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 م روزیم به درآیر از این غردم گذر کن

 روموان بزل خادان و غده شتا در میک

  

 راوی

آن شب در البه الی بیمارستان امام خمینی، دو کودک 

به جهان گذاشتند، دختری از جنس شادی و پای 

 ...شیطنت و دختری از جنس آرامش و مهربانی

ای، جلوی درب زایمان  پسری مغرور با چشمانی قهوه

ایستاده بود و منتظر به دنیا آمدن خواهر یکی یک 

اش بود! صدای دو نوزاد در گوشش طنین انداز  دانه

 ...شد، صدای خواهرش و

های طوالنی  بعد از ساعتشان  دوکودک و مادران

بیرون آمدند، به کودک چشم زمردی، چشم دوخت؛ 

لرزاند و او را به  ها قلب پسرک نُه ساله را می آن چشم
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دانست چیست سوق  سمت پرتگاهی که خود نمی

 های زیبا فقط آن روز بود یا...؟ داد. دیدن آن چشم می

یکی از "محسن راد"ماهان راد! پسر نُه ساله، پسر 

های معروف، در راهروی طوالنی و تمام نشدنی تاجر

نهاد و خدمه ها یکی پس از  بیمارستان قدم می

کردند  دیگری، در برابر این پسرک کوچک سر خم می

رفت، برای پسر نُه  و او مانند کوه غرور و یخی راه می

 ساله این همه غرور عادی بود؟

صدای یک زن که دختر تازه به دنیا آمده اش را نوازش 

کرد، به گوشش رسید، قلبش او را به سمت اتاق  می

سوق داد. در را باز کرد و وارد شد. مادر دخترک 

لبخندی به روی ماهان زد و اورا به کنار خود دعوت 

کرد. ماهان با دیدن صورتش یاد ماه افتاد. صورتی 

ای کوچک، چشمانی نیمه باز که هرگاه  سفید، بینی

درخشید.  مش میکرد زمرد چش چشمانش را باز می



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

4  

 

هردو بهم خیره شدند، ماهان دست نوزاد را در دستان 

اش گرفت، دست های سفید، کوچک و نرم  بچه گانه

 ...دخترک حس شیرینی را به ماهان القا کرد

 چه جادویی بود میان آنها؟

اش شاد  شاهین ذوق زده برای دیدن دختر تازه شکفته

به جا داشت، گل را در دستانش جا و خرم قدم برمی

کرد و وارد اتاق شد، با دیدن دست ماهان و دخترش 

اش تحریک شده بود، لبخند شیرینی به  غیرت پدرانه

این حس زد و جلو رفت. روبه همسرش که اکنون مادر 

 :بچه اش بود، با عشق گفت

دلناز بانو یه اسم خوب برای دختر کوچولومون در  _

 .نظر گرفتم

ن بود، نگاهی دلناز به دخترش که خیره به ماها

 :انداخت و با لبخند گفت

 چه اسمی؟ _
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 .خوره آیناز! ماه قشنگ و زیبا، به دلناز هم می _

 ...خیلی خوبه _

هایش جاری شد،  دلناز سری تکان داد و اشک

های شوقش تمام صورتش را پوشاند و کس  اشک

 ...نداست چه آینده ای برایشان رقم خورده است

که ماهان در فکر  های زیادی ها گذشت، سال سال

کرد، او  های زمردی بود و حسش را درک نمی چشم

اکنون بیست و شش سال داشت و اکنون آیناز، هفده 

سال سن دارد، برای خود دختری زیبارو و بالغی شده 

 ...است

 داند، شوم است یا زیبا؟ کس سرنوشت آنان را نمی هیچ

گر آنان است یا ضربه دهنده  دست سرنوشت، نوازش

 ان...؟ی آن

خواد؛ هرروز که باشد آن حادثه در  هر اتفاقی صبر می

 ...آید سنگرش بیرون می
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 :تم و کالفه گفتمدست مهناز ررو گرف

بینم یاد مورچه میفتم واال  اه مهی بیا دیگه تورو می _

ده که اسمشو روی  مورچه ی بیچاره االن منو فحش می

 .تو گذاشتم

ناز ناز دستم از جاش در اومد صبر کن افسار اسب  _

 !که نیست دست منه

اش بامزه  نگاهی بهش انداختم، با یونیفرم مدرسه قیافه

اش از مقنعه ی سیاهش بیرون  چتری شده بود، موهای

پای پارچه  زده بود، یونیفرم تقریبا گشاد و شلوار دم

اش که مارک نایک روش  ایش و کیف سیاه تک شانی

 .مشهود بود

 خوردیم _

 همچین مالیم نیستی _
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آره آره، واسه همینه با چشای گشادت زل زدی  _

 !بهم

 !ادب چشام گشاد نیست، قویه بی _

 .ف ریختاوه اوه سق _

 خب برو نریزه روت _

 :با تخسی و پرویی گفت

 !چی نریزه؟ _

 .زهرمار آدم منحرف سقفو گفتم _

 اها، سقف نریزه روم باشه نانازی بابای _

دونست رو این  حرصی بهش نگاه کردم، خودش هم می

کرد. با لحن حرصی  نانازی حساسم اونم هی تکرار می

 :گفتم

 .برو که برنگردی _

 !حالی رفت زد و با خوش لبخند کرختی

 .خیال از همه چیز به سمت خونه قدم زدم هم بی  من
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گذشتم، خونه هایی که در  از خونه های متعددی می

کردند، خونه های ویالیی از جنس  رفاه کاملی سر می

 !مرمر و سنگ خالص

رو  خونه هاشون هم سرد و جدی بودن یا من این حس

 کردم؟ ازشون دریافت می

رفتم، دستم توی جیب مربعی  مان راه میخرامان خرا

شدن، همیشه  یونیفرمم بود و گه گاهی چند نفر رد می

از دوری خونه از مدرسه متنفر بودم! باالخره بعد از 

کمی راه رفتن جلوی درب خونه ایستادم. زنگ در رو 

زدم و بعد کمی ایستادن که حدود یه ثانیه بود، در با 

ام رو  بوی درخت بینیتیکی باز شد و موج عظیمی از 

 .نوازش کرد

  
 

ام پایین آوردم و توی دستم  کیفم رو از روی شونه

حیاط گذشتم، سنگ   نگ فرشگرفتمش. با دو از س
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فرش هایی که دورش رو درخت گیالس، سیب، انار و... 

احاطه کرده بودن. ماشین بابا رو توی حیاط دیدم ذوق 

 زده شدم، آخ جون یعنی بابا از سفر برگشته؟

ای خونه رسیدم.  رو بیشتر کردم به در قهوه سرعتم

های طالیی، به شکل گل و برگ روش کار  برجستگی

د. در رو باز کردم، با باز کردن در، با راهروی شده بو

خونه مواجه شدم، راهرویی که آخرش به راه پله ی 

های کوچک سفید روش خودنمایی  مارپیچی، که گلیم

کرد، با عجله از راهرو گذشتم و با صدای بلندی داد  می

 :زدم

؟ کجایی؟ مامانی؟ عشقتون  بابا جونم؟ عشق آیناز _

 !اومداومد دلیل زندگیتون 

زد به گوشم  صدای بابا که رگه های خنده توش موج می

 :رسید

 .بیا عزیزدل بابا _
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 ...آخی صداش چقدر به دلم نشست

از راهرو گذشتم. سمت چپ، نشیمن بود. وارد نشیمن 

طالیی، -طالیی شدم، مبل های سلطنتی سفید-سفید

دان سلطنتی که به  های گل برجسته، آینه و شمع فرش

اده بود. تلفن سلطنتی که کنارش یه نشیمن زینت د

صندلی گذاشته بودیم و پاتوق همیشگی مادر گراممه. 

جا نبود، پس حتما توی  چشم چرخوندم، اما بابا این

 !آشپزخونه است

 ...به سمت آشپزخونه قدم نهادم

بابا روی نهار خوری چهار نفره ی آشپزخونه نشسته 

نگار آینازی شنید. ا گفت و گل می بود و با مامان گل می

 :وجود نداره؛ اصال بهم توجه نکردن، حرصی گفتم

 .اه مثال دخترتون اومده، گرم گرفتین _

 :بابا سرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد، با خنده گفت
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خوش اومدی دختر بابا، مدرسه خوش گذشت  _

 آتیش پاره؟

 :با حرف بابام بدون وقفه شروع به حرف زدن کردم

شتنی؟ ناصری معلم تاریخ فک آخ بابا چه خوش گذ _

دونم فکش چرا از کار  زنه، نمی زنه هی فک می می

تون دره اون یکی  گه یه گوش نمیفته؟ برگشته به ما می

دروازه! مرتیکه ی بیشعور واال یکم احترام به دانش 

آموز واجبه مثال آینده سازیم! خانم شریعتی، مدیرمون 

ری گه دخترا شما امسال پشت کنکو برگشته می

گوشیو تموم کنین و با جدیت درستونو  هستین بازی

 بخونین، یکی نیست بگه به توچه؟

از بی وقفه حرف زدنم خسته شدم، یکم سکوت کردم 

تا نفس تازه کنم، همین که خواستم شروع کنم، مامان 

 :با عجله گفت
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دخترم، بابات االن برگشته خسته ست، کم حرف  _

 !بزن

یادم رفت بابا تازه برگشته؟ به مامانم نگاه کردم، چرا 

الکی مثال دوروز بابا نیست، االن هم باید بوسش کنم، 

لبخندی به روی مامان گرام پرتاب کردم و به طرف بابا 

 ...دویدم اونم چه دویدنی

روی پاش نشستم و تا تونستم بوسش کردم و دلی از 

 :عزا در آوردم. بالحن لوسی روبه بابا گفتم

 تنگ شده بود یا زنت؟ بابا؟ دلت برای من _

مامان حرصی نگاهم کرد اما بابا خندید و با خنده 

 :گفت

 برای هردوتون _

 .بوسی روی لپ بابا کاشتم و از روی پاش بلند شدم

من برم تو اتاق، شماهم ادامه ی بحثتونو بازگو  _

 .کنین
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که از مامان جون فحش بخورم ازروی پله ها  قبل این

 ...دویدم و به اتاقم رفتم

  
 

ام چشم دوختم. تابستون  به اتاق صورتی و دخترونه

 کار بودم، زدم دکراسیون اتاق رو عوض کردم. وقتی بی

دیوار صورتی، تخت دایره ای صورتی که دو خرس ناناز 

ام که روی میز  روش ولو شده بود، لب تاب اپل صورتی

آیناز جونم بیا "گفت  کرد و می مطالعه خود نمایی می

 "!بازی

ام که کنار کمدم بود رفتم و به  به سمت آینه ی قدی

 ...خودم خیره شدم

سب با های سبزآبی درشت، بینی کوچیک و متنا چشم

های برجسته ی سرخابی، مژه های بلندم  صورتم، لب

ام  هام شده بود، گونه های استخوانی که سایبان چشم

 !که بدجور تو دل برو بود
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ام و اندامم عالی بود. ابروهام رو  از حق نگذریم چهره

دخترانه گرفته بودم که آراستگی خاصی به صورتم 

 .بخشیده بود

 :مبا صدای مامان به خودم اومد

 دخترم بیا نهارتو بخور _

 :که صدام بهشون برسه داد زدم برای این

 باشه مامان جون االن میام _

هام  باالخره دل از آینه کندم و به سمت کمد لباس

رفتم، یه تاب و شلواردامنی گله و گشاد پوشیدم. 

 !آخیش راحت شدم

موهامم که افشون شده بود رو باالی سرم با کلیپس 

دم و با دو به آشپزخونه رفتم، با کوچیکی جمع کر

دیدن بابا و مامان که تو فاز غذا خوردن بودن و 

ای به مغزم  حواسشون به اطراف نبود، فکر شیطانی

 :هجوم آورد؛ بلند و جیغ مانند فریاد زدم
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 من اومدم _

هاش گشاد شد و غذا توی دهنش ثابت  مامان چشم

نش موند، باباهم تکونی خورد که نشون از شوکه شد

 .بود

خواست سمتم بیاد و ناکارم کنه  مامان بلند شد می

منم بدون اتالف وقت پاتند کردم، همین که خواستم از 

 :آشپزخونه برم بیرون مامان عصبی گفت

 .شی صبر کن گیس بریده، تو آدم نمی _

 اره اره چون فرشته ام مامی جونم _

رو  به طرف راهرو پاتند کردم، مامان دنبالم بود و تا من

اومد. چشمم به گلدون مورد  گرفت کوتاه نمی نمی

عالقه ی مامان افتاد، بدجور عاشق گلدونش بود. برای 

همین سریع به سمت گلدون رفتم و گلدون رو توی 

 :دستم گرفتم، روبه مامان گفتم

 .شکونما منو بزنی اینو می _
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 بشکن _

 شکنم می _

 بشکن _

 .شکنم نشکن بشکن بشکنه، بشکن، من نمی _

رو از  با صدای بابا به سمتش برگشتم، انگار اومده من

 .دست مامان نجات بده، آخیش فرشته ی نجاتم اومد

وقت شوخی نیست شاهین، من باید این دختره رو  _

 .آدم کنم

های گشاد شده به مامانم نگاه کردم، وا  با چشم

 ...خواد بزنه منو؟ ای داد می

  
 

های نازم  مظلوم و ناراحت به بابام خیره شدم و با چشم

رو روی هم گذاشت  هاش ازش کمک خواستم. بابا چشم

 :و روبه مامان بالبخند گفت
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بانو، دخترمون بچه ست بیا بریم نهارمونو دلناز  _

 .بخوریم

 .تو برو غذاتو بخور من باهاش کار دارم _

امروز چندم بود؟! یاخدا. امروز مامان پ...یوده برای 

جوری عصبی شده، لعنت به شانس  همین این

 !ام نداشته

 .شکنم تو هم نزن مامان جونم عشقم نفسم من نمی _

کارات بردار ولی کو چند بار گفتم دست از این  _

 گوش شنوا؟

 .مامان خو غلط کردم _

 .باشه برو غذاتو بخور _

آروم و سربه زیر گلدون رو سر جاش گذاشتم. 

گذاشتن گلدون مصادف شد با پس گردنی با طعم 

 !دست مامان

 :رو، روی گردنم گذاشتم و با ناله گفتم با عجز دستم
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 !زنی؟ اه مامان چته؟ چرا می _

 :داد و گفتقری به گردنش 

 .تا تو باشی و از این غلطا نکنی _

 .به مامان نگاهی انداختم

رو از مامان و بابا گرفتم و چون از  به حالت قهر روم

افتم. به آشپزخونه  فرط گشنگی نزدیک بود پس بی

رفتم. بوی قورمه سبزی مست و شیدام کرده بود، روی 

صندلی نشستم و یکم برنج و خورشت کشیدم، قورمه 

ی چرب که روغن ازش باال زده بود، رنگش سیاه سبز

کرد و  سیاه بود و لوبیاها توش به خوبی خودنمایی می

های توی قورمه  زدن و کشمش ترش بهم چشمک می

سبزی تضاد خوبی رو ایجاد کرده بود، کشمش هایی 

هات  اش یکی از چشم که باخوردنش؛ از شدت ترشی

غذام حمله ور افته. به  شه و آب دهنت راه می بسته می

شدم و تا جاش بود خوردم. بعد تموم کردن غذام روی 
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گفتم. خوابم  "آخیش"صندلی ولو شدم و از ته دل یه 

جا  اومد ولی حس بلند شدن نبود برای همین همون می

هم روی دستم بود و  رو، روی میز گذاشتم و سرم دستم

 ...بدنم روی صندلی خوابیدم

رو  دم کسی منتوی خواب و بیداری بودم حس کر

شدم بعد از اون حس،  بلندم کرد و هی باال پایین می

حس کردم که توی یک جای نرم و گرمی فرود اومدم 

با حس نرمی اون جسم به  "روی تخت فرود اومد:/"

 خواب شیرین و راحتی پرتاب شدم

  
 

 .آیناز، آیناز دخترم بیدار شو _

 .مامان ولم کن بزار بخوابم _

 :مامان کالفه گفت

 .بیدارشو دیگه، شریک جدید بابات میاد _

 :عین جن زده ها بلند شدم و گفتم
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ه باهم شریکن، به این ش ها؟ اونا که چند ماهی نمی _

 زودی صمیمی شدن؟

 هم خدمتی بابات بوده _

 .ای بابا _

 :نگاهی به مامان انداختم، تخس گفتم

 مامانی پسر دارن؟ _

 :یکی کوبید رو سرم و گفت

 !بلند شو خیلی کار داریم _

 .باشه بزار نیم ساعت دیگه بخوابم _

 وقت نداریم، وقت خواب نیستا _

 .شه دیر نمی اوف با نیم ساعت که _

 :مامان عصبی شد و داد زد

 !بلند شو دیگه _

 باشه _
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بعد کارهای  .بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم

مربرطه از دستشویی بیرون اومدم، مامان گرام هم 

داد،  دست به سینه ایستاده بود و پاهاش رو تکون می

عادتش این بود وقتی عصبانیه یا استرس داره 

خصوصیتی که توی وجود منم رو تکون بده؛  پاهاش

 !مشهوده

 .بیا کمکم کن غذاهارو آماده کنیم _

 خو مامان آماده بخر _

 !دیگه چی؟ پاشو دختره ی تنبل _

 .باشه باشه _

رو خودش انجام  شه مامان کار هاش ای خدا چی می

رو برای گور من  نده؟ یکی نیست بگه این همه پول

 .گذاشتی؟ بیخیال بابا

 .یا پایینموهاتو جمع کن ب_

 اوکی_
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  .مامان بیرون رفت

رو بستم و از اتاق بیرون  بعد از خروج مامان، موهام

های مارپیچ و خسته کننده پایین رفتم،  زدم، از پله

ها به گوشم رسید، پس  هم خوردن ظرف صدای به

مامان تو آشپزخونه ست! درسته پول زیادی داریم و 

 :گه پدرم شرکت داره اما مامانم می

خوام کارامو انجام بدم و نیازی به کسی  دم میخو _"

 "ندارم

کنه با خدمتکار گرفتن عزت نفس خودش و  حس می

 .اون یه نفر پایین میاد

  
 

 :به سمت آشپزخونه رفتم، مامان با دیدنم گفت

 .دخترکم، تو ساالد درست کن _

زدی االن واسه ی کارات شدم  عه تا االن که منو می _

 !دخترکم؟
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 .پرویی نکن بیا درست کن _

لبخندی زدم به سمتش رفتم، بوسی رو لپش کاشتم و 

 :گفتم

 !ای به چشم دلناز بانو _

 .نقدر شیرین زبونی نکندختر ا _

 .شه نمی _

 !چرا؟ _

ترک عادت موجب مرض "فرماید:  چون شاعر می _

 "است

 .شاعر غلط کرده باتو، بشین ساالدتو درست کن _

  .نه نه غلط نکردیم _

 کردین _

 نکردیم _

 کردین _

 کردیم _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

24  

 

 نکردین _

 دونم عشقم اره می _

 :مامان عصبی شد و کالفه گفت

 !م بدهبشین کارتو انجا _

 باوشه _

آروم روی صندلی نشستم، چاقوی تیز و برنده رو توی 

دستم گرفتم و مشغول خورد کردن کاهو و خیار شدم؛ 

دادم چون همیشه  با ظرافت خاصی انجام می

خواستم کارم بی نقص باشه. بعد تموم کردن کارم،  می

ظرف ساالد رو، توی یخچال جای دادم. به ساعت 

اوه اوه ساعت شش بود و من دستم نگاهی انداختم، 

 :هنوز نرفتم حموم، برای همین به مامانم گفتم

 !مامان من دیگه برم حموم کنم؟ _

 !آره عزیز دل مامان برو _
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باشه فعال و بعد حرفم به اتاقم رفتم، بعد برداشتن  _

جور  ام وارد حموم شدم. حموم اتاق من وان و این حوله

لی! دوش گرفتم، چیزها نداشت، یه حموم ساده و معمو

 .حوله رو دور خودم انداختم و از حموم بیرون اومدم

به سمت کمد قدم برداشتم، اوم حاال االن چی بپوشم؟ 

ها  شه مثل این رمان می چند تا بچه دارن؟ آی خدا چی

یه پسر خوشتیپ داشته باشه؟ اه خفه شو آیناز این 

فکرها چین دیگه؟ بیخیال این فکرها یه تونیک سفید 

روش سنگ طالیی کارشده بود، مدل ماهی بود و که 

کامال به تنم چسپیده بود، یه ساپورت سیاه هم 

 رو با دکور خونه ست کردم گن لباسم پوشیدم. االن می

 :باصدای مامان، توجهم بهش جلب شد

 آیناز زود باش بابات گفت نزدیکن _

 .باشه، االن میام _
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اشتم؛ با عجله موهام رو شونه زدم، وقت سشوار ند

زنم چون موهای نازک و  البته اصال سشوار نمی

هام  کنه. موهام رو روی شونه رو نابود می خوشگلم

جایی که پوستم روشنه؛ اصال  آزادانه رها کردم. از اون

زنم، خط چشمم رو باریک و ظریف کشیدم  کرم نمی

ایم کشیدم، به  های قلوه ام رو روی لب رژلب صورتی

م، ساده و شیک! همیشه خودم توی آینه خیره شد

دختر  آرایش دراین حد مورد پسندم بود؛ مگه برای یه 

آرایش زیاد زشت نیست؟ صدای زنگ در بلند شد و 

 .داد ها می خبر از اومدن مهمون

 آیناز دخترم بیا _

 .باشه مامان اومدم _

ای که به خودم انداختم، از اتاق بیرون  بعد نگاه اجمالی

 ...رفتم
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ها؛ با صورت عصبی و سرخ شده  با پایین رفتنم از پله

