباسشوکھ بوی تنش 
چون تاحاالنشده ...بوکشیدن بوسش کنی وبخوابی ومیده بغل بگیری وبعد

یھ تارموکھ ازش روی بالشتھ دلتنگی تورفع کنی چون تاحاال نشده کھ  با
  ...سنده کنیپفقط بھ یھ عکس 
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م بعد دیدنت دو تا توگوشی مھمونت کنم بھ خاطر این بھ خدا تصمیم داشت
  .کار احمقانھ ات اما دلم نیومد دست روت بلند کنم

  عزیزم...ملورین:دست ھامو گرفت و گفت

  .توبایدتا االن فھمیده باشی کھ دلیل زندگیم...عشقم

  .دلیل نفس کشیدنم شدی

فھمیده باشی باید  باید تا االن فھمیده باشی کھ تو باید باشی تامنم باشم باید
  .نفس بکشی تا نفس بکشم

  .برگرد...پس نکن این کار ھا تو

  .دوباره بشو ھمون ملورینی کھ عشق پاشا بود

  .دوباره باش تا بھت بگم دوست دارم

  .دوباره باش تا صداتو بشنوم

  ....اما:توی چشم ھاش چیزی جزصداقت ندیدم ولی گفتم

ھرچی بوده گذشتھ :وگفتپاشانزدیکم شدوچونھ ام وتوی مشتش گرفت 
منھ ودوستم داری  ملورین منم جز حقیقت چیزی نگفتم پس اگھ دلت با

  .بامن بیا این بھونھ ھا رو ول کن

  

یعنی من این دوماه روخودم والکی عذاب ...نھ مثلھ اینکھ راست میگفت
  ....دادم

  ...وبیشترازخودت منو:ھمینوبھ زبون اوردم کھ گفت

توحرف  با ن قبل ازھرکاری بایدم...درستھ حق باتوا:گفتم
  .ببخشید...میزدم
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  .عاشق این منطقتم:پاشالبخندمحوی زدوگفت

 چقدردلم برات:لبخندی زدم ودستم وروی گونھ اش کشیدم بابغض گفتم
  .وچشماتتنگ شده بود برای این لبخندمحو

  ...پاشاسرش ونزدیک اورد

  .ومن برای این دو تیلھ ی چند رنگ:زمزمھ کرد

روی لبھام وھمون یھ نفس عمیق کشیدوچشم ھاشوبالذت لبھاش نشست 
  .دوست دارم:بست زمزمھ کرد

  .من عاشقتم:وجوابش این بود

  ...وھمراھیش کردم

امروز روزخوبیھ حالم خوبھ حسم خوبھ قلبم خوبھ عقلم خوبھ ھمھ چی 
  .خوب عالیھ امروز

***  

ھمگی توسالن بودیم ھیواروبوسیدم وطلوع روبھ آغوش کشیدم ازشون 
تشکرکردم بھ خاطر زحمتی کھ تواین مدت  برام کشیدن  وعذرخواھی 

  کردم بھ خاطر اذیت ھایی کھ کردم

سویچ ماشین دستت باشھ نمیتونم  بیا:سویچ ماشین ودادم ھیواوگفتم
  .باخودم ببرمش

باشھ پس ھروقت اومدم شھرباماشین :ھیواسویچ وازم گرفت وگفت
  .تومیام تابھت برش گردونم

یدم وازایوارھم تشکرکردم ھمراه پاشا سوارماشین شدیم گونھ اشو بوس
  .ازشون خداحافظی کردیم وپاشااروم راه افتاد
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  ...توی راه ھمش ھواسم میرفت پیش پاشا

  .خیلی الغرشده بود بایدیھ مدت بھش برسم تادوباره روفرم بیاد

  .تموم شدم:ھنوزنگاھم درکنکاش بودکھ بانگاھش مچم وگرفت وگفت

  ملورین؟:م کھ ناراحت بھ جلوخیره شدوگفتلبخندمحوی زد

  جانم؟:بالذت گفتم

  ھوم؟...من چیکارکنم کھ بھم اعتمادکنی:پاشاگفت

انتظاراین حرفونداشتم ومطمئنن جوابی ھم نداشتم فقط خیره شدم بھ جلو 
میکنی نیست من اون  ربھ خدا اون طورکھ توفک:کھ پاشا ادامھ داد