 :ی مامان روبه رو شدم. باتعجب گفتم

 مامان چیه؟ چرا عصبی؟ _

 گم یچی بعدا بهت میه _

ام چیزی نگفتم و به  شده؟ برخالف کنجکاوی واچی

تکون دادن سرم اکتفا کردم. بعد یه ثانیه ایستادن 

سن پدرم بود  باالخره در باز شد، اول یه مرد که هم

های نافذ  اش خیره شدم چشم وارد شد به قیافه

مشکی، لب باریک و بینی کشیده ای داشت، شقیقه 

ود و موی سرش یکی در میان سفید اش سفید شده ب

کرد. کت و شلوار  شده بود و تضاد جالبی رو ایجاد می

رسمی پوشیده بود، قد بلند و باریکش تو چشم بود و 

اش که با هیکل سرو مانندش همگونی  صورت استخونی

خاصی داشت. بعد از اون یه زن وارد شد؛ خوشتیپ و 

پل بود تقریبا رسمی بود به صورتش خیره شدم یکم ت
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هاش صورتی و  و البته پوستش سفید بود مثل برف! لب

هاش قهوه ای روشن بود،  تقریبا باریک بود و چشم

اومد. اول  گرم بود و زن خوبی به نظر می ظاهرش خون

رو دید شیرین خندید و  با مامان ربوسی کرد، وقتی من

 :با صدای آرومی گفت

 سالم دخترم _

و خوش آمد گویی  رو فشردم منم جلو رفتم و دستش

کردم، بعد از اون یه دختر چشم عسلی که کمی کک و 

مک روی صورتش بود وارد شد. قیافه ی تقریبا آرومی 

داشت اول به مامان سالم کرد بعدهم روبه من با 

 :آرامش و طمأنینه گفت

 سالم _

رو دادم. بعد از اون بابا وارد شد  با لب خندون جوابش

ی پام بلند شدم و به طرفش رفتم، روی پاشنه 

 .بوسیدمش
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 بابایی نگفتی دوستی به این جذابی داریا شیطون _

 ...بابام خندید و به سمت نشیمن رفت

ها  منم به طرف نشیمن رفتم و روی یکی از مبل

نشستم، به همه نگاه کردم، بابا و اون مرد باهم غرق 

صحبت شده بودن و از اطراف فارغ بودن، نگاهم رو به 

هاهم تو بحث و  و اون چرخوندم عجبا این طرف مادرم

ها چشمام روی اون  مناظره فرو رفته بودن. بعد از اون

دختره لغزید، سرش رو پایین انداخته بود، فکر کنم 

سنگینی نگاهم رو حس کرد چون سرش رو بلند کرد و 

لبخند دلنشینی زد منم جواب لبخندش رو با یه 

نفر رو روی  لبخند دوستانه دادم. سنگینی نگاه یه

خودم حس کردم، به سمت چپ چرخیدم اوه مامان 

کرد و ابروش رو نامحسوس به  میرغضبی نگاهم می

داد. چشمم رو باز و بسته  طرف آشپزخونه تکون می

کردم؛ بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم، شربت 
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ریحان رو توی یخچال در آوردم و توی لیوان هایی که 

یختم. سینی رو بلند کردم و مامان آماده کرده بود، ر

به طرف نشیمن رفتم از دوست بابام شروع کردم و 

 !آخرین نفر هم اون دختره بود

زنگ در رو زدن. بابا بلند شد آیفون رو زد و بیرون 

رفت، بعد رفتن بابا به آشپزخونه رفتم ببینم کم و 

کسری چیزی نیست، وقتی به آشپزخونه رسیدم، بوی 

ی و خورش فسنجان با خوش ته چین مرغ مجلس

 .گوشت قلقلی مشامم رو پر کرد

  
 

بعد از چک کردن همه چیز، با دو از آشپزخونه بیرون 

شد که به یه چیز سفت و محکمی  دونم چی رفتم، نمی

کرد، دستم رو  ام به شدت درد می بر خورد کردم، بینی

ام گذاشتم و از درد نالیدم. هنوز سرم رو  روی بینی

ام پخش  بلند نکرده بودم که بوی عطر تلخی توی بینی
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شد و پشت بندش صدای مردونه و بمی پرده ی گوشم 

 .رو تحریک کرد

 ...! من که گفتم نمیام حیف کهلعنتی _

گفت، با  تمامی کلماتش رو با حرص و غرور خاصی می

شنیدن صداش و حرف مسخرش درد از سرم پرید، 

سرم رو بلند کردم؛ با دو جفت چشم قهوه ای و 

مجذوب کننده مواجه شدم. صورتش چه زیبا و صد 

هاش صورتی و باریک بود،  البته خشک بود. لب

تناسب صورتش بود، ته ریش زیباش اش قلمی و م بینی

کرد که روی ته  دلفریب بود و بیننده رو وادار می

 ...ریشش دست بکشه ولی افسوس

کت و شلوار سیاه و رسمی تو تنش در حال پاره شدن 

بود و تنگی لباسش باعث شده بود عضوله هاش 

رو بیشتر به رخ بکشن، به صورتش نگاه  خودشون
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متعجب و شک زده نگاه  کردم انگار یکه خورده بود.

 .کرد می

توی نگاهش عصبانیت، غرور، تعجب و یه حس دیگه 

هام رو درهم  دونستم چیه مشهود بود. اخم ای که نمی

 :کشیدم و گفتم

 ری؟ رمگه کوری؟ چرا مثل خر راه می_

 :با شنیدن حرفم از عصبانیت سرخ شد و غرید

 خفه شو تو بودی که به من زدی و االنم طلبکاری؟ _

 :ست به کمر شدم و گفتمد

تونی راه بری بعد به من گیر  دِ نه دِ خودت نمی _

 .میدی؟ نه نه تو راحت باش

 :رو ریز کرد و با لحن پر حرصی گفت هاش چشم

 کی به کی زد؟ _

 :هاش خیره شدم و پرو پرو گفتم به چشم
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شما به من زدین آقا، حاال هم از سر راهم برین  _

 !کنار

باال برد و زیر لب استغفراللهی یکی از ابروهاش رو 

 ...گفت و رفت. خداروشکر به کسی دید نداشتیم

زدن. به طرف دختره  وارد نشیمن شدم، همه حرف می

وقتی نشستم نگاهش روی   رفتم و کنارش نشستم

 :صورتم ثابت شد، لبخندی زدم و گفتم

 چرا انقد ساکتی؟ _

 !وقتی کسی کنارت نباشه بایدم ساکت باشی _

زده سرم رو پایین انداختم و لبم رو گاز خجالت 

گرفتم، سنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم. 

هاش قلبم  سرم رو برگردوندم با دیدن حالت چشم

لرزید، خیره به چشم هم بودیم، دیگه تاب نیاوردم و 

سرم رو پایین گرفتم. با صدای مامان سرم رو بلند 

 :کردم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

34  

 

باهم و توی یه دونی آیناز و نگین  شاهین جان، می _

 بیمارستان به دنیا اومدن؟

 :بابام انگاری ذوق کرده باشه گفت

 گی دلناز بانو؟ چقد خوب جدی می _

مامانم لبخندی زد، بازم سنگینی نگاهی رو حس کردم 

اما جرعت نگاه کردن رو نداشتم، اما حسی مانع 

کوبید و  شد و خودش رو محکم به مغزم می می

این نگاه رو مشاهده خواست برگرده و صاحب  می

 ...کنه

باالخره این حس پیروز شد و به طرف اون پسره 

برگشتم، توی نگاهش خیلی چیزها نهفته بود ولی 

دیدم  هاش می حس تعجب و خوشحالی رو تو چشم

 ...!ولی چرا خوشحالی؟

 :ماهان
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ننه جون من عالقه ای به این کارا ندارم، دورت  _

 !بگردم گلچهره بانو اصرار نکن

 :ا مادر بازم پافشاری کرد و بالحن مظلومی گفتام

 !شه پسرکم، عزیزم مهمونی بدون تو نمی _

 ...مادرِ من به حرفم _

 :وسط حرفم پرید و گفت

 .کنم اگه نیای شیرمو حاللت نمی _

رو محکم روی هم گذاشتم و با خودم تکرار  هام چشم

 :کردم

، اون مادرته، نباید عصبی بشی  آروم باش پسر _"

 "!ایدنب

رو باز کردم. آروم  هام نفس عمیقی کشیدم و چشم

هام یه  دونستم االن چشم شده بودم ولی خوب می

کاسه خون شده. تنها نقطه ضعفم همین حرفش بود و 
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رو راضی کنه  کرد که من اون همیشه از این استفاده می

 :شد. با عجز و صدای گرفته گفتم و همیشه پیروز می

 باشه میام  _

غلم کرد سر مادر عزیز تر از جونم رو خوشحال ب

بوسیدم و خواستم به طرف اتاق برم که نگین سد راهم 

 .شد

 داداشی جونم _

 !خوای؟ جونم باز چی می _

عه دستت درد نکنه خواستم ناز داداشمو بخرما ولی  _

 خوبی بهت نیومده

 :لبخندی زدم و گفتم

، خودت رک و  دونم دلیل این داداشی جونم چیه می _

 .است حرفتو بزنر

کمی من من کرد و بعد چند ثانیه لب از هم باز کرد و 

 :گفت
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شم، کمکم  راستش یه مبحث هست که متوجه نمی _

 کنی؟ می

 .االن حال ندارم، فردا بهت میگم _

 :رو تا حد ممکن مظلوم کرد و آروم گفت هاش چشم

 .امتحان فرداست _

زیر  دستم رو توی موهای سیاهم فرو بردم و یه لعنتی

 .لبم گفتم

 باشه بریم _

 :رو بهم کوبید و خوشحال گفت هاش مثل بچه ها دست

 .آخ جون، مرسی داداشی جونم _

 .زبون چربی نکن کوچولو، بریم بهت بگم _

رو تکون داد، باهم به سمت اتاقش  مطیعانه سرش

 .رفتیم
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اش شدیم. یه تخت تک  وارد اتاق بنفش و دخترونه

اش هم چند وجب  نفره کنار پنجره بود، میز آرایشی

اون ور تر از تختش بود، میزش پر از الک های رنگی 

رها به الک چیه؟ به بوی دونم عالقه ی دخت بود نمی

الک عالقه دارن یا ظاهر پالستیک مانندشون؟ سمت 

کرد و به آدم  چپ کمد دیواری بزرگش خودنمایی می

داد نزدیکش نشه چون زیر خروارها لباس  اخطار می

 ...شه خفه می

با صدای نگین دست از تجزیه و تحلیل اتاقش 

 .برداشتم

 .استاد جونم، این سواله _

دورش سبز بود یاد یه جفت چشم افتادم،  با کتابش که

یه جفت چشم سبز آبی خاص! چشمی که از بچگی 

همراهمه و حتی اجازه نداده حسی به دختر دیگه ای 

 ...داشته باشم
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افکار همیشگی رو یه گوشه از قلبم چال کردم و 

، مبحث دشواری  مشغول توضیح واسه ی نگین شدم

 .نبود برای همین زود تموم شد

 !فهمیدیش؟ نگین _

 :رو بوسید و گفت جلو اومد و لپم

 مرسی داداشی یاد گرفتم _

 منم برم _

 باشه بدو که باید بریم مهمونی _

تیز نگاهش کردم که ساکت شد، بی حرف به سمت 

اتاقم رفتم، ترکیبی از سیاه و سفیده، تخت بزرگ 

کرد،  سیاه و سفید دایره ای وسط اتاق خودنمایی می

اپ اپل سیاه رنگم روش جا خوش میز کارم که لب ت

رسید و پنجره ای که  کرده بود گوشه اتاق به چشم می

 ...باالی تختم بود
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جلوی آینه قدی که حکم آینه و درِ کمد دیوار داشت، 

ایستادم. ساعتم رو از دسم در آوردم و کشو کنار 

تختم رو باز کردم و ساعت و توی قابش گذاشتم. 

ان دهنده ی این بود که رفت و این نش جیبم ویبره می

ام رو از جیبم در  گیره. گوشی کسی داره تماس می

آوردم با دیدن اسم آرش نالیدم. چرا دست از سر 

 داری آرش؟ کچل من بر نمی

 .دکمه ی اتصال رو زدم

 :صدای شاد و پر انرژی آرش توی گوشم پیچید

 سالم، خوبی داداش؟ _

 !خوای؟ سالم پسر، باز چی می _

 :کرد و گفتتک خنده ای 

کنن،  کار می هیچی خواستم ببینم عالیجناب چی _

دونم االن با خودت گفتی چرا دست از سر  راستی می

دارم؟ اولندش سرت کچل نیست و اندازه  کچلت برنمی
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ی جنگل آمازون مو داری، دومندش از خدات باشه 

 .دم بهت افتخار حرف زدنو می

 :حاال باز شروع کرد، کالفه نالیدم

این اولندو چرت و پرتا رو بذار برا بعد، االنم آرش  _

 .خدانگهدار

رو قطع  پشت گوشی هر چی گفت گوش ندادم و تلفن

کردم. به ساعت روی دیوار خیره شدم هنوز یه ساعت 

ام رو برداشتم و  به مهمونی امشب مونده بود؛ پس حوله

به طرف حموم رفتم، دوش گرفتم، با بیرون رفتنم 

ر روی تخت افتاد، حتما مامان چشمم به کت و شلوا

زیر هام رو   رو برام گذاشته. توی کمد لباس این

برداشتم بعد از پوشیدنشون؛ به طرف تختم رفتم و 

رو تن کردم، به  کت و شلوار اتو کشیده و سیاه رنگ

آینه خیره شدم، لباس به بدنم چسبیده بود و عضوله 

یش هام رو که چندین سال روشون کار کردم رو به نما
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ام رو دستم کردم و موهام رو  گذاشت. ساعت مچی می

 .مرتب کردم. بعد چک کردن خودم بیرون رفتم

 :بابا روی مبل نشسته بود با دیدنم خندید و گفت

 این خانما باز آماده نشدن _

 .دونی اینا حاضر بشو نیستن بابا تو که می _

 .اون که آره، ولی امشب فرق داره _

 :سیدصدای مامان به گوشم ر

 !خونی؟ اه مرد حاال پشت سرما می _

بابا دستش رو روی زانوش گذاشت و بلند شد، در حین 

 :رفت گفت که به طرف گلچهره بانو می این

 شه پشت سرتو حرف بزنم؟ آخه خانوم مگه می _

 :نگاهی از سرتاپا به گلچهره بانو انداخت و ادامه داد

 .به به چه کردی خانم، چقدر زیبا شدی _

ره بانو با عشوه لبخندی زد، تک سرفه ای کردم، گلچه

 !مادر از خجالت سرخ شد اما پدر انگار نه انگار
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بعد اومدن نگین همه به طرف ماشین رفتیم، پشت رل 

نشستم به محل قرارمون با شاهین خان رسیدیم. 

افتیم.  سالمی داد و گفت که پشت سرش راه بی

نشون باالخره بعد چند دقیقه رانندگی به در خو

رسیدیم، شاهین خان در رو با ریموت باز کرد و ماشین 

های متعددی قد علم  رو به داخل حیاط بردیم، درخت

ها  کرده بودن، باد بهاری ال به الی برگ درخت

  .دادن خودشون رو تکون می

 .بریم دیگه _

به مامان که عقب نشسته بود نگاهی انداختم و در 

 :جواب حرفش همگی گفتیم

 تره بریمآره به _

 ...ماشین رو خاموش کردم و پیاده شدیم

شاهین خان با خنده و خوشحالی خوش آمد گویی 

 ...کرد، من این مرد رو جایی دیدم اما کجا؟
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ام بلند شد، رو به شاهین خان و بابا  صدای گوشی

 :گفتم

 .شما برین داخل منم االن میام _

 .باشه پسرم _

 .به گوشی نگاهی انداختم

  
 

 .تماس از دانشگاه بود برای همین دکمه اتصال رو زدم

 سالم ماهان جان، خوبی؟ _

 ؟سالم جناب مدیر! ممنون شما خوبی _

 :تک خنده ای کرد و گفت

ممنون به خوبیت، ماهان جان دلیل مزاحمتم این  _

 ...بود که

 :پشت گوشی صدای زنونه ای اومد

 سیاوش _

 :سیاوش خان هول شد و گفت
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زنم گوشی  ماهان جان، یه دیقه دیگه زنگ می _

 دستت باشه

 باشه فعال _

 ببخش فعال _

م بزنم جا قد تماس رو قطع کردم، تصمیم گرفتم همین

زنه. یه دقیقه هم نشده بود که  تا سیاوش زنگ می

 .سیاوش زنگ زد

 بله؟ _

خب ماهان دلیل مزاحمتم این بود که بگم فردا  _

 ....همایش داری، دبیرستان دخترانه

 !چرا زود تر نگفتین؟ _

 واال منم االن فهمیدم، میای دیگه؟ _

 آره، چه ساعتی؟ _

 .ساعت ده _

 .س ندارمهم کال اوکی اون ساعت _
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 خیلی خوبه کاری نداری؟ _

 نه خداحافظ _

 .خداحافظ _

لعنتی   رو اری جیبم گذاشتم و به طرف در رفتم گوشی

 !در رو بستن

زنگ رو زدم، در با تیکی باز شد به محض ورودم 

 .شاهین خان رو دیدم

 اومدی پسرم؟ بیا تو _

 خوام برم دستمو بشورم بله ممنون! ببخشید می _

 .باال سمت چپبرو طبقه  _

سری تکون دادم، از پله های مارپیچی گذشتم، سمت 

چپ یه در بود که مطمئن بودم دستشویه، وارد شدم و 

بعد از شستن دستم بیرون اومدم. از پله ها پایین رفتم 

با پایین رفتنم، یکی با سرعت بهم خورد، عصبی شدم 

سرم رو پایین بردم که یه دختر ریزه میزه رو دیدم 
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رو مشت  نالید. دستم اش بود و می و بینیدستش ر

 :کردم و زیر لب زمزمه کردم

 ....لعنتی! من که نمیام حیف _

 :صدام رو پایین آوردم

 !حیف که گلچهره بانو همچنین حرفی زد _

هاش تعجب  دختره سرش رو بلند کرد، با دیدن چشم

کردم، شک نداشتم این همون چشمیه که سالهاست 

 !نداره باهامه ولی نه امکان

چشمش روی صورت و بدنم درحال حرکت بود، 

 :رو درهم کشید و بالحن طلبکارانه ای گفت هاش اخم

 ری؟ مگه کوری؟ چرا مثل خر راه می _

 :از شنیدن حرفش عصبی شدم و با عصبانیت غریدم

 خفه شو تو بودی که به من زدی و االنم طلبکاری؟ _

 :دست به کمر شد و گفت
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تونی راه بری بعد به من گیر  دِ نه دِ خودت نمی _

 .دی؟ نه نه تو راحت باش می

رو  هام از حرف زدن و بی پرواییش حرصی شدم، چشم

 :ریز کردم و بالحن پر از حرص گفتم

 کی به کی زد؟ _

 :به چشمم خیره شد و گفت

 !شما به من زدین آقا، حاال هم از سرراهم برین کنار _

رو باال  هاممتعجب از پرویی و جسارتش یکی از ابرو

 ...بردم و عصبی بودم اما به خودم مسلط شدم

  
 

 .تمزیر لب استغفراللهی گفتم و به طرف نشیمن رف

اون دخترهم دنبال من اومد و کنار نگین نشست، با 

دونم نگین چی گفت که قرمز  زد، نمی نگین حرف می

رو گاز گرفت، من مطمئنم صاحب این  شد و لبش

 !ها همونه که توی بیمارستان دیدم چشم
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رو به  رو حس کرد چون سرش فکرکنم سنگینی نگاهم

طرفم چرخوند خیره به چشمش بودم اونم 

 ...طور همین

 .ولی دووم نیاورد و سرش رو پایین انداخت

 :زن شاهین خان با هیجان روبه شوهرش گفت

دونی آیناز و نگین باهم و توی یه  شاهین جان، می _

 بیمارستان به دنیا اومدن؟

 :شاهین خان هم با لبخند و ذوق زده گفت

 .گی دلناز بانو؟ چقد خوب جدی می _

رف دختر شاهین پس حدسم درست بود، سرم رو به ط

خان برگردوندم. باعث تعجب و شکه شدنم شده بود، 

 ...رو دیدم باالخره صاحب این چشم

هم  فکرکنم سنگینی نگاهم رو حس کرد چون اون

 ....نگاهم کرد؛ عمیق، خجالت زده

 :آیناز

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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 :ن به خودم اومدمبا صدای نگی

 !نکن داداشمو خوردی _

با حرفش از خجالت سرخ شدم، یعنی انقدر تابلو 

 بودم؟ 

 :بازم ادامه داد

 حاال مثل لبو سرخ نشو، داداشم که بد تر از تو بود _

 :با این حرفش یخم وا شد و گفتم

 .واال چی بگم؟ داداشت سوراخم کرد انقدر نگاه کرد _

 :نگین خندید و گفت

نکرش لعنت، ولی از این داداش قطبی من برم _

 .بعیده

 چرا؟ _

چون همیشه اخموعه، تاحاال ندیدیم از ته دل  _

بخنده ولی خیلی مهربونه. خالصه آدم تودار و 

 .خشکیه
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 !سری تکون دادم و زمزمه کردم چ جالب

گفت  ولی عجب حرف بی موردی بود، نگین راست می

 ...زیادی اخموعه

 :بیرون اومدم با صدای مامان از فکر

 آیناز جون، سفره رو آماده کن دخترکم _

 .باشه مامان _

 :روبه نگین گفتم

 .یاال پاشو بریم سفره رو بچینیم _

لبخندی زد و بلند شد، تو دلش نگه عجب پروعه 

 !صلوات

 ...بدون نگاه کردن به کسی، به طرف آشپزخونه رفتیم

  
 