درستھ ...دارم راست میگم طوری نیستم کھ پدرم تعریف کرده بھ خدا
دوست معمولی ازاول ھم  فقط درحد دوست دخترھای زیادی دارم اما
عیاشی  پی میکردن من ھر روز رھمین طوربوده اماپدرم وھما فک

  .وخوش گذرونی ام

امانھ درحدی کھ من روابطم بادخترھا بازھست ...ولی اون طوری نیست
دیگھ بدباشھ اگھ طرالن رودیدی کھ دم پرم میچرخید قضیھ این بودکھ 

من فقط وفقط تحملش میکردم واسھ خاطراینکھ کارم پیش باباش گیربود 
  .باورکن...ه ھمیندوازش پول میخواستم تابھم قرضی ب

من باورت دارم :برای اینکھ خیالش راحت شھ دستش روگرفتم وگفتم
  االن دیگھ باورت دارم پس خودتوانقداذیت نکن یعنی...پاشا

یعنی باورکنم کھ دیگھ پیشمی :پاشانگاھش ودوخت توچشم ھام وگفت
  .برای خودم...تاابد

  .بیخ ریش خودتم ابد اره باورکن کھ تا:لبخندی زدم وگفتم
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  .ماکھ راضی ھستیم...تاباشھ ازاین کنھ ھا:پاشاخندیدوگفت

میخوایی تواین جادی :یدم کھ گفتلبخندی زدم وخم شدم گونھ اشوبوس
  .خطرناک بھ کشتنمون بدی

  .دلم برات تنگ شده دیوونھ:لبخندی زدم وگفتم

  .این حرف ھارونگھ داربریم خونھ بزن:پاشاگفت

  .بلندخندیدم وھیچی نگفتم

ببینم  راھی میره جز خونھ منتظرشدم تا وقتی رسیدیم متوجھ شدم پاشا
  .میخوادچیکارکنھ

روطی کرد رسیدیم بھ یھ درمشکی رنگ بزرگ  راه تقریباطوالنی
  .رفت تو و ریموت دروبازکرد با  باکمال تعجب دیدم پاشا

  .باتعجب بھ بھشت روبھ روم نگاه کردم

  .خوشت میادازش:پاشاگفت

  .فقط، قابل خانومم رونداره:مگھ مال ماست؟پاشاگفت:باتعجب گفتم

ق العاده قشنگی بود پاشاازماشین پیاده شدومنم دنبالش راه افتادم باغ فو
  ...کھ یھ امارت سفیدرنگ وسطش خودنمایی میکرد

  .واردخونھ شدیم

  ...خیییییییلی بیشترازخیلی زیبابود

ست توسالن سفیدبادمجونی اشپزخونھ سفیدنقره ای یادم ازحرف ھای 
نگوکھ :ھیوا اومدبھ پاشاکھ داشت بالبخندنگاھم میکردنگاه کردم وگفتم

  .مال اونھ ھیوادروغ گفتھ این خونھ

  .دقیقا زدی توھدف:پاشاسرتکون دادوگفت
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دلم میخواست یھ اشیونھ ی :چراخونھ روعوض کردی؟پاشاگفت:گفتم
  .جدیدبرای عشقمون بسازم کھ تازه باشھ

  .خیلی دوست دارم:رفتم جلوبغلش کردم وبھ خودم فشردمش وگفتم

  

****************************************  

  ...برای تعیین جنسیت امروزرفتم سونوگرافی

  جنسیتش چیھ دکتر؟؟:پرسیدم

  .پسر:لبخندی زدوگفت

  ...لبخندی زدم وبعدگفتن مرسی ازاتاق زدم بیرون

گوشیموازکیفم دراوردم وخواستم شماره ی پاشاروبگیرم کھ گوشی 
  تودستم لرزید اردشیربود

  ؟...بلھ:جواب دادم

  کجایی؟...سالم دخترم خوبی:اردشیر

  .مرسی شماخوبین دارم میرم خونھ:کردم وگفتمبھ جاده نگاه 

ملورین جان برات یھ زحمتی دارم دخترم بروخونھ وازتوی :اردشیرگفت
ھستش  کھ برای شرکت اتاقم توی گاوصندوق یھ سری مدارک وقرارداد

  .روبرام بیار

  .لباسامھ زیر کشو کلیدگاوصندوق تو

  .شرکت ھستین باشھ فقط شما:فکری کردم وگفتم

  .اره دخترم فقط ھرچھ سریع ترخودت روبرسون:تاردشیرگف
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منم گفتم باشھ واون بعدخداحافظی قطع کرد سوارماشین شدم وگازدادم 
  .بھ اون سمت

***  

بھ خونھ کھ رسیدم بعدازکمی بازی بانفس وصحبت با آلما رفتم اتاق 
  پدرپاشا کلید گاوصندوق روپیداکردم وبازش کردم

وخواستم در روببندم کھ دوتاشناسنامھ  قرارداھایی روکھ گفتھ بودبرداشتم
ی خیلی قدیمی توجھ ام وجلب کرد دستم وبردم جلوکھ برشون دارم 

  .فضولی کاربد یھ ھاااا:امایکی گفت

  فقط یھ کنجکاویھ کوچیکھ ھمین:امااون یکی گفت

واین شدکھ شناسنامھ ھاروبرداشتم وبازشون کردم صفحھ ی اول 
  .یکی پریسان حمتی مشخصات نوشتھ بود بھادرمقدم واون

  ...پس برادر وزن داداش اردشیرایناھستن

  .زدم صفحھ ی بعد نام فرزند نینا مقدم

اخم کردم  چقدراشنابود من این اسمویھ جاخوندم خدایا شقیقھ 
کنم اردشیربھم گفتھ بود امابھ  رھاموفشاردادم وتایکم یادم اومد فک

  ...جزاون من اینویھ جای دیگھ ھم خوندم

خدایاوقتی اردشیرحرف ازبرادرش میزدبھ نظرم اسم اووووووف 
  ...ھااشنامیومد

  ...مطمئنم یھ جاخوندمش

  ....سھ سال قبل من چی دیدم فکرم رودادم بھ گذشتھ دوسال یا

  .دوباره بھ اسم نینانگاه کردم نینامقدم نینا مقدم
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من کیف پولم افتادپشت کمد ھرکاری کردم نتونستم برش دارم کسی (
ونفس خواب بود کمد روجابھ جاکردم کیف پولم وبرداشتم  خونھ نبود

اماحس کردم مزائیک کف پام لقھ دوباره حس کنجکاوی بھم دست داده 
بود نشستم نمیتونستم موکت روبدم کنارچندضربھ بھ موزائیک زدم لق 
بود سریع رفتم تواشپزخونھ یھ چاقواوردم وازھمون قسمت بُرش دادم 

  موزائیک روبرداشتم

  الھ کھ عمقش زیادنبود دیدم امابھ کسی نگفتمویھ چ

  .خودم گفتم ای مسعودمارموز با چشم ھام برق میزد...توش پرپول بود

امامیون پوال یھ صندوقچھ ی چوبی کوچیک خودنمایی میکرد برش 
مال  یھ شناسنامھ عکس ھا با تاعکس بود داشتم درش وبازکردم چند

  ...مامان بابابود وشناسنامھ

  .....من خوندم نینامقدم متولد سالاره خودشھ 

اره خودشھ خوشحال شناسنامھ ھا ...نام پدر بھادرنام مادرپریسان
  .روچپوندم توکیفم وبعدمرتب کردن زدم بیرون