ام پخش  به محض ورودمون بوی خوش غذا توی بینی

 :شد، نگین با صدای آرومی گفت

 !اوه چه کردین، عجب بویی دارن_
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 .بعله دیگه مااینیم_

ودت نگیر، من منظورم مامانت خب حاال زیاد به خ_

 .بود

 دخترا مثه مادرشونن دیگه_

 چه بگویم_

 :باخنده گفتم

چیزی نگو بیا سفره رو آماده کنیم، از گشنگی هالک _

 شدم 

 باشه چه پرویی تو_

 ارادت مندیم_

با خنده و شوخی سفره رو پهن کردیم، بعد از اتمام 

وب کار؛ با شیفتگی به شاهکارمون نگاه کردم. خیلی خ

 :شده بود. روبه نگین گفتم

 خب بریم صداشون کنیم_

 ...باشه بریم_
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وقتی بقیه اومدن، روی صندلی نشستم. از شانس عالی 

من برادر نگین هم روبه روی من بود! خیلی آروم غذا 

خورد حتی غذا خوردنشم با غرور بود با مشاهده  می

 غرور این یخچال یاد شعر حافظ افتادم

 یش مغروریای که دایم به خو"

 گر تو را عشق نیست معذوری

 گرد دیوانگان عشق مگرد

 که به عقل عقیله مشهوری

 مستی عشق نیست در سر تو

 رو که تو مست آب انگوری

 روی زرد است و آه دردآلود

 عاشقان را دوای رنجوری

 بگذر از نام و ننگ خود حافظ

 "طلب که مخموری ساغر می
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نگین وسیله  وقتی غذا خوردن همه تموم شد، همراه

 ...هارو جمع کردیم

ها خداحافظی کردیم، هرکدوم با  بعد اینکه از مهمون

 ...گفتن یه شب بخیری به طرف اتاقمون رفتیم

روی تخت دراز کشیدم، شب خوبی بود و خیلی خوش 

گذشت البته اگه ماهان رو فاکتور بگیرم؛ چون عین 

برج زهرمار نشسته بود این پسر چرا انقدر مغرور و 

کرد؛ خسته بودم و  هام سنگینی می شکه؟ چشمخ

اومد برای همین به یک نکشیده خوابم  خوابم می

 ...برد

  
  

صدای مزخرف و مضحک آالرم گوشی یکی از با 

هام رو باز کردم خمار خواب بودم و هنوز مثل یه  چشم

شد مدرسه ها  می  جسد به سقف خیره بودم. چی

شد؟ کالفه از تخت دل  ساعت ده صبح شروع می
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کندم، از اتاق خارج شدم و به طرف دستشویی 

 ...رفتم

نازم  کارهای مربوطه رو انجام دادم و بازم به اتاق

آلود  برگشتم، نگاه غمگینی به تختم انداختم و خواب

 ...لباسم رو تنم کردم

هام پف کرده بود و  به طرف آینه قدی اتاق رفتم، چشم

زد، شونه ای باال انداختم و از اتاق بیرون  تو ذوق می

زدم. از پله ها به حالت دو پایین اومدم، صدای مامان 

آروم و بی سر و صدا زدن.  بابا رو شنیدم باهم حرف می

 :وارد شدم و با صدای آروم و رسایی گفتم

 !سالم صبح بخیر _

سالم دختر بابا، بیا بشین صبحونتو بخور بریم که  _

 دیر شده

 باشه بابا _

 بشین صبحونتو بخور _
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 .ام رو خوردم با حرف مامان نشستم و صبحونه

 .به بابا که منتظر من نشسته بود نگاهی انداختم

 ریم؟بابا ب _

 آره بریم _

 :با صدای مامان توجهم بهش جلب شد

رو ببر  دخترم مواطب خودت باش، این ساندویج _

 ضعف نکنی

 .باشه دیگه خداحافظ _

ساندویج و پولی که مامان گذاشته بود رو توی کیفم 

بابا رفتم و سوار  Bmw جاسازی کردم و به سمت

 ...شدم

 .نمهمیشه عادتم این بود که توی ماشین سکوت ک

 خب دیگه رسیدیم _

 اوه چه زود _

 چون تو فکر بودی متوجه نشدی _
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 آره، خب دیگه فعال بابا جون _

 فعال عزیزم _

با یه جهش از ماشین پیاده شدم وقتی نسیم بهاری 

ام رو  رفت کسلی و خواب آلودگی روی صورتم راه می

 ...برد از بین می

ا یه از در آهنی و سبز رنگ مدرسه گذشتم با ورودم ب

لشکر دختر که همه یک دست یونیفرم مشکی تنشون 

  .بود روبرو شدم

به سمت صف کالس دوازدهم رفتم مهناز تو فکر بود و 

حواسش به اطرافش نبود، پاتند کردم، وقتی جفت 

مهناز ایستادم متوجه حضورم نشد برای همین ضربه 

اش زدم، با این کارم از ترس هین  ی کوچکی به شونه

  .بلندی گفت

چته ترسو خانوم؟ جوری نیومدم که بترسی هین _

 هینت چیه؟
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 هیچی تو فکر بودم متوجه نشدم _

 آها چه فکری؟ _

 هیچی فعال از آرشام جدا شدم _

 بابا ول کن، رل زدن چیه؟ دست بردار _

 :مظلوم و پر از بغض گفت

 !دوستش دارم خو_

اش غمگین شدم و بی اراده  زده با شنیدن صدای غم

 :م و زیر گوشش زمزمه کردمبغلش کرد

گرده  عزیزدلم بغض نکن دیگه، بخدا این پسر بر می _

 .شناسیش تو که می

 ولی این دفعه فرق داشت _

 !گرده نه بابا فعال گرمه بخدا برمی _

لرزید.  اش می اش گرفت، شونه با همین حرفم گریه

 :سفت تر از قبل بغلش کردم و گفتم
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پر از دختره  هیس گریه نکن مهی، ببین حیاط _

 ضعف دستشون نده باشه؟

رو  فین فین کرد، از بغلم خارج شد و مثل بچه ها سرش

 :تکون داد. لبخندی زدم و گفتم

 بهتری؟ _

 !نه اصال _

 گرده ای بابا گفتم که برمی _

 :انگار عصبی شده باشه چون با فریاد گفت

گرده آیناز؟ آرشام نامزد کرده، کسی  چی چیو برمی _

ده برام نامزدی کرد.  قمه و جونشو میکه گفت عاش

رفت و دست یکی دیگرو گرفت... آیناز سوالم اینه 

چرا؟ براش کم نذاشتم، عاشقانه دوسش داشتم، 

خیانت نکردم، هرچی گفت نگفتم نه ولی اون رفت و 

 .خیانت کرد
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رو قطع کرد، کمی عقب رفت و   سکسکه کرد و حرقش

 :بامظلومیت به خودش اشاره کرد و گفت

ببین آیناز، خوب بهم نگاه کن؛ من زشتم؟ بخاطر  _

 ام ولم کرد؟ زشتی

از درد دوستم که مثل خواهرم بود دردمند شدم. بغض 

اش باعث  های گریونش، دل شکسته صداش، چشم

هام شده بود.  تشکیل هاله ی اشک توی چشم

شد و یا چطور انقدر زود رفتم و توی بغلم  دونم چی نمی

هایی که رومون بود  د شد، نگاهگرفتمش، هق هقش بلن

 .کردم رو به خوبی حس می

 .بیا بریم آبی به صورتت بزن خواهر قشنگم _

 :با صدایی که گویی از ته چاه اومده باشه گفت

 باشه بریم _

خوری سمت چپ  از خودم جداش کردم و به سمت آب

خوری رسیدیم کمی آب  حیاط رفتیم. وقتی به آب
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شد پف و سرخی سرد به صورتش زد که باعث 

 .چشمش کمرنگ تر بشه

 آیناز _

 جانم؟ _

 تونم بدون اون نمی _

اش بدم  دونستم چی بگم و یا چطوری دلداری نمی

 ...ها قرار نگرفته بودم  چون تاحاال تو این شرایط

  
 

 :با صدای مهناز تموم حواسم رو بهش سپردم

 شه بریم االن صف تشکیل می _

خواستم بگم ناراحت نباش و غصه نخور ولی یه حسی 

هاش  رو گرفت؛ اگه بهش اینو بگم بازم اشک  جلوم

 ...ریزه می

 اوهوم بریم _
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صف کالسمون راه افتادیم ، همه اومده  باهم به طرف

 :بودن، شیرین دختر فضول کالس گفت

اوه تاحاال کجا بودین؟ مهناز چرا چشمات سرخ  _

 شده؟ گریه کردی؟

 :کالفه از فضولی و سوال کردنش گفتم

یکی یکی بپرس، مریض بود چشماش این شکلی  _

 شده

سری تکون داد انگار باور نکرده، خب به من چه؟ با 

 :ی ناظم هواسم رو جمع کردمصدا

 هاتون بایستید دخترا منظم روی صف _

همه مثل سرباز، محکم و استوار ایستادیم، بعد تموم 

هامون هجوم بردیم. همه  شدن حرف ناظم، به کالس

مشغول گپ زدن و خندیدن بودن بجز مهناز و این 

که حال و هواش عوض  کرد، برای این رو ناراحت می من

 :انرژی گفتم شه با صدای پر
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 مهی دیوونه منو نگاه کن _

 هوم؟ _

 االن خانم بادفر میاد _

صدام رو شبیه بادفر معلم ریاضیمون کردم و مثل اون 

 :ژست گرفتم

خب کجا هستیم؟ زود باشین کتابانو دربیارید، نکنه  _

منتظر کارت دعوتین. آیناز و مهناز انقد حرف نزنین 

 ...یکم ساکت باشین

از معلم ریاضی بودم که قهقه ی  وسط تقلید کردن

مهناز و کل کالس پخش شد، همین که خواستم از 

اش به هق هق  خندیدن مهناز خوشحال بشم؛ قهقه

 !تبدیل شد

 !یعنی اوج مظلومیت دوست من

تونه پست باشه؟ به مهناز نزدیک  یه پسر چقدر می

 :شدم و گفتم
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 شی؟ کنی زشت می بهت گفتم وقتی گریه می _

شدت هق هقش بیشتر شد و با صدای  بااین حرفم

 :خشداری گفت

 !رفت پیش یکی دیگه آره آره زشتم، اگه نبوم نمی _

خاک تو سرم اومدم خوبش کنم بدتر شد. با حرف 

 عایشه گل سرم رو بلند کردم

 شدی تو؟ امروز چرا انقد دپی دختر؟ مهناز چی _

دختر مظلوم و صادقی بود، صورتش گندمی و 

ت بود دست از تجزیه و تحلیل هاش سیاه درش چشم

 :عایشه گل برداشتم و گفتم

چیزی نیست عزیزدلم، این دوستمونو که  _

اش اشکش دم مشکشه، االنم یه بهونه  شناسی همه می

 !جور کرده که گریه کنه

  :دلجویانه گفت

 ای؟ مشکلی داره؟ چه بهونه _
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به مهناز خیره شدم، تو خودش بود و از اطراف فارغ 

یشه گل که منتظر جواب من بود نگاه کردم و بود. به عا

 :گفتم

 هیچی عزیزم مشکل خونوادگیه _

 شه اها انشااهلل حل می _

 :روبه مهناز گفت

عزیزم ناراحت نباش برای همه پیش میاد چیزی  _

 نیست

مهناز فقط سری تکون داد، عایشه گل هم رفت و روی 

 ...صندلی خودش نشست

  
 

  ، هنوز روی صندلی چرمی خانم بادفر وارد شد

 :ننشسته بود که شروع کرد

 خونیم؟  صحفه ی چندیم؟ االن چه مبحثی می _

 :الس مشهور بود گفتبهنوش که به مخ ک
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 .خونیم خانم االن مبحث دنباله هندسی رو می _

 :بادفر با صدای کنترل شده ای گفت

خیلی عقبیم زود باشید کتاباتونو دربیارید نکنه  _

 منتظر کارت دعوتین؟

هاشون رو در آوردن، این معلم  بعد حرفش همه کتاب

همیشه یه دیالوگ داشت. بعد دوساعت طاقت فرسا، 

خسته "ه ساعت ریاضی تموم شد و معلم بعد یه باالخر

 .بیرون رفت "نباشید بچه ها

 :رو درهم کشیدم ها با صدای نازک و رو مخ عاطفه اخم

دخترا قراره یه استاد بیاد برای همایش، راجع به  _

 !کنکور حرف بزنه و جواب سواالتمونو بده

با شنیدن حرفش کمی خوشحال شدم و ابروهام 

دور شدن. باالخره این ساعت رو بدون  باالفاصله از هم

 !گذروندیم چی از این بهتر؟ درس می

 مهی؟ _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

67  

 

 جانم عزیزم _

 .زنه ساعت ده یه استاد میاد حرف می _

 کاریم گی؟ ای جانم پس ساعت ده بی جدی می _

کرد االن چرا همچین  کپ کردم، این که شیون می

ذوقی کرده؟ انگار فهمید شکه شدم چون بدون هیچ 

 :ه ای گفتمقدم

رو به آب و آتیش  خیلی احمقم از اولم نباید خودم _

زدم اون االن با عشقش خوشه چرا من با خواهرم  می

 !خوش نباشم؟ تازه بهتر که رفت لیاقت منو نداشت

لبخند عمیقی زدم همین که خواستم دهن باز کنم 

 :گفت

نگاه تورو خدا چه خرذوقی شده، بابا ناناز بامنم  _

 آره؟
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رو بلند  تونستم بزنمش، دستم بود و راحت میکنارم 

کردم و با تموم توانم یه پس گردنی محکم بهش زدم، 

 .جوری که دست خودمم به گز گز کردن افتاد

 !آخ دستت بشکنه، دستت چه سنگینه _

 بعله دیگه کجاشو دیدی _

 جاشو ندیدم بخدا اون _

 یه نظر حالله حاال _

و گوش بستم حس واال چی بگم ناناز، من که چشم  _

 ...کنم حرامه می

خواست بازم حرف بزنه اما با صدای جیغ جیغوی 

 :شریعتی ساکت شد

 !مگه نگفتم بیاین سالن اجتماعات؟ _

 .خانم شریعتی هنوز مونده _

 :شریعتی در جواب نازیال گفت
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چی چیو مونده، پونزده دقیقه بیشتر نمونده. اون  _

شید ساعت از ده استادِ هم اومده تا شما جمع و جور ب

 .گذره می

 ...وای دخترا بگید چی دیدم؟ _

 :اما با دیدن شریعتی حرفش رو خورد و گفت

 معلم تاریخ پارسالمونو دیدم _

 :شویعتی چشمش رو ریز کرد و گفت

 .معلم تاریخ شما بازنشست شده و به مدرسه نمیاد _

 :بعد رو کرد به هممون و گفت

 .بیند خطایی از تون ببینم بد می _

 .همه سر تکون دادیم

 .خب حاال زود بیاید _

 :با رفتن شریعتی، نازیال آروم و یواش گفت

اوف دخترا این استادِ خیلی جیگره. عجب قد و  _

 ...باالیی داره آخ آخ از عضوله هاش دیگه نگم
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ام گرفت، حتما یه پیرمرد چاق زشتو  از حرفش خنده

ه مهناز خواد مثال مارو ایستگاه کنه. روب بوده و می

 :گفتم

 مهی بریم؟ _

 آره _

دیگر رو گرفتیم و به طرف سالن اجتماعات  دست هم

 ...رفتیم

صندلی های زیادی چیده بودن، با مهناز به ردیف اول 

 ...رفتیم تا بتونیم یکم این استادَ رو اذیت کنیم

بعد گذشت چند ثانیه همه هجوم آوردن، همهمه توی 

اول بشینن اما  خواستن ردیف سالن پیچید. همه می

 !چرا؟

خانم محمدی بلند شدم،  "بچه ها بلند شید"با صدای 

مرد کت و شلواری چهار شونه رو دیدم با محض 
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جا  ورودش متعجب زده بهش نگاه کردم، اون این

 !کنه؟ چیکار می

  
 

های  ماهان با جذبه و غرور زیادی وارد شد، چشم

ها توی   زیادی روش بود و همهمه ی همه دانش آموز

سالن اجتماعات پیچیده بود. از حق نگذریم خوشتیپ 

بود، کت و شلوار توسی که معلوم بود جنسش از 

ه تنش بود. این لباسش خیلی خوشکل بود، ابریشم

 !جذب و مناسب اندامش بود

اومد زده  عینک مطالعه ی گرد که به صورتش می

 ...بود

 :رفت روی جایگاه ایستاد، با صدای بم و رسایی گفت

که در مورد کنکور  سالم دختر ها امروز برای این _

جا اومدم؛ هرچی که الزمه  شما صحبت بشه این
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پس با دقت گوش بدید سؤال داشتید  دم توضیح می

 !کنم دم. شلوغ نکنید چون بد برخورد می جواب می

خواست ببینه کی  روی همه چشم چرخوند، انگار می

 ...زنه که با یه لگد بیرونش کنه حرف می

به من که رسید مکث کرد نگاهش کردم اما فورا 

کارش  چشمش رو از روم برداشت ولی چرا از این

خواستم بهم خیره بشه و به  را میخوشم نیومد؟ چ

 ...کسی نگاه نکنه؟

 :ماهان

امروز قرار بود به دبیرستان دخترانه برای همایش برم، 

بستگی و  از دیشب تو فکر آیناز بودم، انگار یه هم

ل من بود تا حاال هر حس مالکیت بهش داشتم. اون ما

تونم  رو که خواستم به دست آوردم، درسته نمی چیزی

کنمش  بهش بگم دوستش دارم ولی مال خودم می

 ...حتی اگه شده به زور

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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بعد پوشیدن لباسم و گذاشتن عینک به چشمم؛ به 

 .طرف دانشگاه رفتم

با ورودم همه دانشجوها سرشون به طرفم چرخید، 

شجوی ترم سه بود جلو اومد چند تا از دخترها که دان

 :با عشوه گفت

شه بیاین  سالم استاد، من یه مبحثو نفهمیدم می _

 !خونمون و برام توضیح بدین؟

همیشه از این نوع دخترها متنفر بودم، چقدر خوار 

 ...بودن که از انجام این کار ها شرم نداشتن

اخمم ناخوداگاه پررنگ تر شد و بالحن تقریبا تندی 

 :گفتم

دادید من وقت این کارا رو  ی کالستون گوش میتو _

 !ندارم

با عصبانیت و غروری که از بچگی گریبان گریم شده 

بود راه افتادم، به طرف اتاقم رفتم چون مدیر دانشگاه 
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های صمیمی پدرم بود یه اتاق مخصوص بهم  از دوست

داده بود. درِ سفید اتاق رو باز کردم و وارد شدم، 

 ...ساس بودم حتی اتاق کارمهمیشه روی اتاقم ح

 ...رو درهم کشیدم هام با دیدن اتاق از عصبانیت اخم

  
 

گشت کنترلم  ها که توی اتاق میبا دیدن یکی از پسر 

رو از دست دادم، به چه حقی اومده تو محدوده ی 

من؟! هنوز متوجه حضورم نشده بود، با صدای پر از 

 :عصبانیت گفتم

 خوای؟ گذره؟ کمک می خوش می _

 :سری تکون داد و گفت

خوای کمک کنی فقط هواست باشه اون  اگه می _

 ...استاد گند اخالق

ومده باشه چون وحشت زده و هول انگار به خودش ا

 :شده سرش رو بلند کرد و گفت
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 ...استاد! من _

 جا ها؟  دهنتو ببند، کی اجازه داد بیای این _

 !من... متاسفم استاد _

های سرخ شده بهش خیره  پودخندی زدم، با چشم

 :بودم و گفتم

 .کنه تر نمی متاسفی؟ ولی تاسف تو عصبانیتمو کم _

اما با صدای برخورد در با دیوار خواست التماس کنه، 

ساکت شد، پشت بندش صدای یکی دیگه از 

 :دانشجوها اومد

 ....زود باش امیر، هنو _

 :تند برگشتم و با فریاد گفتم

 گردین؟  هنوز نیومدم نه؟ دنبال چی می _

هر دو به لکنت افتادن، صداشون روی مخم بود، کالفه 

 :و عصبی گفتم

 گذرم میاگه راستشو بگین ازتون  _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

76  

 

هاشون دیدم، امیر  برق امید و خوشحالی رو توی چشم

 :گفت

 ...استاد... ما... ما _

 خب شما؟ _

 :چشمش رو بست و سریع گفت

 !گشتیم ما دنبال برگه های امتحانی می _

ذارم؟ االن  ها رو اینجا می بعد فکر کردین من برگه _

 بینین برید بیرون، دفعه ی دیگه تکرار بشه بد می

 :باهم گفتنهردو 

 چشم استاد ممنون _

ام رو ماساژ  سری تکون دادم، بعد از رفتنشون شقیقه

شد ولی االن  دادم، همیشه وقتی عصبی بودم این می

وقتش نبود پس به کالسم رفتم و بعد از حضور و غیاب 

درس رو شروع کردم. وقتی درس تموم شد رو به بچه 

 :هاگفتم
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 سوال دارید؟ _

 !نه استاد _

رو ترک کردم و   کالس "خسته نباشید"ه ی با جمل

منتظر تموم شدن زمان کالس نشدم. چون سیاوش از 

 !دونست پس نیازی به خبر دادن نبود قبل می

سوار پورشه ی سفید رنگم شدم و تا دبیرستان 

 .دخترانه .... روندم

وزید.  مدرسه در سبز رنگ و بزرگی داشت، هوا می

بودن و رو دیوار های دور مدرسه کثیف شده 

 ...هاشون نوشته ی عاشقانه مشهود بود بعضی

از حیاط مدرسه گذشتم و وارد راهرو شدم با ورودم 

 .توده ی هوای گرم وجودم رو نوازش کرد

 شما حتما استاد راد هستین؟ _

به زن رو به روام چشم دوختم و زیر لب زمزمه وار 

 :گفتم
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 !بله _

از این  منم مدیر مدرسه هستم، بفرمایید دفتر، _

 !طرف لطفا

دنبالش رفتم. توی دفتر چندین معلم روی صندلی 

زدن با ورودم  های چرمی سیاه نشسته بودن و گپ می

 ...آمد گویی کردن یک باره ساکت شدن. همه خوش

رانی فرا رسید، با راهنمایی  باالخره وقت سخن

شریعتی به سالن اجتمات رفتیم، همهمه ی دانش 

محکم و استوار قدم برداشتم. به آموزها بلند شده بود، 

 :جایگاه که رسیدم گفتم

که در مورد کنکور  سالم دختر ها امروز برای این _

جا اومدم؛ هرچی که الزمه   شما صحبت بشه این

دم پس با دقت گوش بدید و سؤال داشتید  توضیح می

دم. شلوغ نکنید چون بد برخورد  بپرسید جواب می

 .کنم می
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به همه نگاه کردم، ردیف اول وقتی حرفم تموم شد 

بین همه ی دختر ها آیناز رو دیدم مکث کردم اما 

که ممکنه تو  برخالف حس درونیم و با یادآوری این

شه چشم ازش برداشتم،  محیط مدرسه براش بد می

 ....سخت بود ولی تونستم

  
  

باالخره توضیح و سؤاالت دختر ها تموم شد، خواستم 

 :بیرون برم یکی از دخترها جلوی راهم قرار گرفت

 !تونم شمارتونو داشته باشه استاد می _

 خیر _

د، از روی تاسف با شنیدن حرفم از تعجب تکون نخور

 ...سری تکون دادم و به بیرون رفتم

 "پنج ماه بعد"

 :آیناز

 شه آیناز دخترم بلند شو دانشگاه دیر می _

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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 :با صدای مامان کش و قوصی به بدنم دادم گفت

 !مامان جون بیدارم _

از مامان نیومد، شور و هیجان دانشگاه  دیگه صدایی

توی دلم جوونه زده بود. امروز روز اول دانشگاهم بود. 