***  

  .سوارماشین شدم بھ سمت شرکت حرکت کردم

وقتی رسیدم قراردادھای الزم روبھ اردشیردادم وبعدخداحافظی 
  ...خودمونازاردشیررفتم تابرم خونھ ی 

 وقتی رسیدم رفتم وخونھ وازتوی کشوی لباس ھام کلیدخونھ ی مسعود
  .روکھ زیرلباس ھام قایم کرده بودم وبرداشتم وِد بروکھ رفتیم
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***  

دس حدر روبازکردم دعا دعا میکردم کسی خونھ نباشھ وھمونطورکھ 
  ...میزدم کسی نبود رفتم توخونھ ویھ راست رفتم تواتاق خواب

بھ جاکردم واون تیکھ ای کھ بریده  جا زور بسم هللا وخداخداکمد رو با 
  ...بودم روبرداشتم

یادمھ بھ ھیچکس نگفتھ بودم توخونھ چی دیدم برای ھمون جاشون جابھ 
  ...جانشده بود

بھ داخل چالھ ی تقریبا عمیق نگاه کردم مقداری پول بایھ صندوقچھ ی 
وبررسی کردم چوبی لبخندی زدم وصندوقچھ روبرداشتم وقتی توش

ومطمئن شدم کھ ھمھ چی توشھ گذاشتم توکیفم وبدون اینکھ کمدروبزارم 
  .سرجاش زدم ازخونھ بیرون

 دید منو ھا یھشانس گندمن موقع اینکھ ازخونھ اومدم بیرون یکی ازھمسا
  .چھ عجب ازاین ورا...توکجا اینجاکجا...وا ملورین:وباتعجب گفت

  .برم کھ عجلھ دارم تم االنم بایدسالم نیره خانوم کارداش:کالفھ گفتم

  .وا مگھ کسی جلوتوگرفتھ خوب برو:اخمی کردوگفت

  .ازخداخواستھ خداحافظی کردم وبھ سمت ماشین حرکت کردم

  .استارت زدم ماشین کھ روشن شد بھ سمت خونھ راه افتادم

***  

  ...ماشین وتوحیاط پارک کردم وبھ سمت خونھ حرکت کردم

ھامودربیارم صندوقچھ روازتوی کیفم دراوردم بدون اینکھ لباس 
  ...وکیفوپرت کردم رومبل
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  ...ھمھ ی محتویات داخل صندوقچھ روروی میزخالی کردم

بعدھم شناسنامھ ...چیزخاصی نبود....اول عکس ھارونگاه کردم
  .روبرداشتم وشروع کردم بھ خوندن

  شقیقھ ھاموکمی فشاردادم

  ...ماھرخ چھ ربطی میتونھ داشتھیعنی این نینامقدم بھ مسعود ومامان 

  ...نکنھ مسعود ومامان ماھرخ ھمون نگھبان وپرستار خونھ ی بھادرن

  اصالاین نیناکجاست چرانیست؟؟؟؟

بایھ تصمیم انی گوشیموبرداشتم وبھ اردشیرزنگ زدم جواب نداد دوباره 
  ...الو:گرفتم کھ بعدخوردن کلی بوق جواب داد

  خوبید؟...الوسالم:گفتم

  .توکجایی. ھمین االن بستن قراردادتموم شد...اره:اردشیرگفت

  ...راستش مزاحم شدم چیزی بھتون بگم...من خونھ ام:گفتم

  .بگو...خوب:اردشیرگفت

  .این جوری نمیشھ اگھ االن سرتون خلوتھ بیایداینجا:گفتم

  .باشھ نیم ساعت دیگھ اونجام:اردشتربعدمکثی گفت

  .ی قطع کردممنم یھ باشھ گفتم وبعد خداحافظ

******  

گذاشتم وبھش نگاه کردم ھرسھ شناسنامھ  جلوی اردشیر سینی چای رو
  ...ھاروجلوش بازگذاشتھ بود

  .ازخونھ ی مسعود:ایناروازکجااوردی؟؟گفتم:نشستم کھ گفت
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بایدپیداش کنم وازش بپرسم ببینم این شناسنامھ کھ مال :اردشیرگفت
  ؟.کردی پیدا ھ طوری اینوتوچ...برادر زاده مھ پیش اون چیکارمیکنھ

وقتی ازبرادرتون حرف میزدین من اسم ھابھ نظرم خیلی اشنامیومد :گفتم
وامروزکھ رفتم تاچیزی روکھ گفتھ بودین بیارم نگاھم بھ شناسنامھ ھا 

افتاد ازجریان برادرتون یادم رفتھ بود امابادیدن اسامی  واسم فرزند
پس انقدرفکرکردم تایادم ...بازحس کردم اسم نینا روجای دیگھ ھم دیدم

دوسال پیش این شناسنامھ وعکس ھاروتوی خونھ ی  اومد من حدود
  .تویھ چالھ پیداکردم لباس ھا مسعود زیرکمد

کجامیخوایین :اردشیرسری تکون دادوبلندشد منم سریع بلندشدم وگفتم
  .برین براتون چای اوردم

  .دستت دردنکنھ دخترم بایدبرم کاردارم:اردشیربلندشدوگفت

  ...وبدون حرف رفت

  .منم شونھ ای باالانداختم وسینی چای روبردم تواشپزخونھ

****************************  

  :سھ روزبعد

مسعوددقیقا روبھ روی من نشستھ بود وزل زده ...ھمگی بودیم جزنفس
  .بودتوی چشم ھام

این شناسنامھ ی برادرزاده ی ...نمیخوایی حرفی بزنی:اردشیرگفت
  االن کجاست؟؟...توچیکارمیکنھدست ...منھ

  .......کھ بگم پس وقتش شد:مسعودنفسی عمیق کشید وگفت

بیست وچھارسال پیش کھ من نگھبان باغی بودم :بھ من زل زدوادامھ داد
  .ماھرخ...وھمسرم



 

wWw.98iia.com  260 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

  .پرستار فرزندصاحب باغ

صاحب باغ کھ بھادرنام بود ورشکست شده بود ...وضعیت مالیم بدبود
کلی بھش گفتم بھم پول ...رفتھ بود دختربیشترنداشت زنش سرزاویھ 

بھ سرم زنم وزدم  یھ شب منم زد...برسونھ امااون ھی می پیچوند
کتک ھایی زدم  بدزده اون نمیخواست اما با ومجبورش کردم بچھ رو

خونھ نبودن ماھرخ  یھ روزکھ بھادروخدمتکارھا...بھش موافقت کرد
رچھ سالمت بچھ روبرداشت وباھم زدیم عکس ودفت تا شناسنامھ چند

  ...بیرون ازاون خونھ

وقتی یھ جابرای موندن وپیدانشدن گیراوردم خواستم بچھ روبفروشم 
اماماھرخ نمیزاشت ومیگفت اگھ شده تن فروشی میکنھ تاپول 

بھ خاطراین حرفش افتادم بھ ...من ده تومن قرض داشتم...جورکنھ
  فتادجونش وانقدزدمش کھ بھ غلط کردن ا

گذشت تااینکھ بھ طوراتفاقی یک مشتری بردم بنگاه واون مشتری 
جوش خوردن معاملھ ی بزرگ کمسیون خوبی بھم دادن  وخریداربعد

یک ماه باکمسیون گرفتن قرضم رودادم وبچھ  واین شدکھ منم تا
رونفروختم وماھرخ اونو بزرگ کرد بھ عنوان دخترخودش ماھرخ 

روخیلی دوست  د برای ھمون نینامشکل داشت وھیچوقت بچھ دارنش
  ...داشت منم مشکلی نداشتم ورفتم بافامیل خودم براش شناسنامھ گرفتم