وقتی جواب کنکور اومد از خوشحالی داشتم بال 

ام رو توی  درمیاوردم، همون روز که جواب قبولی

سایت دیدم بابام برام یه مازاراتی خرید آخ که چقدر 

 ...ر آوردمباهاش گشتم، پدر ماشین بیچاره رو د

که دیروز یه آهنگ ترسناک روی  با به یادآوری این

آالرم مهناز تنظیم کردم فکر کنم تاحاال فهمیده، قهقه 

ام با صدای زنگ گوشیم قاطی شد. به  ای زدم، قهقه

ام پرواز کردم، همین که به گوشم  سمت گوشی

 :نزدیکش کردم صدای جیغ مهناز توی گوشی پیچید

ه؟ بخدا مردم و زنده شدم. آیناز این چه کاری _

شرف انشااهلل زلیل شی شوهر کچل گیرت بیاد  بی
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سیبالش گنده باشه انشااهلل شکمش اندازه یه توپ 

 ...باشه

بدو به خوابت برس با دعای گربه سیاه بارون قطع  _

 .نمیشه. میام دنبالت بابای

بهش مجال حرف زدن ندادم قطع کردم، شب حموم 

وم کردن وقت خودمو کردم خوابیدم پس با حم

هام رو تنم کردم، جلوی  نگرفتم. با وسواس زیاد لباس

آینه قدی ایستادم. مانتوی سیاه که چند وجب باالی 

ام رو اندامی تر  خورد قیافه مچ پام بود و یه چاک می

ام رو  داد. مقنعه ی سیاهم که نصف باال تنه نشون می

ی تخت پوشونده بود، کیف مربعی و تقریبا بزرگم رو رو

گذاشتم، جلوی میز آرایش نشستم، خط چشمم رو 

باریک کشیدم، ریمل زدم و با ظرافت و دقت رژلب 

ام رو زدم. خوب شده بود یعنی بهتر از اونی که  جگری

ام نگاه کردم. داشت  کردم شد. به ساعت مچی فکر می
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شد برای همین فورا عطر رو برداشتم باهاش  دیر می

تاق بیرون اومدم و از پله ها دوش گرفتم. با سرعت از ا

 ...گذشتم با دو می

  
 

خواستم اول روز دانشگاه دیر  عجله داشتم و نمی

خواستم از در بیرون برم که با صدای مامان  برسم.

 :متوقف شدم

 صبر کن دخترم _

 جونم مامان؟ _

 اتو بخور بعد برو بیا لقمه _

لقمه رو سمتم گرفت، لقمه رو گرفتم و جلو رفتم؛ 

 :رو بوسیدم. روبه مامان گفتم لپش

 مرسی، دیگه برم؟ _

آره برو عزیزم، مواظب خودت باش زیاد شیطونی  _

 !ق باشینکن. موف
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 چشم هرچی شما بگین دلناز جونم مرسی بای _

از خونه بیرون زدم و به سمت خونه ی مهناز روندم. 

مهناز جلوی در خونشون ایستاده بود و از صورتش 

ام گرفت، با اخم  حرص و عصبانیت مشهود بود. خنده

 !. انگار بخاطر آالرمش عصبیه در ماشین رو باز کرد

 :رص بستنشست و در ماشین رو با ح

 .دستت بشکنه یابو مثل آدم درو ببند _

 ام میزنمتا آیناز از دستت عاصی _

هرچه از دوست رسد نیکوست مخصوصا اگه آالرم  _

 گوشی باشه

 :خندید و گفت

باشه بابا فدا سرم که از ترس سکته کردم، چرا  _

 آهنگ نذاشتی؟ 

 خب تو بذار _
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سری تکون داد، دستش رو به پخش نزدیک کرد. 

زمان با فشردن دکمه صدای زیبای آهنگ مورد  هم

 :ام پرده ی گوشم رو نوازش کرد عالقه

I am Era, and I’m coming for the 
light 

 من ارا هستم و آمده ام برای مشتعل کردن

All or nothing 

 همه چیز یا هیچی

Now or never 

 االن یا هیچ وقت

Coming straight from the KO 

 نی آمده اممستقیما از ویرا

And my heart knows the way, oh 
Never get in my way, oh 

 و قلبم این راه رو میشناسه

 هرگز جلو راه من قرار نگیر
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Sun e bon sun e bon sun e bon sun 
e bonbon 

Bonbon, I know what you want 

تو نمیتونی، تو نمیتونی، تو نمیتونی )جلو راهم قرار 

 (بگیری

 ونم که چی میخوایخوبه، مید

Bonbon, bet you wanna taste it 
Bonbon, bet you wanna taste it 

 خوبه، خوبه، شرط میبندم میخوای امتحانش کنی

I know what you want, want, want 
Bonbon, can you get it done, done? 

 میدونم چی میخوای

 خوبه، میتونی کامل انجامش بدی؟

Bonbon, bet you wanna taste it 
Bonbon, my sip will get you wasted 

 خوبه، شرط میبندم میخوای امتحانش کنی

 خوبه مشروب خورن من تو رو مست میکنه

I know what you want, want, want 
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 میدونم که چی میخوای

Nice to, nice to meet ya 

 از مالقاتت خوشبختم

Mister, I’ma teach ya 
King but you met your first Queen, 

ya 

 سرکار، من اینجام تا بت بیاموزم

 سلطالنی اما اولین شهبانویت رو دیدی

Nice to, nice to meet ya 
Mister, I’ma teach ya 

 از مالقاتت خوشبختم

 سرکار، من اینجام تا بت بیاموزم

King but you met your first Queen, 
ya 

 سلطالنی اما اولین شهبانویت رو دیدی

Sunday night, I put a light in my 
blunt right 

 یکشنبه شب، آنچه که میخوام بگم رو بیان می کنم
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In my blunt right 
Spending dough til we all go broke 

that is our M.O 

 در اونچه که میخوام بگم

پول صرف میکنم تا موفقیت بزرگی داشته باشم که 

 این روش ماست

Let it go if you wanna ride 
Gonna be alright 

 اگه میخوای بریم سواری

 مشکلی نیست

Bounce to the rhythm while we 
pour some more 

Cause my time has come and I’m 
bossin’ 

با ریتم آهنگ درحالی که داره اجرا میشه باال پایین 

 بپر و برقص

 چون نوبت من فرا رسیده و من از همه باالترم

Them wanna, wanna flex with us 
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Cause we higher than the limit, 
high and mellow 

 آن ها میخوان که با ما انعطاف داشته باشن

 چون ما برتر از همه چی هستیم، عالی و جا افتاده

Ooh, all the lines we crossin’ 
Ooh, the drama we be causin’ 

 اوه، همه مسیر هارو عبور میکنیم

 ام که مسببش ما هستیماوه، یه در

So sick like we got that flu 
I’ma switch it up, my hair turn blue 

 خیلی مریضیم انگار که آنفوالنزا گرفتیم

 من این را عوض خواهم کرد، موهایم آبی می شود

"Era bon bon" 

 مهی پیاده شو _

سری تکون داد. چون همه ی کارها و انتخاب واحد رو 

سربازی  جا دوست و هم دیم و مدیر اینقبال کرده بو

هستش دیگه نیازی  "بابای ماهان"بابام و عمو محسن 
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نبود که عالف بشیم، مستقیم به کالسی که توش 

حظور داشتیم رفتیم، با زنگ خوردن گوشی مهناز 

 .ایستادیم

 آنی جونم تو برو منم االن میام _

 باشه زودی بیای _

انشجوها بلند شدن همین که در رو باز کردم همه ی د

 :و همزمان گفتن

 !سالم استاد _

رو با استاد اشتباه گرفتن پس چرا از این  ها من اوه این

 موقعیت استفاده نکنم؟

  
 

بااخم جلو رفتم روی صندلی استاد نشستم، بعد 

 :نشستنم با اخم بزرگی گفتم

من استادتونم، از همین االن بگم به کسی رحم  _

 ...کنم. نیم مین دیر تر بیاین اخراجین نمی
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از جام بلند شدم و رو به روی یه دختر عملی که در اثر 

تش سیاه شده بود عمل جراحی و آرایش زیاد صور

 :ایستادم و گفتم

بار آخرت باشه جلوی استادت این همه آرایش  _

 !کنی می

به بقیه نگاه کردم اما همه به پشت سرم خیره بودن و 

 .زد هاشون خنده موج می توی چشم

 :در حین حرف زدنم به عقب برگشتم

 ...چیه می _

با دیدن استادی که االن رو به رو ام بود زبونم بسته 

 ...شد

های گشاد  با دیدن ماهان، به لکنت افتادم، با چشم

ترسیدم چون از این پسر  شده نگاهش کردم. ازش می

 .مغرور و جدی هیچ کاری بعید نیست
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ماهان دستش رو تو جیب شلوارش قرار داد و با ژشت 

 :جذابی بهم خیره شد و گفت

خوای  خب خانم استاد اجازه هست بشینم؟ یا می _

 بیرونم کنی؟

 ...م... م... من... من _

ترسیدم. همیشه با دیدن  دونم چرا انقدر ازش می نمی

زد،  غرور و اخمش رعب و وحشت تو دلم جوونه می

 !ترسید؟ کجاست اون آینازی که از کسی نمی

اش  رنگ و خرمایی عصبی دستش رو تو موهای خوش

 .فرو کرد

انقدر جذاب شد که آهنگ ای جان جانان ازباند در دلم 

 :ر کردخطو

نوشم هرروز با موهای  هایت قهوه می از چشم "

 "...خرمایی

 :با صدای داد ماهان به خودم اومدم
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 !نه خانم برید بیرون فورا _

زد و موجب شده بود که از ترس  حرفش رو با نعره می

 .قالب تهی کنم

به مهناز که توی چهارچوب در ایستاده بود چشم 

 .دوختم

 !استاد _

هاش  اخم بهم خیره شد و با چشم با شنیدن صدام با

خوای چه زری بزنی؟ هر زری  چیه؟ می "فهموند 

 "خوای بزنی زود باش بزن می

 :جلو رفتم و آروم جوری که کسی نشنوه گفتم

 جون جدت بیرونمون نکن _

حس کردم عصبانیت قبلش یکم فروکش کرده بود 

 :چون با صدای نه چندان آرومی گفت

عه ی دیگه تکرار بشه بد برین یه جا بشینید، دف _

 بینین می
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 .همه دانشجوها نظاره گر ما بودن

دونستم رو بارش کردم.  تو دلم هرچی فحش رکیک می

 !پسره ی یخچالی گودزیال

همراه مهناز روی دوتا صندلی آخری نشستیم. ماهان 

 :لب از هم باز کرد و گفت

سالم اول از همه بگم که آرزوی موفقیت رو برای  _

 .آرزومندم یکایک شما

 ...تون راد هستم، استاد روانشناسی

امروز رو به استثنا بخشیدم، از این به بعد هرکسی بعد 

من کالس بیاد، مسخره بازی در بیاره و موجب گرفتن 

کنم و واحدش رو  وقت کالس بشه رو اخراج می

 .شه مونه و پاس نمی می

همون دختر عملی بلند شد و با صدای پر از عشوه 

 :خرکی گفت

 !ببخشید استاد؟ _
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 بله_

 شما متاهلین؟_

هارو  به شما ربطی نداره و یه بار دیگه این سوال _

 !کنم بشنوم بد برخورد می

 .ترسوند اش زیاد بود و هرکس رو می جذبه

 هی مهی _

 جون مهی عشق مهی؟ _

 االن که باید دپرس باشی _

 وا دپرس چرا _

 محض ارا _

 گذاشت؟رو بی جواب  لبخندی زد، چرا حرفم

  
 

ماهان حضور و غیاب رو شروع کرد. به اسم من که 

 :رسید؛ مکثی کرد و گفت

 آیناز رادمنش _
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حضور کردم، بعد اتمام حضور و غیاب بلند شد و اعالم 

 :گفت

االن در مورد کتاب روانشناسیتون توضیح کوچیک  _

دم، هرکسی حرف بزنه بی چون و چرا  و مختصری می

 .شه از کالس بیرون می

یکی از پسرها ته کالس نشسته بود و فشن و قرتی بود 

 :گفت

 .ای بابا استاد، امروز اولین جلسه ست _

 :خمی کرد و گفتماهان ا

 !تونی بری بیرون می _

پسرِ ساکت شد و ماهان شروع به حرف زدن کرد. از 

این شروعش معلوم بود که توی تدریس چقدر 

 .زبردسته و چقدر اطالعات تو بارشه

 :ماهان

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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رو جای استاد  افتادم، خودشیاد کاری که آیناز کرد 

قرار داده بود. از اولش پشت در بودم؛ از وقتی همه 

فکر کردن اون استاده و نقش استاد رو بازی کرد. 

هاش  وقتی با دیدنم سکوت کرد؛ ترس رو توی چشم

 ...دیدم و باعث شد که حس قدرت کنم

وقتی زنگ به صدا در اومد با یه خسته نباشید بیرون 

قط با آیناز کالس داشتم و باید به مطب رفتم. امروز ف

های دانشگاه پایین رفتن، بی اهمیت به  رفتم. از پله می

دانشجوهای زیاد از دانشگاه بیرون رفتم و به طرف 

پارکینگ رفتم، حیاط دانشگاه بیش از حد بزرگ بود و 

در هرجای حیاط ساختمون یکی از رشته ها به چشم 

درخت بود و گل بابونه  های حیاط پر از خورد. کناره می

کردند. باالخره به  میون درخت ها خودنمایی می

پارکینگ رسیدم؛ ریموت رو زدم، با سرعت از دانشگاه 

خارج شدم و به سمت مطب رفتم. وارد مطب شدم؛ 
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زد و  مطب مثل همیشه تمیز و مرتب بود. مطب برق می

جمعیت زیادی توی مطب نشسته بودن. خانم محمدی 

سن بود و دارای یه بچه بود بلند شد و که تقریبا م

 :گفت

 !سالم خوش اومدین آقای راد _

 ممنون اولین مریضو بفرستین _

یکی از مریض هاتون توی دفترتون نشسته و منتظر  _

 .شماست

 :با جدیت و خشم گفتم

 چرا مریضو بردی اتاق کار من؟ _

 :محمدی ترسید و گفت

دین آروم عصبی نشین آقا، برین اگه اون شخصو دی _

 .شین می

کنجکاو شدم، این مهمون کیه که محمدی اطمینان 

 ...شم داشت با دیدنش آروم می
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دم به دفترم و دیدن سامیار عصبانیتم فروکش با ورو

 ...کرد و خوشحال شدم

 !پس مریضی که محمدی گفت سامیار بود

سامیار به طرفم اومد، دوستانه دست دادیم و چون 

هیچکدوممون به بغل عالقه ای نداشتیم از این کار 

 :خودداری کردیم. سامیار گفت

 ؟خوبی داداش  سالم دکتر زندگی بخش ما چطوره؟ _

 ممنون سامیار جان تو خوبی؟ چخبر؟ _

 هی خوبم بد نیستم _

 هنوزم فراموش نکردی؟ _

رو به معنی نه تکون داد، با به یاد آوردن  سرش

 ...ها سفر کردم افسردگی شدید سامیار به اون زمان

 پیش_سال_پنج بک_فلش
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توی دفتر کارم نشسته بودم و منتظر مریضی بودم که 

 !حدودا همسن من بود

 :ای که به در خورد گفتم با تقه

 بیا تو _

صورت  رو باال گرفتم؛ یه پسر با وقتی در باز شد سرم

هاش  رو ام ایستاده بود. چشم  غمگین و آشفته روبه

های به رنگ شب و  زد. چشم اندوه رو فریاد می

کوچیکش روی صورتش رنگ غم رو گرفته بود، 

اش به صورتش زینت بخشیده بود،  های برجسته لب

اش گوشتی و درعین حال کوچک بود، لباس  بینی

 :فتشیک و اسپورتی تنش کرده بود جلو اومد و گ

 سالم _

از جام بلند شدم، دستی که جلوم دراز کرده بود رو 

 :فشردم و گفتم

 اومدین، بفرمایین بشینین سالم خوش _
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 .ای و چرمی نشست روی صندلی قهوه

 :که چیزی بگم، با صدای آرومی گفت قبل این

 تونین کمک کنین؟ جا خوب بشم، می من اومدم این _

 :گفتم سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم و

تونی در هر شرایطی روی من حساب کنی! من  می _

 .کنم ولی خودتم باید تالش کنی کمکت می

 .من حاضرم هرکاری کنم که خوب بشم _

زنی  اش که برات پیش اومده حرف می االن از مسئله _

 یا بعدا؟

 دکتر، االن بگم وقت کم نمیاریم؟ _

 .نه بگو _

 :با صدای لرزون شروع کرد

ز اون روز پاییزی شروع شد، توی پارک همه چیز ا _

ها  نارجی درخت-های زرد زدم؛ برگ ملت قدم می

ها آویزون  افتاده بودن و فقط چند تا برگ به شاخه
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ها بلند  رفتی خش خش برگ بودن وقتی که راه می

کنه  رو بهت القا می شد و صدای پر از آرامشی می

ره های زیر پام خی رو پایین انداختم و به برگ سرم

شدم، دختری با قدرت تمام بهم زد و چون بیخیال 

  ...ایستاده بودم تعادلم بهم خورد؛ روی من افتاد

اش رو بسته بود؛ نفس عمیقی کشید و  بغض راه گلو

 :بغضی که سد راهش بود رو کنار زد. ادامه داد

موهای بلندش روی صورتم پخش شد، بوی خوشی  _

خورده بود. سرش رو داد؛ بویی که تاحاال به مشامم ن می

بلند کرد؛ با بلند کردن سرش یه جفت چشم سبزرنگ 

ها دلم  جلوی چشمم ظاهر شد، با دیدن اون چشم

 :لرزید هوهولکی از روی من بلند شد و گفت

وای ببخشید، من چیزه... شمارو ندیدم، چون  _

 دویدم متوجه شما نشدم می
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هاش  شدم خیره به چشم درحالی که از جام بلند می

 :فتمگ

 مشکلی نیست _

 ...تشکری کرد و رفت

 ...زدم که متوجه چیزی شدم ها ضربه می با پام به برگ

  
 

 (حرفای ماهان و سامیار)بک_فلش

سامیار لیوان آبی که روی میز بود رو برداشت و یک 

 :نفس نوشید، ادامه داد

ها یه ورق پیدا کردم.  ببخشید دکتر، خب وسط برگ _

سمش دن. جلو ا ورقی که بعد ثبت نام کنکور بهت می

نور نوشته شده بود. اون لحظه فکر کردم اسمش چقدر 

 ...به صورت خورشید مانندش میاد، نورانی و زیبا
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سامیار از همه چیز گفت؛ این که به واسطه ی اون ورق 

نور رو پیدا کرد و این استارتی برای شروع رابطه ی 

 ...عاطفیشون بود

 :بعد گفتن ماجرا ادامه داد

بدون وجود پر از آرامش نور  شه االن پنج ماهی می _

کنم. اون با یه تصادف من رو تنها گذاشت  زندگی می

دکتر سختمه، به خودم مسلط نیستم، بدون اون یه 

 !تکه گوشتم

فهمیدم که سامیار بخاطر از دست دادن عشق آشفته 

ای سامیار بهتر شد  شده و حالش بده، طی راه طوالنی

اش بیرون  و تونست خودش رو از سیاه چال زندگی

 .بکشه

 حال_زمان

با صدای سامیار به خودم اومدم و از فکر به گذشته 

 :خارج شدم
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 هی دکتر، دکی کجایی _