  .ملورین...اسم اون دخترو گذاشتم...ھیچوقت ھم ازبھادرخبری نشد

  .بافامیل خودم براش شناسنامھ گرفتم

  .و ماھرخ اون و مثلھ دختر خودش میدونست وبزرگش کرد

  ...یخ زده بود چشم ھام گشادشده وبدنم



 

wWw.98iia.com  261 
 

 ھشتیاکتابخانھ نود الھام کامیاب_ زیبای مغرور               

قلبم ...اب دھنم ونمیتونستم قورت بدم فقط نگاھم بھ نگاه مسعودبود
  .تندتندمیزد

من دختربھادرم یعنی اردشیرعمومھ یعنی ...یعنی من
  .وایییی خدا....پسرعمومھ...پاشا

مات روبھ روم بودم ھیچی نمیشنیدم فقط میدیدم کھ اردشیر مشتش رفت 
  .مسعود ھم سرش پایین بودحرکت نکرد  و ایستاد باال اما

  ...گرمایی کھ عاشقش بودم...حس کردم گرمایی اشنا یھ گرما

  .رنگت پریده...یخ زدی:نگاھش کردم بانگرانی نگاھم میکردوگفت

  ...نگاھم توصورتش درنوسان بود

  .یعنی پاشاپسرعموم بوده ومن نمیدونستم

  .نگاھم افتادبھ مسعودکھ داشت ازخونھ خارج میشد

ی نگاھش میکردم کھ توی آغوشی فرورفتم کھ بوی اردشیر بی ھیچ حرف
  ...رومیداد

  .میدونستم میدونستم توھمونی...عزیزم:پیشونیم وبوسید وگفت

چھره ات مثلھ مادرت یاحتی پدرت نبود امارنگ چشم ھات عین چشم 
  .میدونستم...ھای مادرت بود

 میکرد نگاھم لبخند نمیدونستم چی بگم فقط مات زل زدم بھ پاشاکھ با
  تانگاھم ودید یھ چشمک زدو

  پریشونی؟...نامیزونی...چی شده دخترعمو:گفت

  .نمیدونم چرابااین حرفش اشک نشست توچشم ھام

  .اره بایدازخوشی گریھ کنی کھ پسرعمومثلھ من داری:پاشاخندیدوگفت
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زیرلب بھش گفتم ودستم وگذاشتم روی بازوی  اخم کردم ویھ گمشو
  .عمو:اردشیروگفتم

  .جانم:اردشیرگفت

ازش فاصلھ گرفتم وسرم وانداختم پایین اردشیرلبخندی زدو روی 
  .میدونم ھنوزاولشھ وشوکھ ھستی درکت میکنم:موھاموبوسید وگفت

  .میخوایی بریم سرقبرپدرمادرت:ازروی مبل بلندشدوگفت

  .اره:یکم من من کردم وگفتم

******************  

  ...سرقبرایستادم ونگاھشون کردم

روی یکیشون نوشتھ بود بھادر مقدم روی ...رھایی قدیمی بودنقب
  ...یکیشون نوشتھ بودپریسان حمتی

  ...نمیدونستم چی بایدچی بگم...تنھاکاری کھ کرده بودم فاتحھ خوندن بود

رفتم سرقبرماھرخ مادرم کسی کھ بزرگم کردو مھر ورزید نشستم واول 
کھ این مدت بھش نگفتم فاتحھ خوندم وبعدشروع کردم بھ گفتم حرفھایی 

  .وگفتم کھ مسعودھمھ چی روگفتھ

***  

  االن دخترعموی پاشاھستی؟...یعنی تو:ھیواگفت

  .اره دیگھ:بالبخندسینی روجلوی نگین گرفتم وگفتم

  .اره...یعنی االن فامیل تومقدمھ نھ راشد:یکتاگفت

  .خنگین شما چقد...اره دیگھ:باخنده سرتکون دادم وگفتم
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  .خنگم عمھ اتھ:ش دادوگفتتارا قری بھ گردن