 :گیج و منگ جواب دادم

 جام ها این _

زت بپرسم و اها خیلی خوبه، اومدم یه حالی ا _

 ...سوپرایزت کنم و اینکه

رو خورد و ابروهاش رو باال پایین  اش ادامه ی جمله

 .کرد

 :کنجکاو پرسیدم

 و چی؟ _

خواد این دوست مارو ببینه و دکتر  هیچی مامانم می _

ام رو مالقات کنه؛ یه جشن برای اومدن  دهنده نجات

 !من برپا کرده و توهم دعوتی

 :خواستم اعتراض کنم گفت

 ریزم بخدا نیای جشنو بهم می _

 :تو گلو خنده ای سر دادم و گفتم
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 باشه میام _

 آفرین، همراه خانواده ی محترم بیا _

 باشه، راستی کی از آمریکا برگشتی؟ _

دیروز، خب دیگه من برم االن مریضات از دستم  _

 عاصی شدن

 آره برو _

 !پس شب منتظرتم _

 باشه حتما میام _

ون رفت، تا ساعت پنج مشغول بعد خداحافظی بیر

زدم، دیگه وقت  هام حرف می کارم بودم و با مریض

رفتن به جشن سامیار بود، به مامان خبر داده بودم 

حاضر بشن و موضوع سامیار رو بهشون گفتم. از دفتر 

خارج شدم مطب برخالف چند ساعت قبل خلوت و 

آروم شده بود، از پله های ساختمون پایین رفتم و به 

 ...ت ماشین پاتند کردمسم
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  آیناز

وقتی مهناز رو جلوی در خونشون پیاده کردم به 

سرعت دور شدم و به سمت خونه روندم. جلوی در 

 .خونه ترمز کردم و سریع پایین رفتم

 ...ت دو بودام خیره شدم، تازه ساع به ساعت مچی

 ...وارد خونه شدم اما کسی نبود؛ پس بقیه کجان؟

  
 

مان نبود، رو گشتم اما اثری از بابا و ما کل خونه

ام رو که توی کیفم بود بیرون آوردم و به گوشی  گوشی

بابام زنگ زدم؛ بوق اول به گوشم خورد، بوق دوم هم 

 ...رو برداشتن رد شد سر سومین بوق گوشی

 الو سالم خوبی کوچولو _

باور نداشتم که درست شنیدم صدای خودش بود! این 

 !شناختم صدا رو بهتر از هرچیزی توی دنیا می

 !طمئنم این صدا، صدای سامیارهم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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 س... سامیار؟ _

 جانم، هنوز سالم کردن یاد نگرفتی؟ _

 .نه خواستم تو یادم بدی _

 کردی؟ این زبونو نداشتی چیکار می _

 .گرفتم هیچی زبون تورو قرض می _

 :زیر لب استغراللهی گفت، ادامه دادم

 سامی کی برگشتی؟  _

 دیروز برگشتم _

جوری؟  الن باید بفهمم؟ اونم ایندیروز برگشتی و ا _

 دمت گرم واقعا

 !باشه حاال دلگیر نشو _

 .شم باشه نمی _

کوچولو امشب مادرم به مناسب برگشتم جشن  _

 .جان گرفته بیا، مامان باباتم این

 .باشه میام فعال _
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ام بود و حس درست کردن  تماس رو قطع کردم، گشنه

نزدیک خونه چیزی رو نداشتم، برای همین به پیتزایی 

زنگ زدم و یه پیتزا سفارش دادم. به اتاقم رفتم و 

رو از تنم بیرون آوردم تصمیم گرفتم تا وقتی  لباسم

پیتزا رو میارن برنامه های تلویزیونی رو نگاه کنم. 

کنترل رو توی دستم گرفتم و تلویزیون رو روشن 

کردم اما چیزی نبود  کردم؛ شبکه هارو باال و پایین می

ام سررفته بود و از گشنگی  ه ای نداشت. حوصلهو برنام

ضعف کرده بودم باالخره زنگ در رو زدن، با سرعت به 

سمت حیاط رفتم و در رو باز کردم. یه پسر جوون و 

چشم عسلی پیتزا رو بهم داد بعد پرداخت پول و 

تشکر به سمت خونه برگشتم. نوشابه، ساالد و پیتزا رو 

 ...وردن کردمروی میز گذاشتم و شروع به خ

پیتزا دیگه به ته رسیده بود که کامال سیر شدم. از 

روی صندلی بلند شدم و کارتون پیتزا رو توی سطل 
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آشغال ریختم و میز رو پاک کردم. کل خونه رو جمع و 

رو آماد  جور کردم و بازم به سمت اتاقم رفتم تا خودم

کنم. ساعت سه و نیم بود و وقت زیادی نداشتم به 

تم چون وقت زیادی نداشتم فقط خودم رو حموم رف

 ...گربه شور کردم و به سرعت از حموم بیرون زدم

بعد از پوشیدن لباس زیرهام، جلوی کمد رفتم و بین 

هام گشتم؛ یه لباس پفی صورتی که روی  لباس

اش تا یه  ای کار شده بود، بلندی اش سنگ نقره سینه

عد آرایش وجب پایین زانو ام بود، رو انتخاب کردم. ب

مالیم، مانتوی سیاه رنگم رو پوشیدم، کفش صورتی ده 

هاش و جلوی کفش سنگ کار  سانتی که روی پاشنه

ام رو  شده بود رو پام کردم. عالی شده بودم! گوشی

برداشتم و به طرف ماشینم پاتند کردم، ضبط رو زدم 

که صدای ماکان بند هر بار این درو توی ماشین پخش 

 :شد
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 ت هنوز توی گوشمهصدای خنده ها

 عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه

 دیگه بدون من یه قدمم برندار

 یه چیزی بت میگم این دفعه رو نه نیار

 هر بار این درو محکم نبند نرو

 این چشمای ترو نکن تو بدترو

 نفسم میبره دل من دلخوره

 بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره

 مبدون تو بدون از این زندگی سیر

 به جون هردومون نباشی از دست میرم

 درارو وا نکن و حرف رفتنو نزن

 نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من

 ....تموم شدن آهنگ مصادف شد با روبه رو شدن با
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ای که  با دیدن ماهان دست پاچه شدم و یاد سوتی

داده بودم افتادم. بوقی زدم و ماشین رو یه گوشه 

پارک کردم، ماهان هم ماشین رو بدون اتالف وقت 

ها هم از ماشین  پارک کرد، از ماشینم پیاده شدم اون

 ...پیاده شدن

دیدنم با مکث نگاهم کرد ولی وقتی از سرتاپا ماهان با 

رو هاله ای از خشم احاطه  بهم نگاهی انداخت چشمش

 .کرد

ولی چرا عصبی شد؟ بیخیال شونه ای باال انداختم و به 

طرفشون رفتم، گلچهره جون با دیدنم لبش از هم باز 

 .شد

 :سالمی کردم و همه جواب دادن. نگین با ذوق گفت

 ی آینازوای چه خوشکل شد _

 :از حرف نگین خرذوق شدم و گفتم

 مرسی عزیزدلم خودتم خوشکل شدی _
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 :گلچهره خانم هم با محبت گفت

 .خدا حفظت کنه دخترم، انشااهلل عروسیت _

لبخندی زدم و تشکری کردم. این وسط نگاه های 

رو دوست  ماهان معذبم کرده بود و از طرفی هم نگاهش

داخل برن. اول  داشتم. بیخیال شدم و تعارف کردم

عمو محسن رفت، گلچهره جون هم همراه عمو محسن 

داخل رفت. من، ماهان و نگین مونده بودیم. ماهان 

نگاهی به اطراف انداخت، به من و نگین نگاه کوتاهی 

 :انداخت، زیرلب زمزمه کرد

 بیاین داخل _

خودش هم داخل رفت؛ وقتی از کنارم رد شد بوی عطر 

ید، حس عجیبی داشتم خودم ام پیچ تلخش توی بینی

 ...فهمیدم این حس چیه؟ هم نمی

 :نگین با صدای آرومی گفت

 آیناز آیناز کجایی؟ _
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 جام دیگه ها این _

 آره معلومه، بیا بریم داخل _

 !آره بریم _

یه سوال تو ذهنم غوطه ور شد؛ گلچهره جون و خونه 

 ...شناسن؟ دیگر رو می ام چجوری هم ی عمه

شدیم؛ با دیدن باغچه ی حیاط یاد  همراه نگین وارد

هام افتادم، وقتی که سامیار هرچند از من  بچگی

 ...کرد تر برد ولی بازهم بامن بازی می بزرگ

ام بود بلکه مثل یه دوست و یا  سامیار نه تنها پسرعمه

 :یه برادر برام عزیز بود. با صدای نگین به خودم اومدم

 جان وای چقدر آدم این _

جا پر از  گفت این ه نگاه کردم؛ راست میبه ورودی خون

مهمون بود، بعد از فوت نور اولین باره این خونه تا این 

حد مهمون داشت. نور یه دختر بی سرپرست بود و 

عجیب به دل همه نشسته بود، یادم میاد وقتی تصادف 
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رو اهدا کردن سامیار نابود شد و با کمک  کرد و بدنش

 ...ندگی برگشتیه روانشناس برپا شد و به ز

کس روانشناس رو ندیده بود و همه مدیونش  هیچ

 !بودیم

  
 

که تازه وارد از ورودی خونه گذشتیم، دست نگین 

خونه شده بود رو گرفتم. االن کی حال داره بااین همه 

شهناز رو   روبوسی کنه؟ خونه پر از آدم بود. عمه

 :دیدم، جلو رفتم و گفتم

 سالم عمه جون خوبی؟ _

 سالم دخترم تو خوبی؟ _

 مرسی خوبم _

عمه نگاهی به نگین کرد، نگین با متوجه شدن نگاه 

 :عمه هول شد و گفت

 م خوبین؟ خوشین؟سال _
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 سالم عزیزم ممنون توخوبی _

آرومی گفت، با شنیدن صدای  "ممنون"نگین زیر لب 

 :سامیار به عقب چرخیدم

 کوچولو خوش اومدی _

 !سامیار _

 جون دل سامیار خواهر کوچیکه _

 کوچیک خودتی من بزرگ شدم _

 بله بله _

تنگش بودم مثل  بهش نگاهی انداختم، چقدر دل

اش پخته تر شده بود.  بود و قیافه همیشه مهربون

 !حالت صورتش غم گذشته رو نداشت

 :جلو رفتم و آروم گفتم

 توهم به زادگاهت خوش اومدی آقا موشه _
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هاش مثل چشم موش کوچیک  ای زد چون چشم قهقه

رو بهش داده بودم و هر بار با شنیدنش  بود این لقب

 .رسید اش به گوش آسمون می قهقه

رو به طرفش  عمه شهال سرمبا صدای مهربون 

 .برگردوندم

 !شده؟ بگو ماهم بخندیم سامیار چی _

عه مامان حاال ما خواستیم بخندیم تو ضد حال  _

 !بزن

 :عمه با عشق خندید، به عمه نگاهی انداختم و گفتم

خوبه حاال عمه جونم، پسرت اومد ما رو فراموش  _

 !کردی؟

 نه دختر شما تاج سرمایی _

  .و ذوق روی صورتم آشکار شدلبخندی از شرم 

 !خب آقا سامیار زندگی بخشت کجاست؟ _
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اش آشنا  جا بود بیا بریم با خانواده یه دقیقه پیش این_

 .شو

سامیار انگار تازه متوجه نگین شده بود، چون نگاه 

 :اش رو به نگین دوخت و گفت خیره

 !خوش اومدین _

 :اش گفت نگین با خجالت و آرومی ذاتی

 ممنون _

 !بریم دیگه _

 آره _

 :دست نگین رو گرفتم وگفتم

 بیا بریم _

 :خواست اعتراض کنه که جلوش رو گرفتم و گفتم

 !اعتراض وارد نیست _

 :خندید و گفت

 .باشه بریم _
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شناختم  همراه نگین و سامیار به سمت کسی که نمی

  .رفتیم

 !خب آیناز ایشون زندگی بخش من هستن _

 ...با دیدن ماهان تعجب کردم

یعنی ماهان دکتر سامیار بود؟ همون دکتری که ما لقب 

رو روش گذاشته بودیم؟ با این فکر  "زندگی بخش"

 دونم چرا؟  دلم پر از شادی شد اما نمی

 :سامیار نگاهی به من، ماهان و نگین انداخت و گفت

 آیناز ماهان، ماهان آیناز _

 :زمان گفتیم من و ماهان هم

 .شناسمش می _

شدیم،  بودیم الحق جفت ایده عالی میچقدر هماهنگ 

نگین جمله ای که توی سرم درحال تکاپو بود رو بیان 

 :کرد

 .اوه چقدر هماهنگ _
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 :سامیار نگاه تیزی به سمتم پرتاب کرد و گفت

 شناسید؟ دیگر رو می شما چجوری هم _

 :که من و ماهان دهن باز کنیم نگین جواب داد قبل این

 ردنکجایی دا؟ اینا نامزد ک _

کردیم،  حاال هر سه تامون متعجب به نگین نگاه می

نگین متوجه نگاهمون شد و با صدای بلندی قهقه زد. 

 :میون خنده هاش گفت

 زنه؟ بابا شوخی کردم، چیه خشکتون می _

 هه هه رو آب بخندی _

 :نگین با حرف من بیشتر خندید و گفت

تیپی، پولدار نیست  مگه چیه؟ داداشم به این خوش _

 خوای؟ هست همه چی تمومه دیگه چی می که

گفتم؟ به ماهان نگاهی  زبونم بند اومده بود چی می

خندید، سامیار باالخره لب از  هاش می انداختم چشم

 :هم باز کرد و گفت
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خب آیناز ماهم عالیه، خوشکل نیست که هست،  _

ای به این خوبی داره  محصل نیست که هست پسر عمه

 !خواین؟ دیگه شما چی می

االن نوبت من بود بخندم نگین بازم خواست حرف بزنه 

 :که سریع گفتم

 من برم به بقیه اعالم حضور کنم _

که نگین  همه سری تکون دادن، با به یاد آوردن این

 :جا هیچ دوستی نداره گفتم این

 نگین جون توهم بیا همه رو معرفی کنم _

 باشه خب بریم _

 ...باهم به سمت بقیه رفتیم

  
 

زدن. همراه  ای نشسته بودن و حرف می هر کدوم گوشه

نگین با همه سالم و احوال پرسی کردیم و هرکدوم با 

دادن. باالخره بعد کلی چشم  ز جوابمون رو میروی با



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

121  

 

چرخوندن و گشتن گلچهره جون و مامان رو دیدم 

 :سریع گفتم

 جان نگین بیا بریم اونور، مامان و گلچهره جون اون _

 !اوهوم بریم _

 .به سمت مامان و گلچهره رفتیم

 !سالم مامان بی وفای من _

 !سالم آیناز این چه حرفیه؟ _

نگفتی زودتر بیام؟ بخدا منم آدمم اه مامان چرا  _

 .گناه دارم، خودتون اومدین و من تنها موندم

 :مامان خندید و گفت

 تره دانشگاهت مهم _

 :رو روی به زمین کوبوندم و گفتم پاهام

 !اه مامان من که بچه نیستم _

 دونم دخترم می _
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رو  ام رو طبق عادتم یکم باال دادم و خودم باالیی  لب

ادم. مامان روی صورت خودش زد و مظلوم نشون د

 :گفت

 جوری نکن دختر اون _

ترسید کسی هوس  ام گرفت، انگار مامان می خنده

 !رو بکنه لب

 :گفت به قول مهناز که می

دی خوردنی تر  کار رو انجام می وقتی این _ "

 "شی می

سنگینی نگاهی رو حس کردم، به طرف صاحب نگاه 

 !بجز ماهان چرخیدم؛ اون نگاه، نگاه کسی نبود

با حالت نگاهش نزدیک بود پس بیفتم، اوف خدایا 

 ...!حسم نسبت به این بشر چیه؟

  ماهان

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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با دیدن آیناز توی اون حالت دلم خواست به طرفش 

برم و سخت در آغوشش بگیرم، به قدری فشارش بدم 

تونستم این کار  که توی خودم حل بشه! ولی االن نمی

  .رو انجام بدم

 !باید هرچه زود تر به فکر ازدواج با آیناز باشم

 ...هرچه زودتر بهتر

یعنی ماهان دکتر سامیار بود؟ همون دکتری که ما لقب 

رو روش گذاشته بودیم؟ با این فکر  "زندگی بخش"

 دونم چرا؟ دلم پر از شادی شد اما نمی

  
 

با فکر و نقشه ای که توی ذهنم خطور کرد لبخندی 

ه روی لبم اومد، بدجنسی بود ولی من این دختر رو از ت

دلم دوست داشتم اون مال من بود نه مال یکی 

 ...دیگه

 !متعلق به من بود و بس
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ها رفته بودن و  باالخره وقت شام شد؛ نصفی از مهمون

ماهم خواستیم  "رفع زحمت کردن "به قول خودشون 

بریم ولی اجازه ندادن. یاد لقبی که برام گذاشته بودن 

 ..."زندگی بخش "افتادم 

سم رو آیناز گفته. دختر با دلم سامیار گفت این ا

 !کار کردی؟ چی

 :گه به قول سعدی که می

 کارم چو زلف یار پریشان و درهمست _"

 "...پشتم به سان ابروی دلدار پرخمست

 کنی داداش؟ کجاها سیر می _

با این حرف سامیار سرم رو بلند کردم لبخندی زدم و 

 :گفتم

 !نذاشتیا تو فضا بودم _

اخت، صداش رو نازک کرد و چنگی به صورتش اند

 :گفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

125  

 

رم دادگاه طالق  ای داد برمن، تو معتادی؟ می _

 خوریم گیرم من و تو به درد هم نمی می

ام بلند شد، بازم با همون صدای  از لحن صداش قهقه

زد  نازک که رگه های صدای مردونه توش موج می

 :گفت

جوری نخند، آبرومون جلو در و همسایه  اِوا مرد این _

 .ره میها 

لحن بیانش طنز و بامزه بود، سامیار از اون دسته 

خورد و در  اشون نمی های شوخ بود که به قیافه آدم

 ...رسن دل به نظر می ظاهر یه آدم سنگ

 "همیشه ظاهر بین نباشیم "

اش  این ظاهر بین بردن انسان رو از مرحله های زندگی

 .کنه دور می

 !کنی بازم تو فضا سیر می _

 !کنم تو چقدر سمجی بار فکر می نه این _
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 !رسونه که به من فکر کنی اها این لطف تورو می _

 :لبخندی زدم. صدای آیناز توی گوشم طنین انداز شد

 .خوریم سامیار، بیاین غذا می _

 :سامیار هم متقابال گفت

 .باشه االن میایم  _

شد یه ماهان هم کنار اسم سامیار بیاد،  چقدر خوب می

 ...یه روز تنها اسم من ورد زبونشهولی مطمئنم 

همراه سامیار به طرف غذا خوری رفتیم؛ رو هم حساب 

کردی حدود پانزده نفر بودیم، توی چشم همه  می

حال  شادی و نشاط بود همه از برگشت سامیار خوش

 ...بودن

 بیا بشین چرا تو فکری؟ _

 .ها؟ باشه _

غذاها تنها جایی که خالی بود روبه روی آیناز بود. به 

  !رو بخوره کرد کدوم خیره شده بود انگار فکر می
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روی صندلی نشستم خواستم غذا بکشم که دلناز 

 :خانم گفت

 آیناز جون، برنجو بده به ماهان _

رو بهم داد. مقداری برنج و  آیناز سری تکون داد و برنج

کباب بره کشیدم و مشغول خوردن شدم. نگین کنار 

خوردن. غذا  اشون رو میآیناز نشسته بود و آروم غذ

 ...خوردنش هم جذاب و خواستنی بود

ها مشغول  توی سکوت کامل غذا تموم شد و خانم

جمع کردن سفره شدند و ما مرد ها هم به نشیمن 

 ...رفتیم

 خوای زن بگیری؟ ماهان تو کی می _

  با حرف سامیار به سرفه افتادم آخه االن جای این

 :حرفاست؟ با صدای آرومی گفتم

 !شی گیری؟ از این گنده تر نمی توچی زن نمی _

 .شی عه نه که خودت می _
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 !من به فکر زن گرفتنم توچی؟ _

 :با این حرفم تعجب زده گفت

 نه بابا تو و زن گرفتن؟ _

رو بدم که با  نگاهی بهش انداختم خواستم جوابش

 :صدای پدرم ساکت شدم

 خیلی ممنون دختر گلم انشااهلل عروسیت _

ند شیرینی زد و آروم و بی سرو صدا به بقیه آیناز لبخ

تعارف کرد وقتی به من رسید خم شد اما با اتفاقی که 

 ...افتاد روح از تنم رفت

  
 

 آیناز

کردم، نزدیک ماهان  یکی یکی به همه چایی تعارف می

شدم استرس گرفتم؛ مثل این دختر هایی که براشون 

 !خاستگار میاد

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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همین که خم شدم پام به پایه ی عسلی خورد و کل 

روی ماهان ریخت، البته روی جای حساسش چایی 

 !ریخت

دونستم بخندم یا ناراحت باشم، از روی چایی بخار  نمی

های حاوی چایی داغ روی تن  شد و فنجان بلند می

ماهان ریخته بود و صورتش قرمز شده بود ولی نفس 

 !نزد، حتی یه آخ کوچیکی نگفت

ن همه سوخت تونه مغرور باشه که با وجود این چقدر می

حرفی نزنه؟ همه توی نشیمن متوجه شده بودن ماهان 

با سرعت بلند شد، من رو کنار زد و رفت؛ مثل اردک 

داشت پاهاش رو  می  رفت و وقتی قدم بر راه می

کرد. سامیار از کنارم رد شد،  صدوهشتاد درجه می

رو نگه داشته بودم که با حرف سامیار  ام بزور خنده

 :دم سخت ترشد کنترل کردن خو

 !راحت باش انقدر به خودت فشار نیار _
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جا بالتلیف  رو گاز گرفتم، سامیار رفت و من همون لبم

موندم، با حرفی که عمو محسن زد از خجالت آب 

 !افتاد؟ شدم، چرا این اتفاق باید می

 آیناز انگار پسرمو از دست و پا انداختیا _

سرم رو پایین انداختم، دلم پیش ماهان بود و 

جاش  م اوضاعش رو ببینم ولی مگه اونخواست می

ممنوعه نیست؟ پوفی کردم و مشغول جمع کردن 

 ...فنجان هایی که روی زمین ولو شده بودن، شدم

کردم پدر ماهان چقدر بیخیال ولی خب  به این فکر می

خورن، یکم  جور مواقع به درد می همه مردها برای این

 !بیخیالن ولی خب یکم نه خیلی بیخیالن

 :ای نگین به خودم اومدبا صد

 داداشم کجاست؟ _

رو  خواستم جوابش رو بدم که با صدای ماهان حرفم

 :خوردم
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 شده؟ جام چی من این _

هیچی یه صداهایی شنیدیم فکر کردیم اتفاقی _

 !افتاده

 :ماهان نیم نگاهی به من انداخت و گفت

 !اتفاقی افتاد ولی خب دیگه آدمای بی هواس زیادن _

ناراحت شدم، باید ولی بیچاره حق از حرفش یکم 

 ...داشت

گلچهره جون، مامان و عمه شهناز از آشپزخونه بیرون 

 :اومدن و گفتن

 اتفاقی افتاده؟ _

 :نگین با گیجی گفت

 !دونم، من که گیج شدم واال نمی _

ماهان با حرص به نگین نگاهی انداخت و نفسش رو 

گفت چیزم  گفت؟ می محکم بیرون داد خب چی می

  !ته؟سوخ
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 :گلچهره جون با نگرانی گفت

 شده؟ یکی بگه دیگه چی _

 :عمو محسن بلند شد و گفت

 !چیزی نشده، فقط چایی توی شلوارش خالی شد _

گلچهره جون به من نگاهی کرد و لبخندی زد حاال من 

موندم این لبخند چیه؟! انگار خوشش میاد پسرش 

 ...بسوزه

 :گلچهره جون با خنده گفت

 سوزه؟ می پسرم، زیاد _

ماهان با عصبانیت به همه نگاه کرد، وقتی من رسید 

مکث کرد، با حرص و عصبانیت بهم زل زده بود، تو 

 !شد عصیانیت جذاب و صدالبته ترسناک می

سرم رو پایین انداختم، با صدای ماهان سرم رو به 

 :طرفش برگردوندم

 ...دیگه بهتره ما بریم _
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ن؛ فکرکنم همین یه با حرف ماهان همه به تکاپو افتاد

های خودشون  حرف همه رو وادار کرد که به خونه

 ...برگردن

نخود نخود هرکه رود به خانه ی  "به قول معروف 

 "!خود

  
 

بعد از خداحافظی، هرکسی به سمت خونه ی خودش 

 ...رفت و از هم غافل شدیم

خواستم  هام رو بسته بودم و نمی توی ماشین کال چشم

 ...بازشون کنم

بابا در خونه رو باز کرد، با ورودمون توده ی هوای گرم 

به طرفمون هجوم آورد و حس خوشی رو در ما به 

 !آورد یوجود م

 !من برم اتاق، شب بخیر _

 :بابا و مامان باهم گفتن
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 شب توم بخیر دخترم _

هام رو عوض کردم. خوابم  به سمت اتاقم رفتم و لباس

اومد اما با رسیدنم به روی تخت، خواب از سرم  می

 !پرید

ذهنم رفت پیش ماهان، از اون روی که دیدمش ذهنم 

اش  مقایسههای اطرافم  درگیرش بود دائما با آدم

 !...دونم کردم چه مرگمه نمی می

اومد منم اگه داداشم  فردا هم نگین به دانشگاه می

دم و اصال به  کر بود خوش گذرانی می استادم می

هام  رفتم. با همین فکرها بود که چشم دانشگاه نمی

 ...گرم خواب شد و به دنیای بی خبری پرت شدم

 آیناز آیناز بلند شو دیرت شد _

 :ای گفتم آلود و خسته خواب باصدای

 .شم مامان صبر کن االن بلند می _
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اومد اما با کاری که  مامان سکوت کرد و صدایی نمی

 ...مامان انجام داد مثل برق از جام بلند شدم

مامان با یه پارچ آب باال سرم ایستاده بود و به سر 

کرد، انگار چی هست که  خیس شده ی من نگاه می

 !نگاه کنه

 :از خیس شدن متنفر بودم، زیر لب غریدمهمیشه 

 !دونی از خیس شدن متنفرم مامان تو که می _

 !شدی االن وضعت این نبود بیدار می _

با حرص بلند شدم، وقت زیادی برای خشک کردن این 

حجم از آب رو نداشتم به طرف سرویس بهداشتی 

 .رفتم و کارهای مربوطه رو انجام دادم و بیرون اومدم

ز اناق بیرون رفته بود. به ساعت موبایلم خیره مامان ا

 ...شدم اما با دیدن ساعت کپ کردم
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اصال وقت نداشتم خودم رو آماده کنم برای همین یعد 

هام از اتاق بیرون زدم و از پله ها پایین  پوشیدن لباس

 ...رفتم

خواستم در رو با کنم اما با صدای مامان دستی که به 

 :حرکت و ناکام موندطرف در دراز شده بود بی 

 .آیناز بیا یه لقمه بخور مادر _

 .که اصرار نکنه یه تکه غذا خوردم بخاطر این

زود خودم رو به ماشین رسوندم از حیات خونه خارج 

 ...شدم و به طرف خونه ی مهناز روندم

که سرِ صبح بود ولی تهران مثل همیشه  با وجود این

 !شلوغ بود

م آلودگی و دودِ تهران از طرفی ترافیک و از طرفی ه

رو مخم بود؛ از بچگی عاشق یه مکان سرسبز، پاک و 

 !تمیز بودم و هستم
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به نظر من روستا هزار برابر بهتر از زندگی تو شهره؛ 

توی روستا زندگی عادی داری زندگی بی آالیش همراه 

 ...با سالمتی

باالخره بعد از کلی معطلی به در خونه ی مهناز 

ی در ایستاده بود و منتظر من بود رسیدم. مهناز جلو

 !انگار خودش پا نداشت هعی

در جلو رو باز کرد و سوار شد؛ در رو محکم بهم کوبید 

 :و با لحنی شوخ گفتم

 !اوهوک شکستیش ماشین بابات که نیست _

 .ات مارو کشتی برو بابا، بااین ابوقراضه _

 !ابوقراضه خودتی گل من _

 !؟خو حاال، جشن دیشب خوش گذشت _

 !جشن که نبود یه مهمونی ساده بود _

 خب کیا بودن؟ _

 .اخیرا فضول شدی _
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 اصال نخواستیم _

 نخواه، االن اجازه هست راه بیفتم؟ _

 آوره _

استارت رو زدم و به طرف دانشگاه روندم، دانشگاه 

 !بزرگ با محوطه ی عظیم و فضای سبز دیدنی

های  محوطه پر از دانشجو بود هر کدوم جزوه و کتاب

عظیمُ جثه توی دستشون گرفته بودن و باهم گپ 

زدن. با صدای نازک و مهربون نگین سرم رو به  می

  .طرف چپ برگردوندم

 !سالم به دانشگاه خوش اومدم _

 :لبخندی زدم و گفتم

 !سالم گلم خوبی؟ _

 مرسی عزیزم تو خوبی؟ _

 :مهناز سالمی کرد و روبه من گفت

 کنی؟ معرفی نمیرو  ناناز، این دخی خوشکل  _
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 !نگین یکی از دوستامه، دختر خوب و آرومیه _

نگین لبخندی زد، بعد آشنایی مهناز و نگین به طرف 

 ....کالس رفتیم

  
 

گرم  با باز کردن کالس، با یه پیرمرد که ظاهرش خون

بود روبه رو شدیم فکر کنم استاد بود! موی سرش 

اش تقریبا گوشتی بود و  سفید سفید بود، بینی

هاش باریک و صورتی چرک بود، قدشم تقریبا  لب

اش رو خون گرم و بامزه  کوتاه بود چیزی که قیافه

 .اد شکمش بودد نشون می

 :زمان گفتیم هر سه با دیدن این پیرمرد هم

 !سالم استاد _

 :استاد سری تکون داد و گفت

گم  ست بهتون چیزی نمی بیاین، چون اولین جلسه _

  .دیگه تکرار نشه
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 :هرسه باهم مطیعانه گفتیم

 !چشم استاد _

لبخندی روی لبش کش اومد و غنچه ی لبش رو ازم 

 ...شکافت

استاد  .دلی های ته کالس نشستیمباهم روی صن

 :شروع به حرف زدن کرد

اولین سال تحصیلی و موفقیت در کنکور رو به  _

حالم که امسال رو  گم و خیلی خوش همتون تبریک می

آمار "گذرونم. رحمتی استاد درس  با شما می

که اولین جلسه  هستم. امروز رو به دلیل این "توصیفی

ی اگه سه باردیر به بود چیزی نگفتم دفعه های بعد

شین! همه چیز یه  کالس بیاید از کالس من اخراج می

گوشی رو  جا و مکانی داره پس بهتره توی کالس بازی

کنار بزارید و هوش و هواستون رو به درستون 

 .اختصاص بدین! سؤالی هست بپرسید
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زد، یکی از  همه ساکت بودن و کسی حرف نمی

 :بود گفت دانشجوهای دختر که ردیف اول نشسته

 .استاد؟ کسی سؤالی نداره _

 .باشه پس حضور و غیاب کنیم همو بشناسیم _

ای دستش گرفت و اسم همه رو خوند  بعد حرفش برگه

 ...کردیم و هممون اعالم حضور می

استاد برخالف ماهان، حرفی از درس نزد ولی روش 

 .رو برامون توضیح داد تدریس

ه با حرف نگین یخ با نگین و مهناز گرم گرفته بودیم ک

 ...زدم و نفسم برای چند لحظه گرفت

با حرف نگین یخ زدم و نفسم برای چند لحظه 

 ...گرفت

 !دخترا به احتمال قوی یه عروسی افتادین _

من که ذهنم به طرف ماهان پر کشیده مهر سکوت به 

 :لبم زده شده بود، ولی مهناز با شوق گفت
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 چه وقت؟  گی عروسی کی؟ وای جدی می _

دونم ولی خب مامانم واسه  وال وقت و زمانش رو نمی _

خواد برسونتش به خونه  داداشم نقشه هایی داره و می

 !ی بخت

هردوشون به حرفی که نگین زد خندیدن اما من به یه 

لبخند اکتفا کردم ولی چرا اون پسر برام مهم بود؟! 

چرا با شنیدن این حرف وجودم لرزید و پر از دلهره 

اون کی بود که من از ازدواجش غمگین  شدم؟! مگه

باشم؟ اون فقط یه پسر مغرور و خشک بود خیلی هم 

زشته اصال خوشتیپ نیست ولی خودمم خوب 

کنه  ها در موردش صدق نمی دونستم که این حرف می

بهش حسی داشتم ولی این حس عشق نیست، اگرم 

ذارم رشد کنه چون از آدم های خشک و  باشه نمی

 !بودممغرور متنفر 

 هی آیناز، آیناز با توایم ها _
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ام فاصله گرفتم هردو  به خودم اومدم و از دنیای تخیلی

اشون مثل عالمت سؤال  به من زل زده بودن و قیافه

 :شده بود. همین که خواستم حرف بزنم مهناز گفت

 ری تو خیال و رویا؟ اش می چته یه مدته همه _

 !هان؟ هیچی نیست _

 فهمیم میباشه باالخره که  _

بدون توجه به مهناز به نقطه ای نامعلوم خیره شدم 

ساعت این کالس تموم شد و استاد بعد یه خسته 

 ...نباشید بیرون رفت

  .بعد رفتن استاد، ماهم به بوفه ی دانشگاه رفتیم

همه ی دختر پسر ها نشسته بودن و استراحت 

 !کردن؛ حاال انگار کوه کندیم می

شدن نداشتم واسه همین  ام بود و حس بلند تشنه

 :گفتم

 مهناز توروخدا یکم آب واسم بیار _
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 مگه نوکرتم؟ _

 اه برو توروخدا _

 رم باشه می _

 مرسی _

مهناز بلند شد برام آب بیاره، واقعا حالم خوب نبود 

 ولی چرا؟

 :بعد چند مین مهناز با یه بطری آب برگشت

 بخور عزیزم _

 مرسی _

اش  تش رو زیر چونهیکم از آب رو خوردم، نگین دس

 :برد و گفت

گه چته؟ اول صبح که حالت خوب  مهناز راست می _

 !بود
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گفتم وقتی خبر  گفتم؟ می یکم هول شدم چی می

جوری شدم؟ به خودم  رو شنیدم این ازدواج داداشت

 :مسلط شدم و گفتم

 !کنه همین نه بابا چیزی نیست، سرم یکم درد می _

کون دادن و چیزی انگار قانع شده باشن چون سری ت

 ...نگفتن

خوبی دانشگاه این بود که همه بالغ بودن و کسی کاری 

 .به کار یکی دیگه نداشت

  دخترا بریم حیاط یکم هوا بخوریم؟ _

هردوتاشون حرفم رو قبول کردن. از روی میز بلند 

شدیم و به حیاط رفتیم. با دیدنش توی حیاط نفسم 

لَختش رو به بند شد، هوای آزاد موهای خوش فرم و 

بازی گرفته بود و لباس تنش به خوبی خودنمایی 

 .کرد می

 ...شه؟ این مرد چرا با هربار دیدنش دلم بی تاب می
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م... من.... من این مرد رو دوست داشتم؟ ولی غیر 

 !بندم به هیچکس ممکنه! نه من به کسی دل نمی

دونستم بحث و مجادله با خودم بی فایده بود و  ولی می

 ...دادم تنها خودم رو بازی می

 اوف ناناز، اینم چه خوشتیپه ها _

یکم حسودی کردم و یا شاید غیرتی شدم 

 !خواستم واستم راجع بهش نظر بده من نمیخ نمی

دونم نگین چی گفت  برای مهناز سری تکون دادم، نمی

که ماهان لبخند شیرین و کمیابی زد این پسر چقدر 

 !شد با لبخند جذاب می

 :صدایی از درونم گفت

خوای عاشق یه  هی آیناز، چت شده؟ نکنه می  _ "

 "یخچال بشی؟
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اب بود خیلی هم خواستم ماهان جذ نه نه من نمی

جذاب بود، اهل دختر بازی نبود، تحصیل کرده بود، با 

 ...اصل و نصب بود ولی اون کوه غرور بود

کند. عشق غرورت را  همیشه عشق، غرور را نابود می"

 "...سازد مانند حالت دگرگون می

 :نگین خوشحال برگشت و گفت

 !مژدگونی بدین _

 ها چیه؟ _

 :سیدمهناز بعد حرف من کنجکاو پر

 گه چیه؟ راست می _

استاد نیومده، ماهان قول داد مارو ببره جایی که  _

 !شیم هممون خوشحال می

خواستن با روح و روان من بازی  ها می لعنتی، این

 !کنن؟

 !باشه بریم _
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 :با حرف مهناز سریع گفتم

 نه نریم _

 :هر دو متعجب گفتن 

 چرا؟ _

 چون حوصله ندارم _

 آیناز میایی _

 ...کنه بخدا سرم درد مینگین  _

 ...ها اصرار از من انکار، از اون

باالخره موفق شدن و قبول کردم که بریم، اگه 

 ...!شد؟ رفتم دلم چی می نمی

باهم به طرف پورشه ی ماهان رفتیم، حاال ما کالسمون 

کنسل شده پس ماهان چرا میاد؟ صدایی توی درونم 

 :فریاد زد

نشدی؟ تو از فرط  حال نگو که از این اتفاق خوش _

 !افتی حالی داری پس می خوش
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به صدای درونم نهیب زدم و هواسم رو به وضعیت 

موجود سپردم. نگین و مهناز در عقب رو باز کردن و 

 !سوار شدن، حاال من باید جلو بشینم؟

جوری به ماشین زل زده بودم که ماهان دستش  همین

 :رو کشید و در ماشین جلو رو باز کرد و گفت

 !سوار شو دیگه _

پل دوراهی رو شکستم و سوار ماشین شدم؛ با سوار 

شدنم بوی خوشِ عطر تلخش مشامم رو پر کرد چقدر 

 !خوش سلیقه بود

کمربند ایمنی رو بستم و با خیال راحت به صندلی 

ماشین تکیه زدم. ماهان دستش رو به سمت ضبط دراز 

کرد با فشار دادن دکمه ی شروع صدای امین رستمی 

 :تو فضای ماشین پخش شد "عشق جان "

زنم به دریا بی قایق عشق جانم تو چی  دلمو می _

 دونی از حالِ یه عاشق می
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 ره عشقه تو عشق از سرم دیگه نمی

ترسم یه روز نبینمت من باز دل نگرونم عشق  جانم می

 جان

وایه من همه چی معلومه تو حالت چشمای من به همه 

 ر احساسه وجودمگه چیه تو دله رسوای من پ می

ریزه از طرز نگاهای من جای  وایه من داره عشق می

 من خالیه پیشت یار زیبای من بگو من عشقه تو بودم

خوبه که خوبه حالت منم ایده آلت اسممه تو فالت 

 عشق جانم

 که میخوامی عشق جانم دنیامی اونی

 عشق جانم هوامی تو همه ی نفسامی عشق جانم

 این روزا عشق جانمدل خوشیمی تو حاله خوب 

 نرو از قلبم زوده زود زود بیا عشق جانم

به ماهان نگاهی انداختم؛ با دیدنش تپش قلبم از حالت 

عادی باالتر رفت، یه دستش روی فرمان بود و یه 
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اش هم روی شیشه ی ماشینش بود و به  دست دیگه

جلو خیره شده بود، فکر کنم تموم هواسش به جاده و 

 ...بود ماشین های جلو روش

با توقف ماشین از دید زدن دست برداشتم، با دیدن 

 ...منظره ی روبه رو ام لبخندی روی لبم نشست

  
 

ماهان مارو به پارک اِرم آورده بود، از همین جا تعداد 

زد و فضای سرسبز پارک  زیادی از مردم تو چشم می

  .داد آدم رو به سمت بهشت سوق می

 :نگین با ذوق و شوق گفت

 !وای بریم منتظر دعوتین انگار _

خواستم  مهناز هم حرفش رو تایید کرد، ولی من می

بگذرونم، یه جای دنج کل ساعت رو بااین کوه غرور 

بشینیم و به یه موزیک آروم گوش بدیم، من عاشقش 

شدم؛ از همون اول عاشقش بودم فقط باورش برام 
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رو قبول ندارم اما دل حرف  سخت بود االن هم عشقم

 !شه اش نمی حالی

 .با طمأنینه از ماشین پیاده شدم، بقیه هم پیاده شدن

 داداشی االن کجا بریم؟_

 مبیاین دنبال _

هرسه تامون مثل جوجه دنبال ماهان راه افتادیم، 

وقتی به خودمون اومدیم جلوی تاب پرنده، تو 

شهربازی پارک ارم ایستاده بودیم، نکنه ماهان بخواد 

مون رو به قتل برسونه؟  جا و همه مارو بکشونه این

، سنگینی نگاهی رو حس  لبخندی به این افکار زدم

حیرون ماهان رو شکار کردم با بلند کردن سرم نگاه 

نشست و دلم رو دیوانه وار به  کردم، نگاهش به دلم می

 ...کوبوند، این مرد مغرور با دلم چه کرده؟ ام می سینه

 ام امروز از من بگریزید که می خورده

 ام امشب با من منشینید که دیوانه
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 بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

 ام امشب گر جان نرود در پی جانانه

 بسطامی_فروغی

ازش چشم برداشتم، نگین با حالت خاصی روی ما زوم 

کنه، بیخیال  کرده بود انگار فیلم سه بعدی نگاه می

از این  نگاه نگین شدم و به تاب پرنده خیره شدم من

 !وسیله ی بازی وحشت داشتم

کردم چه  رو خیس می گذشتم خودم از کنارش هم می

 ...که بخوام سوار بشم برسه به این

 !رم بلیط بگیرم من می _

چهره ی سه نفرمون سفید شد، واقعا هم ترس داشت! 