  .متاسفم عمھ ندارم:خندیدم وگفتم

ملورین خره ی خودم شده ...ولی چھ جالب ھااااا:ھیواباخنده گفت
  .نیناخره

ملورین چون باھاش خوگرفتم ودوسش ...نینا نھ:اخم کردم وگفتم
  .اره ملورین مقدم...فقط ملورین مقدم...دارم

ی خوردیم بابچھ ھارفتیم تواتاق بعداینکھ چا....ھیواھم دیگھ ھیچی نگفت
  .بچھ

بزرگ  اتاقش ترکیبی ازرنگ سفید وبنفش وابی بود یھ اتاق تقریبا
  .باوسایلی قشنگ کھ منو پاشاباکلی شوق وذوق خریده بودیم

  .بچھ ھاھرکدوم یھ چیزی میگفتن ومن فقط بھ حرفھاشون لبخندمیزدم

********************************************  

اور ازخواب بیدارشدم ناخوداگاه  زجر ھای شب بود کھ با دردی نصفھ
  .نگاھم رفت سمت شکمم

  .نفس ھام عمیق وپرصداشده بودن درد داشتم

  .ومدااز زور درد صدام درد نمی  دھن بازکردم کھ پاشاروصدابزنم اما

  قطع شد خواستم پاشاروصداکنم کھ درد...عرق از سروصورتم میریخت

  .خیال اینکھ مثلھ دردھای این چندوقتھ دراز کشیدم نفس عمیق کشیدم وبھ

 جوری زیرشکمم دردگرفت کھ جیغی بلندکشیدم پاشاازصدای جیغ پرید
  .عزیزم درد داری..ملورین...یاخدا:وقتی نگاھش بھ من افتاد بلندگفت و
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وقتی دیدجواب نمیدم سریع رفت لباس اوردتنم کردوبلندم کرد برد 
  ....بیرون

کردوبعداینکھ ماشین روازحیاط خارج کرد بھ سمت سوارماشین 
  .بیمارستان روند

  چنگ مینداختم توی راه ازدردبھ خودم می پیچیدم وبھ دست پاشا

  .تا اینکھ رسیدیم بھ بیمارستان تند تند دلداریم میداد پاشا

پنج دقیقھ کھ برام مثھ پنج سال گذشت اومد بایھ  رفت وبعد
  .پرستاروبرانکارد

پاشامنوگذاشتن روی برانکارد وبردن داخل بیمارستان  پرستارھمراه
  ...وبعداتاق عمل

  بوسید اتاق کنن دستم و پاشاموقعی کھ منومیخواستن وارد

  .منتظرم نزار...منتظرت میمونم: وگفت 

  .ومن فقط لبخندی بی جون زدم بھش

********************************************  

ش ـھی:مثلھ اینکھ یکی باالی سرم بگھیھ صداھایی بھ گوشم میخورد 
  .خوابھ

چی تاروسیاه بود اماکم کم ھ پلک ھام لرزیدن وبازشون کردم اول ھم
خوب شد باگیجی بھ اطرافم نگاه کردم ھمھ بودن ازنفس بگیرتاطلوع 

  ...مادربزرگ ھیوا

  ...شدن ھرکدوم بالبخندچیزی گفتن وقتی متوجھ من
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جعبھ ی مخملی گذاشت جلوم جلو پیشونیم بوسیدویھ  ردشیراومدا
  .قابل دخترم روکھ ماروخوشحال کرده رونداره:وگفت

باصدایی گرفتھ ازش تشکرکردم وبقیھ ھم اومدن وچیزی گفتن 
بھ پاشاکھ کنارم ایستاده بود ومچ دستم ونوازش میکردنگاه ...ورفتن
  .کردم

ھمون موقع پرستاری داخل شدکھ داشت یھ تخت کوچیک وحمل میکرد 
رسید یھ جسم کوچیک روکھ توی پتوپیچیده بودن روازتختش  بھمون کھ