ناک ترین وسیله های بازی  تاب پرنده یکی از وحشت

 ...سوار بشهاین پارک بود و هرکسی جرأت نداشت 

ماهان خواست بره بلیط بگیره؛ جلوش رو گرفتم و 

 :گفتم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 بریم سوار یه وسیله ی دیگه بشیم _

دخترها که مثل میت شده بودن تند تند سر تکون 

 :دادن، ماهان خبیث گفت

 ترسن اها پس بانوان می _

 :اخمی کردم و گفتم

 !ترسیم نه ما نمی _

 ترسین برم بلیط بگیرم اگه نمی _

ز و نگین فورا ترسیدنشون رو اعالم کردن و به مهنا

 ...سمت دیگه ای قدم گذاشتن

 ! ترسی توهم برو اگه می _

هه دیدی؟ دوستات ترسیدن،  "تو این حرفش یه 

 ...مشهود بود "توهم معلومه ترسیدی

 ...ولی غیر ممکن بود پاپس بکشم

 !باشه بلیطو بگیر _
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اطر یه حال رفت بلیط بگیره، بخ ماهان شاد و خوش

رو کندم خودم کردم که لعنت بر  لجاجت گور خودم

 ....خودم باد

با وحشت به تاب پرنده زل زده بودم که با صدای 

 :ماهان به خودم اومدم

 معلومه ترسیدی _

کنم چقدر  نه نترسیدم فقط دارم فکر می _

اس که سوار همچنین وسیله ی مزخرفی  احمقانه

 !شن می

 !اعتراف کن ترسیدی _

 سیدمنتر _

 شه بریم؟ باشه االن شروع می _

سری تکون دادم و همراه ماهان آروم به سمت تاب 

  دیگه نگاه کردم؛ هامون کنار هم  پرنده رفتیم به هیکل

که کنار ماهان  کنارش مثل یه کنجشک بودم، از این
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خواستم این لحظه  زدم ذوق کرده بودم نمی قدم می

 !م مهم شده؟تموم بشه، ماهان کی بود که انقدر برا

انقدر توی فکر غرق بودم نفهمیدم کی روی صندلی ها 

 !نشستیم و آماده شدیم برای یه خودکشی جانانه

وقتی همه صندلی ها پر شد وسیله رو روشن 

 ....کردن

همین که باال رفت از ترس جیغی کشیدم و به ماهان 

چسبیدم ترس از ارتفاع داشتم و االن تو باال ترین 

له بودیم ترسناک بود و از ترس نقطه ی این وسی

رو بسته بودم اما چشم بستن تاثیری نداشت  هام چشم

ام ارتفاع و سقوطش رو  های بسته چون با وجود چشم

کردم. حالت تهوع گرفته بودم و دست گرم و  حس می

مردانه ی ماهان رو فشرده بودم؛ اون لحظه گرما و 

شدم و فقط حرکت  عشق دست ماهان رو متوجه نمی
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ای محکم و رعب آور تاب پرنده توی ذهنم اکو ه

 .شد می

جیغ من با جیغ بقیه قاطی شده بود، بعضی ها از ترس 

 !و بعضی از شور و هیجان جیغ و فریاد سر داده بودن

 ...با کاری که ماهان کرد تعجب کردم

  
 

رو محکم گرفت و دست  ماهان با دست راستش دستم

ام حلقه کرد، بااین کارش حس  راستش رو دور شونه

ترسیدم  خوشایندی وجودم رو فرا گرفت ولی هنوز می

سرم رو به با دست آزادم لباسش رو تو مشتم گرفتم و 

 ...سینه ی پهنش چسبوندم

زد و از ریتم  تو بغلش حل شده بودم، قلبم تند تند می

آروم خارج شده بود دوست داشتم ساعت بایسته و تا 

ابد توی بغلش بمونم و آرامش رو دریافت کنم. تاب 

کرد با هر تکان  گرفت و سقوط می پرنده اوج می
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رو  م منچسبیدم و اون ه خوردن بیشتر به ماهان می

ام گرفته بود و حالت تهوع  فشرد. گریه محکم می

 ...کرد داشتم و سرم به شدت درد می

خواستم زمان زود بگذره و این وسیله ی  االن دیگه می

 !لعنتی بایسته و به این حال ناجورم خاتمه بده

باالخره بعد یه عمر تاب پرنده ایستاد و به این وضعیت 

 ...من و ماهان خاتمه داد

گیجی و حالت تهوع ازش پایین اومدم، حالم با 

دگرگون شده بود از طرفی التهاب قلبم از طرفی دیگه 

 !تاثیر اون وسیله ی لعنتی

از اتفاقی که توی تاب پرنده افتاده بود عذاب وجدان 

گرفتم، ماهان نامحرمم بود و من مثل کنه بهش 

 !چسبیدم! خدا جون خودت این یه بارو ببخش

های  رو از گونه ثل گوجه سرخ شدم اینفکر کنم االن م

 ...شد حدس زد ام می داغ کرده
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سرگیجه داشتم، با حرف ماهان گیج سرم رو بلند 

 :کردم

 ترسیدی نه؟ تو اصال نمی _

 :کم نیاوردم و پرو پرو گفتم

 ترسم، کی گفته من ترسو ام؟ نه نمی _

 .کسی نگفته، از چسبیدنت به من معلوم بود _

خواستم زمین دهن باز کنه  لت میسرخ شدم و از خجا

 :رو ببلعه و توی خودش حل کنه بااین حال گفتم و من

خواستی من کنارت باشم واسه همین مانعت  تو می _

 !نشدم

یکم نگاهم کرد و چیزی نگفت، شاید هم خودش 

خواست ولی غیر ممکن بود، این حس  رو می همین

 !تونه دو طرفه هم باشه واقعی نیست پس نمی

 :درونم فریاد زد صدایی
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اش این حست رو  با خودت چند چندی؟ چرا همه _ "

 " کنی؟ انکار می

سرم رو تکون دادم و این افکار رو از خودم دور کردم، 

 :صدای نگین توی گوشم زنگ خورد

 آیناز جون، خوش گذشت؟ _

 :حرصی بهشون نگاه کردم و گفتم

 !عالی بود _

 .اوه چه خوب _

 آره خیلی جاتون خالی _

 .اوه شکر که جامون خالی بوده _

کردم. با حرفی که ماهان زد دلم  با حرص نگاهشون می

رو  اش و تا جا داره موهاش خواست برم رو شونه می

بکشم و دونه دونه موهاش رو بکنم تا کچل بشه و 

 ...حالتش ناپدید شه موهای خوش

 !آیناز، توکه با جرأتی بیا سوار ترن هوایی شو _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

161  

 

هاش و لحن گفتارش  ن انداختم، چشمنگاهی به ماها

 .مملو از شیطنت بود ولی ظاهرش سرد و جدی بود

این مرد اصلِ پارادوکس بود، پارادوکسی جذاب و 

  ...!کمیاب

 :ام که نگین بود به خودم اومدم با صدای منجی

 االن دیگه وقتشه برگردیم خونه هامون _

من و مهناز حرف نگین رو با کمال میل قبول کردیم 

 :ماهان تو گلو خندید و گفت

 ...از ترستون فرار نکنید _

حرفش رو قبول داشتم ولی ما جرأت روبه رو شدن با 

همون بهتر که ازش فرار کنیم،   هامون رو نداشتیم ترس

 :وقتی سکوتمون رو دید گفت

 بیاین تو ماشین _
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همه مثل یه جوجه اردک مطیع دنبال ماهان راه 

گین جلو نشسته و آینه ی افتادیم، االن بجای من ن

 ...ماشین روی صورت من تنظیم شده بود

 
 

انداخت و یه  ماهان گه گاهی از آینه نگاهی به من می

قوت قلب برای من بود، با هرنگاهش صدها قند توی 

شد و حس آرامش رو تو قلبم سرازیر  دلم آب می

 ...کرد می

های متعدد به اون ور خیابون چشم  با صدای بوق زدن

دوختم؛ یه ماشین عروس دوماد از کنارمون 

های طبیعی  گذشت، ماشینی که همه جاش با گل می

زدن و  س و دوماد باهم گپ میتزئین شده بود و عرو

 ...خندیدن می

آیند تر از این نیست که شاهد بهم  چیزی خوش  هیچ

 :رسیدن دو تا عاشق باشی. نگین با ذوق گفت
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 وای عروس و دوماد، چقدر خوبه _

مهناز هم با دیدن عروس و دوماد ابراز شادمانی کرد 

دونم چرا ولی دلم خواست جای اون دو نفر من و  نمی

 !...باشیم ماهان

، این  ام زدم پوزخندی به این افکار الکی و دخترانه

 ...اتفاق غیر ممکن بود

که  ماهان آدرس خونه ی مهناز رو پرسید بعد از این

اشون رو به ماهان گفت؛ سری تکون  مهناز آدرس خونه

داد و به طرف خونه ی مهناز روند. وقتی جلوی 

بعد مثل  اشون ایستاد مهناز اول تشکری کرد و خونه

جت پیاده شد، ماهان دور زد و خواست به طرف خونه 

ی ما بره؛ با فکری که توی ذهنم خطور کرد ضربه ای 

 ...ام زدم به پیشونی

ای خدا چقدر هواس پرت شدم؛ ماشینم تو دانشگاهه 

 !و اصال یادم نبود
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گیر کرده بودم بگم ماهان یا آقا ماهان؟ انتخاب سختی 

 :بود برای همین گفتم

 ام نگین ماشینم االن تو دانشگاهه _

 :نگین هم گفت

 !گی آخ اصال یادم نبود، راست می _

 :ماهان هم گفت

 یکم هواستون به خودتون باشه _

گفتم؟ راهش  حرصی به ماهان نگاه کردم، خب چی می

 ...رو عوض کرد و به طرف دانشگاه روند

با رسیدنمون از ماهان تشکر کردم و بعد از خداحافظی 

گین، از ماشین پیاده شدم و به طرف ماشین نازنینم با ن

رفتم و بعد زدن ریموت، در ماشین رو باز کردم و سوار 

شدم، خسته بودم و حس رانندگی نداشتم خیلی 

شد که سرم روی فرمون قرار  دونم چی خسته بودم نمی

 ...خبری پرتاب شدم گرفت و به دنیای بی
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خورد  ین میبا ضربه های متعددی که به شیشه ی ماش

 ...زد هول شدم بیدار شدم با دیدن فردی که ضربه می

های  زد چشم ماهان داشت به شیشه ضربه می

آلودم رو از ماهان گرفتم و در قفل شده ی  خواب

ماشین رو باز کردم و پیاده شدم، با دادی که ماهان زد 

 :خواب از سرم پرید

جا  جا جای خوابه؟ چرا این دختره ی نفهم این _

دادی؟ بی فکری هم حدی  ابیدی؟ چرا جواب نمیخو

دونی از کی  شن؟ می ات نگران می گی خانواده داره! نمی

 !گردیم؟ نه خبری نه هیچی داریم دنبالت می

زبونم بند اومده بود، چرا انقدر عصبی شده بود؟ فقط 

جوری عصبی و  ام نگرانن این که خونواده  بخاطر این

رنگش  های خوش ی چشمآشفته شده؟ هاله ای از نگران

رو پوشونده بود، توی این هوای تاریک صورت 
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اش ترسناک شده بود و به تنم رعشه  مردونه

 :انداخت، با سکوتم نعره ای کشید و گفت می

دونی ساعت چنده؟ ساعت دو شبه و خانم  می _

رو  جا راحت خوابیدی و ما تا کالنتری رفتیم تا خانم این

 !که نشدیپیدا کنیم، د حرف بزن الل 

م... م... من خ... خسته شده بودم، خ... خوابم برده  _

 !بود

هام جمع  از ترس لکنت گرفته بودم و اشک توی چشم

 "کار کرده بودم؟ به خودم توپیدم  شده بود مگت چی

گم  جا خوابیدم و بقیه رو نگران کردم به این می این

مظلوم به ماهان خیره شدم و غیر ارادی  "هیچی؟

 :ا بغض گفتمهمراه ب

بخدا ن... نفهمیدم ک... کی خوابم برد خ... خیلی  _

 ...خسته بودم
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هق هقم اجازه نداد بقیه ی حرفم رو تموم کنم، با 

هام تا آخرین حد باز شد و  کاری که ماهان کرد چشم

 ...افتم از تعجب نزدیک بود پس بی

  
 

 :محکم من رو تو آغوشش گرفت و زمزمه کرد

 !گریه نکن، تحمل ندارم _

اون لحظه کپ کردم حرفش رو جوری گفت که نشنوم 

تپش قلبم باال رفت، لرزش نامحسوس تنم حس 

ام آروم شد گرمای بدنش آرامش  هق گریه شد هق می

رو به وجودم هدیه داد تو آغوشش احساس آرامش 

کردم، من عاشق این مرد بودم من عاشقانه  می

کنم بهترین اتفاق  پرستیدمش، من اعتراف می می

کنم آغوشش محکم  ست اعتراف می عمرم این لحظه

 ...ترین آغوش دنیاست
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این مرد بودم،  من آیناز رادمنش از ته قلبم عاشق

خواستم بغلش کنم و دستم رو دور کمر پهن و 

اش حلقه کنم ولی قبل انجام این حرکت، ماهان  مردونه

های خوش درونم پر  ازم جدا شد. با حرفش تموم حس

 :کشید و به ناکجا آباد فرار کرد

فکر نکنی عاشق چشم و ابروتم، هرکس دیگه ای  _

 ...ا ما بودیشدم، چون آخرین بار ب بود نگران می

کرد؟ همه رو با  جوری بغلش می یعنی هرکسی بود این

 گیره؟ این عشق و محبت در آغوش می

 همه نگرانتن بیا برگردیم _

 !گردم خودم برمی _

های پف کرده برونی، ظهر  الزم نکرده بااین چشم _

این شد معلوم نیست این نصف شب چه غلطی 

 !کنی می
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کنه؟ بخاطر  یقلبم شکست، چرا این رفتار رو م

 :ها رو باید بگه؟ جدی و بااخم گفتم اشتباهم این حرف

 !گردم الزم نکرده خودم برمی _

 :ماهان اخم وحشتناکی روی صورتش نشوند و گفت

 شنیدی که؟ گفتم با خودم میای حرف اضافه نزن _

 :از این حرفش پام رو روی زمین کوبوندم و گفتم

 !خودم هم ماشین دارم هم پا _

 :ماهان به خودم لرزیدم با داد

 !زر نزن گفتم با من میای _

 :با ترس و بغض گفتم

 ب... باشه _

رنگی روی صورتش  که مطیعش شدم لبخند کم از این

 آشکار شد و با نگاهش بهم فهموند

  "شد اگه مثل آدم میومدی گلوی منم پاره نمی _"

 بریم _
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 ...سری تکون دادم، باهم به سمت ماشینش رفتیم

پور دلم  مجید علی"شین نشستیم، با صدای توی ما

 :غم روی دلم نشست "گیره

 دلم گیره کمینم شو _

 چقدر سنگی

 منو مسخره کردی و تو هر یک روز

 دو روز قهری

 سرم داد نزن عشق من

 از شور درش نیار دیگه

به چراغ قرمز برخوردیم، ماهان ناآروم روی فرمون 

نگ تاثیر داد، آه زد و اهمیتی به من نمی ضربه می

 ...زیادی روم گذاشته بود و روی مخم بود

 زبونم الل ولی حرفات یه بوهای بدی میده

 دلم از صبر دلم تنگه

 اهلل وکیلی داغونم
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 نباشی نمیشه باشم

 نمیتونم نمیتونم

 سرم درد میکنه واست نگاه کن دردسر اینه

 منو دنیا زده عشقم بیا و تو نزن دیگه

 مامان من خوشم امشب

 ا اون خوشه حالممامان ب

 چقدر بی اون غم انگیزه

 این جمله ی دوست دارم

وقتی خونه رو دیدم فورا پیاده شدم ازش تشکر 

گفتم ممنون که سرم  کردم؟ می ، چرا تشکر می نکردم

داد و هوار کشیدی؟ بگم ممنون که عاشقم کردی و 

گفتم؟! در کمال تعجب اونم  عاشقم نیستی؟ چی می

یا جدی بود جذاب تر از قبل پیاده شد. وقتی عصبی 

 !شد، جذابیتش توی همین جدی بودنش بود می

 .با کلید در حیاط رو باز کردم و در رو زدیم
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در که باز شد، با دیدن مامان به خودم لعنت فرستادم؛ 

هاش پف کرده بود و گود افتاده بود، چشم  زیر چشم

هاش قرمز شده بود و نشون از گریه ها و بی قراری 

 !دش بودهای زیا

تا به خودم بیام توی بغل مامان بودم هق هقش بلند 

 :شده بود میون گریه گفت

شیم مادر؟ تااین وقت شب کجا  نگفتی نگرانت می _

بودی؟ بابات مرد و زنده شد فکر کردیم اتفاقی برات 

 !افتاده

 .مامان بخدا توی ماشین خوابم برده بود _

بیا  بریم داخل حرف بزنیم، ماهان پسرم توهم _

 !جان گلچهره و نگین این

 :ماهان با احترام به مامان گفت

 !شما اول برین منم میام _
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مامان بهم خیره شد و بی حرف رفت ماهان با تاسف 

 :گفت

ببین چی به سر مامانت آوردی؟ خودت راحت  _

 !خوابیدی و بقیه رو پریشون کردی

واقعا بی فکر بودم ولی تقصیر   سرم رو پایین انداختم

خواستم بقیه رو اذیت کنم و  ، منم نمی نبود من

 ...نگرانشون کنم

  
 

چهره ی عصبی ای خمیده وارد شدم، با ورودم  با شونه

و نگران بابا رو دیدم، برای هزارمین بار به خودم لعنت 

 !فرستادم

 :گلچهره جون جلو اومد و مادرانه گفت

شیم؟ مامان و  کجا بودی عزیزم؟ نگفتی نگرانت می _

 !بابات هالک شدن

 :سرم رو پایین انداختم و با بغض گفتم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

174  

 

م... من بخدا جلوی دانشگاه خوابم برد، خسته بودم  _

شد که سرم روی فرمون افتاد و  دونم چی نمی

 .خوابیدم

های قرمز و آتشی جلو اومد، با دادی که زد  بابا با چشم

 :هوش از سرم رفت

 شی ها؟ تا کی بزرگ نمی _

 :به ساعت اشاره ای کرد و گفت

ببین ساعت دو و نیم شده و تو االن اومدی، هزار تا  _

به فکر فکر و خیال تو ذهنمون رد و بدل شد چرا 

 کسی نیستی؟

 :رو به سمتم گرفت و گفت اش انگشت اشاره

 !دونم و تو فقط یه بار دیگه تکرار بشه من می _

اولین بار بود که بابا همچنین رفتاری رو باهام داشت 

هام پشت سر هم راه خودشون رو  برای همین اشک

 :پیش گرفتن با بغض گفتم
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داد و  من که از قصد این کارو نکردم، چرا همتون _

  !ام کردین هوار راه انداختین؟ خسته

 :با زانو روی زمین افتادم و چند بار تکرار کردم

 من که این کارو از قصد نکردم _

که کال  شد تااین هر بار با گفتنش صدام آروم تر می

 !ساکت شدم

چرا درک نکردن؟ من قصد نگران کردنشون رو 

یا  خوام کسی بخاطرم پریشون بشه نداشتم، من نمی

 !اشک بریزه

نگین با گریه جلو اومد و از روی زمین بلندم کرد، با 

 :زد گفت صدایی که لرزش توش موج می

که بفهمین آیناز کجاست پر  تا االن همه بخاطر این _

 !پر شدین، االن که برگشته همچین رفتاری بعیده

 :به من نگاهی انداخت و با صدایی سرشار از بغض گفت

 نین واقعا این رفتار حق آینازه؟ حال و روزشو ببی _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

176  

 

توان راه رفتن و ایستادن رو نداشتم، نگین دستم رو 

 :گرفت و به سمت اتاقم رفتیم

 آیناز حالت خوبه؟ _

تکون  "نه"بهش نگاهی انداختم و سرم رو به معنی 

 .دادم

 :همین سؤال رو از خودم پرسیدم

 حالم خوب بود؟  _"

 "!نه اصال خوب نبودم _

اتاق رسیدیم. نگین من رو به سمت سرویس  باالخره به

بهداشتی راهنمایی کرد و مجبورم کرد که صورتم رو 

بشورم، سرم در حال انفجار بود و روبه موت بودم برای 

همین به طرف کشوی کنار تختم رفتم و قرص خواب 

 !رو در آوردم و بدون آب خوردمش

 چی خوردی؟ _

 !قرص خواب _
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 بیا بخواب  فدات شم، _

تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم، چقدر  سری

 .نازک بودم لوس و دل

 ...هام سنگین شدن و روی هم افتادن چشم

  
 

صبح با صدای اذان از خواب بیدار شدم؛ سرم سنگینی 

کرد فکر کنم اثر قرص خواب بود که دیشب میل  می

 !کردم

خورد؛ حسی  صدای خوشِ اذان توی گوشم زنگ می

داد چه  درونم من رو به سمت نماز خوندن سوق می

عشقی فراتر از عشق به خدا بود؟ مدتی از خدا دور 

رم پشیمون شدم و از بودم ولی به چه قیمتی؟ از کا

تخت دل کندم. به خودم اومدم غفلت تاکی؟ مگه ما 

آدم نیستیم؟ پس چرا از خالقمون فرسنگ ها فرسنگ 

 دوریم؟
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به سرویس بهداشتی رفتم و وضو گرفتم. یعنی بخاطر 

شم؟ افکار شیطانی  این همه غفلت روزی بخشیده می

رو کنار گذاشتم و جانماز رو، روبه قبله پهن کردم و 

نمازم رو با بسم ال... شروع کردم، با هر رکعت و هر 

شد، اسم خدا چه  وجودم پر از آرامش می ...بسم ال

جادویی داره که همه ی درد و ناراحتی رو به آرامش 

ام  کنه؟! پس از خوندن نماز، مانتوی توسی تبدیل می

رو در آوردم و با شلوار راستای سیاهم پوشیدم، مقنعه 

ردم و آرایش خیلی مالیمی روی ی سیاهم رو سرم ک

صورتم نشوندنم، بعد نگاه اجمالی به خودم، به طرف 

آشپزخونه رفتم، هنوز دلم از بابا گرفته بود و سرم 

درحال انفجار بود. مامان و بابا توی آشپزخونه نشسته 

بودن و درحال غذا خوردن بودن، صبح بخیر آرومی 

 !گفتم که جوابشم گرفتم
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ام رو خوردم  بی صدا صبحونه روی صندلی نشستم و

 :بابا سکوت طویل رو شکست

 دخترم حالت خوبه؟ _

 :سری تکون دادم و گفتم

 عالیم بابا مرسی _

بابا به مامان نگاهی انداخت و بدون عجله و هول شدن 

 :گفت

ببین دخترکم، کار توهم خوب نبود! االن حرفمو  _

 فهمی فهمی بذار بچه دار بشی می نمی

گلوم جاخوش کرد، با همون صدای  بغض لعنتی توی

 :ام گفتم بغض کرده

 !دونم بابا، ببخشید می _

ای روی سرم کاشت و  بابا لبخندی زد و بلند شد، بوسه

 ...بعد بوسیدن و خداحافظی به شرکتش رفت

 مامان جون منم برم، مرسی خداحافظ _
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 مواظب خودت باش عزیزکم، خداحافظ _