  .پسرزیبایی داری...مبارک باشھ:کشیدبیرون وبا لبخند داد دستم وگفت

ورفت بھ بچھ نگاه کردم وبعدباتعجب بھ نفس دوباره بھش نگاه کردم 
  ودوباره بھ نفس

  .وای پاشاچقدشبیھ نفسھ:بھ پاشاگفتم

اره راست میگی واین شدکھ :گفتپاشاوقتی دیدش وبھ نفس نگاه کرد 
  .ھمگی واول ازھمھ نفس اومدن دیدزدن

ھمھ چیش شبیھ نفس بود رنگ پوستش دماغش لباش اصال یھ وضعی 
  ....بود شیرین

خوب دیگھ برین بیرون :یھ ھوبچھ زد زیرگریھ طلوع روبھ ھمھ گفت
  .تابھ پسرش شیربده

  .پس اسمش:ھمگی گفتن

  .ھرچی پدربزرگش بگھ:وگفتمبالبخندبھ اردشیرنگاه کردم 

نھ دخترم تواین ھمھ زحمت کشیدی ھرچی :اردشیرلبخندی زدوگفت
  .دوست داری بزار

  .بھ نظرتون نیاوش خوبھ یاادوین:لبخندی زدم وگفتم
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  .نیاوش:ھمگی گفتن

  .پس نیاوش صداش میکنیم:منم لبخندی زدم وگفتم

موزش وھمھ بعدگفتن خوبھ مبارک باشھ رفتن بیرون طلوع ھم بعد ا
  .گذاشت تنھا چگونگی شیردادن رفت ومارو

پیشونیم وبوسید ویھ جعبھ ی سورمھ ای رنگ  واسم بھ بچھ بود کھ پاشاح
  .روجلوم بازکرد

این قابلتونداره وقتی ...ھیش ھیچی نگو:خواستم حرفی بزنم کھ گفت
  ...بااوردن یھ پسربھ این زیبایی خوشبختیم وبیشترکردی

مھ ی بدی ھام میسازی وتوخونھ ام ھستی ازت ممنونم ملورین کھ باھ
  .وباوجودت چراغ خونھ ام روشنھ

من ...نمیخوام پاشا دست مزد من ازت ھدیھ کادو یا:لبخندی زدم وگفتم
فقط میخوام تاابدھمیشھ ھمین طورعاشق باشی وعاشقانھ ھاتو، توگوشم 

من میخوام ھر روزعاشق ....زمزمھ کنی کھ جونی دوباره بگیرم
  ھمین...ی ومنم عاشق ترکنیترازقبل باش

دوست دارم خیلی :بھ پیشونیم وزمزمھ کرد پیشونیش وچسبوند پاشا
  .بیشترازاونچھ کھ فکرشوبکنی

  .منم دوست دارم عشقم:منم چشم ھاموبالذت بستم وگفتم

*****************************************  

  پایان 
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  :سخنی از نویسنده
  .رمان ھای دیگھ تموم شد خوب زیبای مغرورھم مثلھ تمام

فقط بگم من زیبای مغرور روخیلی دوست داشتم وتمام سعیم 
سوتی واین چیزا  ی وبنویسم واگھ کم وکاست روکردم تازیبا

دیدین بزارین بھ پای اینکھ رمان اولم بوده وتجربھ ی کافی 
  ...تونوشتن نداشتم

نکھ بگم خوبی بدی دیدین حالل کنین وازای باید خوب دیگھ اینجا
این رمان روتا اخرادامھ دادین ممنونتونم وامیدوارم این رمان 

لیاقت نگاه قشنگ شماروداشتھ باشھ وازاینکھ خوندینش احساس 
  .پشیمونی ووقت تلف کردن نداشتھ باشین

ی ددر"دوستون دارم و اینکھ بگم منتظر رمان دیگھ ام بھ اسم
مغرور باشین چون مطمئنم اون بیشتر از زیبای " بھ نام عشق

  .جذبتون میکنھ
  

  

   96آبان :پایان نھایی                          
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  *کتابخانھ مجازی نودھشتیا*                             
                                             wWw.98iia.com  
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