رون و طبق معمول به با پوشیدن کفشم، از خونه زدم بی

 ...سمت خونه ی مهناز روندم

  
 

مهناز جلوی در منتظر من بود و پاش رو بی قرار تکون 

 !داد، این دختر هم خود درگیری داره می

  .با اخم در ماشین رو باز کرد و سوار شد

 سالم خوبی؟ _

 ای؟ مرسی مهی، چته چرا عصبانی _

اوف نپرس آیناز، پسر عموم اومد خواستگاریم االن  _

 !بابام گیر داده باید شوهر کنی

ری خونه ی بخت و شرت کم  اوه خوبه که، می _

 !شه می

 یی آینازخیلی پرو _

 چاکر شماییم، راه بیفتم بانو؟ _
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رو  اوه بریم، یه آهنگ غمگین بذار که درد دلم _

 باهاش صاف کنم

عجب گیجیا، االن آهنگ غمگین گوش بدی بدتر  _

 !شی می

 عیبی نداره، بذار توروخدا _

 ذارم باشه التماس نکن می _

ضبط رو روشن کردم و صدای حمید عسکری توی 

 :فضای ماشین پیچید

شبو تنهایی و گیتار و غمو این دلِ بیمارمو این حالِ _

 خرابم

خوابی و بی تابی و دلتنگی و حسی که میده بی  منو بی

 تو عذابم

تو با یه گوشیِ خاموشی و تو فاز فراموشی و من در به 

 در تو
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تو لبات خندونو تو چشمِ من اشکه بیخیال کی به کیه 

 فدای سر تو

به دیوونگی رسید کارم  عشقم بعد تو چقد بده حالم

 ولی باز هوانو دارم

دنیا اون یه جای دور منم تنها خیلی قلبمو شکست اما 

 هنوزم هواشو دارم

هیشکی جز من نتونست که تو رو درک کنه یه کاری 

 کردی که قلبم تا ابد درد کنه

 من که هیچ کاری نکردم که تو رو سرد کنه

گی بعد تو من که چشماتو به یه دنیا نمیدادم گلم زند

 سخت شد کم شده تحملم

 ....شنیدم که گفتی من به درد تو نمیخورم

 "حمید عکسری فاز فراموشی "

 .پیاده شو ماشینو پارک کنم _
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مهناز پیاده شد بعد از پارک کردن ماشین پیاده شدم، 

خورم رو  همین که پیاده شدم ماهان رو دیدم، نگاه دل

 ...بهش دوختم ولی فورا ازش چشم برداشتم

 ماهان

ساعت یازده شب بود، نگین با عجله از پله ها پایین 

 :اومد؛ هول هولکی و نفس زنان گفت

آ... آیناز نیست! از اون لحظه ای که از ما جدا شده  _

 .خبری ازش نیست

ر دادن کجا گذاشته نگران شدم چند ساعت بدون خب

رفته؟! گلچهره بانو محکم به صورت خودش زد و 

 :گفت

 !خاک عالم، برای آیناز اتفاقی نیفتاده باشه _

 :ای گفت جویانه پدر با لحن دل

 .اتفاقی برای آیناز نیفتاده بد به دلتون راه ندین _

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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ام، دستم رو داخل جیبم فرو  با زنگ خوردن گوشی

 :، پاسخ دادمکردم شاهین خان رو خط بود

 جا؟ شه بیاین این پسرم می _

 باشه حتما فعال _

 فعال _

 :تماس رو قطع کردم و روبه پدر گفتم

 !باید بریم خونه ی شاهین خان _

 :مادر که از خداش بود گفت

باشه باشه بریم، نگین برو مانتوم رو بیار خودتم  _

 آماده کن

 گردم چشم مامان االن برمی _

فت منم به سمت ماشین رفتم و نگین مثل برق باال ر

 .سوار شدم

بعد چند مین بقیه هم رسیدن و به طرف خونه ی 

 ...شاهین خان روندم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

185  

 

در زدیم؛ دلناز خانم در رو باز کرد، چشمش باد کرده 

بود و رگه های قرمز دورش رو احاطه کرده بود. وارد 

 ...خونه شدیم حال شاهین خان تعریفی نبود

اثری از آیناز نبود، قرار شد کل تهران رو گشتیم ولی 

پدر به کالنتری بره و بپرسه، همه ی بیمارستان ها و 

 ...سردخونه ها رو گشتیم ولی آینازی نبود

به ساعت ماشین نگاه کردم؛ ساعت از دو گذشته بود 

خواستم فقط و فقط  آیناز کجاست؟ نگرانش بودم و می

 ...!پیدا شه

 ...با فکری که به سرم زد دور زدم و

  
 

به طرف دانشگاه رفتم؛ جایی که آخرین بار آیناز 

 ...جا بود اون

د، ماشینش جلوی دانشگاه ماشین آیناز به چشمم خور

  !جا بود؟ چرا این
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رو خاموش کردم، از ماشین پیاده شدم و به اون  ماشین

ور خیابون رفتم. با دیدن آینازی که توی ماشین 

ام خوابید ولی این دختر چرا  خوابش برده بود نگرانی

انقدر بی فکره؟ به فکر دل من نیست؟ به فکر 

 !اش نیست؟ خونواده

م ولی بیدار نشد ی ماشین زد چند ضربه به شیشه

 !ضربه ها رو تند کردم باالخره بیدار شد

آلود به اطراف نگاه کرد وقتی من  یه ثانیه منگ و خواب

رو زد و پیاده شد، با دیدن صورت  رو دید قفل ماشین

آروم و بی خیالش عصبی شدم و با صدایی که سعی در 

 :کنترلش داشتم گفتم

جا  ینجا جای خوابه؟ چرا ا دختره ی نفهم این _

دادی؟ بی فکری هم حدی  خوابیدی؟ چرا جواب نمی

دونی از کی  شن؟ می ات نگران می گی خانواده داره! نمی

 !گردیم؟ نه خبری نه هیچی داریم دنبالت می
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جوابی نداد و تنها به صورتم خیره شده بود و من از 

 !این سکوت متنفر بودم

 :از خشم و عصبانیت سرش داد زدم

ده؟ ساعت دو شبه و خانم دونی ساعت چن می _

رو  جا راحت خوابیدی و ما تا کالنتری رفتیم تا خانم این

 !پیدا کنیم، د حرف بزن الل که نشدی

 :باالخره زبونش باز شد و با لکنت گفت

م... م... من خ... خسته شده بودم، خ... خوابم برده  _

 !بود

از این همه مظلومیتش دلم به درد اومد، با دیدن 

نیاوردم و به آغوشم کشیدمش،  اشکش دووم

های لباب از اشکش مدام جلوی چشمم رژه  چشم

 ...رفت، مثل یه بچه توی بغلم بود می

باالخره به خونه خودمون رسیدیم، همه خسته بودیم، 

 !امشب تونستم عشق نگین به آیناز رو مشاهده کنم
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امشب با رفتارم چقدر اشتباه کردم، دل آیناز رو 

 ...حقش بود؟ شکستم، این رفتار

 !لعنت به من که دل عزیزم رو شکوندم

روی تخت دراز کشیدم، دیگه وقتش بود برای به دست 

آوردن آیناز اقدامی بکنم، هرچه زود تر بهتر، من 

 ...!بدون اون هیچم

صبح از خواب بیدار شدم و بعد از خوندن نماز، خودم 

رو آماده کردم تا به دانشگاه برم. به آشپزخونه رفتم، 

خورد منم چند تا  نگین بیدار شده بود و صبحونه می

 :لقمه خوردم و رو به نگین گفتم

 !بیرون منتظرتم _

 باشه داداشی _

ماشین رو روشن کردم تا نگین بیاد، به آینازی فکر 

کردم که دلش رو شکونده بودم. باورود نگین دست از 

 ...فکر و خیال کشیدم و به طرف دانشگاه گاز دادم
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توی حیاط پارک کردم و پیاده شدم، همراه  ماشین رو

 !من آیناز هم پیاده شد مثل همیشه جسور و زیبا

خوری توش  اش که دل با چشم های درشت و سبزآبی

رو به  زد بهم خیره شد ولی خیلی زود روش موج می

 .طرف دیگه ای برگردوند

 ...!باز من آخ عشق لج

 :حال گفت نگین با دیدن آینا، هول و خوش

 !رم پیش آیناز فعال خداحافظ ی داداش، من میوا _

سری تکون دادم، به رفتن نگین خیره شدم وقتی به 

آیناز رسید، خودش رو تو بغلش پرتاب کرد؛ آیناز هم 

 !سکته ی کامل رو زد

با رؤیت عالقه ی نگین به آیناز لبخندی روی لبم جا 

ام تحریک شد و برای یه لحظه  خوش کرد، غریضه

رو توی بغلم فشار بدم، انقدر محکم  خواستم آیناز

 !فشار بدم که توی من حل بشه
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 !هاش از همین فاصله هم قابل مشاهده بود برق چشم

 ...این دختر مهره ی مار نداشت؛ خودِ مهره ی مار بود

زد برداشتم و تو  چشم از روی آینازی که قهقه می

حیاط طویل دانشگاه تا دفترم قدم زدم. امروز آرش با 

و آیناز کالس داشت و من فقط یه کالس تدریس نگین 

 ...رو تموم کنیم داشتم و به نفعم بود که کار امشب

 آیناز

نگین با عجله به طرفمون اومد، تا به خودم بیام نگین 

لش کردم، خودش رو توی بغلم ولو کرد، متقابال بغ

 :زمزمه کرد

 !حالت خوبه؟ _

 !آره خوبم _

 خداروشکر _

کردم، چرا  نگاه خیره ب ماهان رو روی خودم حس می

 شد؟  با هر نگاهش دلم زیر و رو می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2


]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

191  

 

 :صدایی درونم فریاد زد

 "!چون عاشقشی لعنتی _"

 ...مون بلند شد با حرفی که مهناز زد قهقه

 
 

 :مهناز با خنده و شوخی گفت

 !فیلم هندی نکنین، منم بغل کنین _

 .قهقه ی هممون بلند شد خیلی باحال حرفش رو زد

ل همیشه محکم و نگاهم سمت ماهان کشیده شد؛ مث

استوار به طرف دفتر جداگانه ی خودش رفت، عجب 

 !شانسی داشت، از همه جدا بود

بیاین ماهم بریم، امروزم قراره با یه استاد جدید  _

 .آشنا شیم

با حرف من نگین و مهناز دنبالم اومدن، نگاه هیز 

شد ولی خب این  پسرها روی تن و بدنمون احساس می

 ...چند تا از دانشجو ها بودنگاه ها فقط مختص به 



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

192  

 

به سمت کالس رفتیم، کالس از دانشجور پر شده بود و 

 ...همهمه داخل کالس رو فرا گرفته بود

نزدیک که شدیم صدای الناز، دختر جلف دانشگاه به 

 :گوشم رسید

گن این استادِ شبیه استاد راد هستش، ولی  آره می _

 !خوب به جذابی اون نیست

یرتم خودی نشون داد، با رگ حسودی و شاید غ

خواستم موهاش رو  حرصی آشکار بهش خیره شدم می

شد برای  دونه دونه بکنم و تو مشتش بذارم ولی نمی

 ...همین به یه لبخند مملو از حرص اکتفا کردم

 :نوید با عجله اومد و گفت

 !استاد اومد _

همه به تکاپو و جنب و جوش افتادن، نشستن همه 

 ... استاد جدیدمصادف شد با اومدن 

 !سالم خسته نباشید _
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 :همه باهم و یک صدا گفتن

 !سالم استاد _

  زد، مرد شوخ و باحالی بود استاد یکم حرف زیاد می

 !سن ماهان باشه فکر کنم هم

 :نگین زیر گوشم گفت

 !آرش دوست ماهانه _

 :مهناز هم فارغ از همه جا گفت

 !لعنتی چقد خوشگله روح از تنم رفت _

پسندم مرد  ود ولی من این قیافه هارو نمیخوشکل ب

اش اهبت داشته باشه؛ مثل قیافه ی حضرت  باید قیافه

 !یار

 ..."حضرت یار "چه اسمی برای ماهان پیدا کردم 

 !هم خوبه "دل رباینده "

باالخره سه تا کالسی که داشتم تموم شد و همراه 

 ...نگین و مهناز یکم گشتیم و به خونه هامون رفتیم
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 م مامان جونمسال _

سالم دختر مامان، امشب مهمون داریم برو یه دوش  _

 !بگیر

 !کی میاد؟ _

 خونه ی آقا محسن _

ای جانم یعنی نگین اینا میومدن؟ خوشحال از شنیدن 

 :این خبر گفتم

 .رم آخ جون، چشم االن می _

دونستم امشب چی در  به طرف اتاقم رفتم، ولی نمی

 ...انتظارمه

  
 

رو ببینم ذوق داشتم، امروز  که قراره ماهان از فکر این

دونم چرا؟ هرچی بود، حس  کردم نمی حس شادی می

 !خوبی بود
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م رو از تنم در آوردم و به طرف حموم رفتم و لباس

 ...دوش گرفتم

کرد.  از حموم بیرون اومدم، بدنم احساس سبکی می

خواستم امشب عالی بنظر بیام، بیشتر از هرشب  می

 ...دیگه ای

کرد  داد و مجبورم می ام قلقلکم می احساس دخترونه

که با بهترین حالت ممکن جلوی چشم ماهان ظاهر 

 !بشم

ول باید نماز بخونم؛ به طرف کشو رفتم و جانماز رو اما ا

پهن کردم با یه بسم ال... شروع کردم و با یه بسم ال... 

به نمازم خاتمه دادم. بعد نماز ظهر، یکم نت گردی 

کردم چون فقط چند مین دیگه به اذان عصر مونده 

 ...بود

با شنیدن صدای اذان، بند دلم پاره شد عاشق این 

 !...تک تک کلمات اذان شدم صدا شدم عاشق
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بعد اتمام صدای دلنشین اذان، بلند شدم و نماز عصرم 

رو خوندم. امروز پر از آرامش بودم و هیچ غمی روی 

 !کرد و من چقدر ممنون خالقم بودم دلم سنگینی نمی

کمدم رو باز کردم و یه کت و دامن گلبهی که فیت تنم 

خودم  بود رو در آوردم و روی تخت گذاشتم، پوست

ام رو  سفید بود و نیازی به کرم پودر نداشت، رژ گلبهی

هام رو با دقت و  ام کشیدم، چشم های برجسته روی لب

ام رو به  ظرافت فراوانی کشیدم و ریمل حجم دهنده

مژه هام کشیدم. بابلیس رو برداشتم و موهام رو فر 

درشت کردم، توی آینه به خودم نگاهی انداختم؛ از 

 !لی شده بودمحق نگذریم عا

لباسم که روی تخت بود رو برداشتم و پوشیدمش. 

 توی یه کلمه عالی شده بودم

برین کنار سقف ریخت لعنتی اعتماد به نفس اینو  "

 " !رفت ایران داشت، با چنگال به جنگ با آمریکا می
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 :با صدای مامان چشم از آینه برداشتم

 !آیناز بیا پایین _

 .چشم اومدم _

ه های مارپیچی گذشتم، با ورودم به با سرعت از پل

 :آشپزخونه گفتم

 جانم مامان؟ _

 :مامان با دیدنم لبخندی زد و گفت

بینم خودت شیک  هیچی گفتم تیپ بزنی، ولی می _

 !کردی

 !هوم پس چی؟ دخملت همیشه شیکه _

 چه اعتماد به نفسی _

 !عه مامان _

 جانم دخترم _

 هیچی، کاری چیزی نداری؟ _

 تموم شدنه کارام  _
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 سری تکون دادم و از آشپزخونه بیرون اومدم

 
 

جلوی تی وی نشستم، تلویزیون رو روشن کردم؛ کانال 

کردم حتی یه برنامه ی  هارو بی هدف باال و پایین می

شد! حوصله نشستن نداشتم  بدرد بخور پخش نمی

 :برای همین گفتم

 خوای؟ مامان جون کمک نمی _

 نه، فقط بیا چایی دم کن االن میان _

 باشه _

داد کی  به ساعت نگاه کردم، شش و نیم رو نشون می

 ...ساعت شش و نیم شد خدا داند

زد  دن ماهان استرس داشتم، قلبم تند تند میبرای دی

 ...ام بزنه بیرون و راحتم کنه خواست از سینه قلبم می
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چایی رو دم کردم خواستم به نشیمن برگردم که زنگ 

جا ایستادم مامان اشاره کرد برم  در زده شد، همون

 ...پیشش و خودش در رو باز کرد

ن، بابا اول آقا محسن وارد شد، بعد از اون گلچهره جو

هم وارد شد. با دیدن ماهان کپ کردم؛ گل و شیرینی 

بزرگی توی دستش جا خوش کرده بود و وقتی دستش 

رو برای گرفتنشون به سمت هم متمایل کرده بود 

جوری  ذاشت همین عضالتش رو بهتر به نمایش می

 :بهش خیره بودم مامان زیر گوشم گفت

 !گل و شیرینیو از دست ماهان بگیر _

ف مامان فورا شیرینی و گل رو از ماهان گرفتم، با حر

دونم؟!  هارو چرا آوردن نکنه جشنه و من نمی اصال این

به گل های توی دستم نگاه کردم؛ رز قرمز بود و به 

خوبی تزئین شده بود. پرو نتونست سالم کنه و رفت، 

به جای خالی ماهان خیره شدم ولی به یک نکشیده 
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رویی  حالی و خوش نگین جاش رو گرفت، با خوش

 :گفت

 سالم آنی جونم خوبی؟ _

 سالم مرسی توخوبی؟ _

 قربونت _

 .بیا داخل، جلو در زشته _

لبخندی زد و وارد شد و با هم به سمت نشیمن رفتیم، 

 !مامان هم که با ماهان وارد نشیمن شده بود

 .تو بشین من برم چایی بیارم _

 :نشینی زد و گفت لبخند دل

 !استی چه دلبر شدیباشه عزیزم، ر _

 بودم عزیزم _

 .بعد حرفم لبخندی زدم

کردم ولی جرأت نگاه  سنگینی نگاه ماهان رو حس می

کردم با دیدن  کردن بهش رو نداشتم حس می



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

201  

 

شه، ضربان قلبم باال  هام از حال دلم خبر دار می چشم

لرزید  رفته بود و ریتمش از دستم دررفته بود دلم می

راستی که طرز نگاهش مثل  از طرز نگاه کردنش؛ به

 ...!خودش جذاب و بی عیب و عار بود

از فکر کردن به حضرت یار دست کشیدم و به 

کردم توی  آشپزخونه رفتم تا چایی بیارم، حس می

 !ام مجلس خاستگاری گیر کرده

چایی هارو ریختم و به پذیرایی رفتم، از پدرم و آقا 

ه محسن که گرم گفت و گو بودن شروع کردم تا ب

ماهان رسیدم، استرس و اضطراب امونم رو بریده 

 :بودم، سینی رو جلوش گرفتم و گفتم

 !بفرمایید _

یکی از چایی هارو برداشت و زیر لب ممنونی گفت، با 

سینی توی دستم کنار نگین نشستم و زیر گوشش 

 :گفتم
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 !چته تو فکری _

 !نه بابا تنها بودم برای همین سکوتو جایز دونستم _

 !اشه، االن دیگه تنها نیستیاوه ب _

 اوهوم _

با نگین یکم حرف زدیم، رأس ساعت هشت سفره رو 

چیدیم و مشغول شام خوردن شدیم، بماند که چقدر 

 ...زیر نگاه های ماهان معذب بودم

مرد ها به نشیمن رفتن و ماهم وسیله هارو باهم جمع 

 .کردیم

 :بعد اتمام کارمون، مامان گفت

 !ی بیاردخترم یه دور چای _

 .چشم مامان _

ها رفتن چایی رو توی استکان ها  که اون بعد این

 .ریختم و به همه تعارف کردم
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هنوز روی مبل ننشسته بودم که با حرف آقا محسن، 

 ...پدر ماهان کپ کردم و ضربان قلبم باال رفت

  
 

رو داشتم غیر از این حرف، اونم از  انتظار هرچیزی

 ...جانب آقا محسن

 !جاییم؟ خودتون که خبر دارید برای چی این _

با حرف آقا محسن همه سر ها به طرف من چرخید، 

 :اضطراب گرفتم و گفتم

بخدا من کاری نکردم، به من زل نزنین، از چیزی  _

 !خبر ندارم

صدای قهقه ی همه بلند شد، نگین میون خنده هاش 

 :گفت

دونیم کاری نکردی ولی این کاری که ما داریم به  می _

 .شه تو مربوط می

 :کنجکاو شدم و با توجه به حرفاشون گوش دادم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

204  

 

پسر خب شاهین جان بریم سر اصل مطلب، این اقا  _

ما بدجوری دلش واسه دختر خانمتون رفته و اگه 

 ...اجازه بدین این دوتا جوون سنگاشونو وا بکنن

از این حرف شکه شدم، امشب مراسم خاستگاریم بود 

و خودم خبر نداشتم؟ دهنم اندازه ی غار باز شد و از 

 !...تونستم چیزی بگم تعجب نمی

 :بابام بعد یه ثانیه گفت

 ...اباختیار دارین جن _

 :بعد هم روبه من با خوش رویی گفت

 !دخترم، ماهان جانو راهنمایی کن _

که خودم خبر نداشتم عصبی  بااخم بلند شدم از این

حال بودم، من این مرد رو با  شدم از طرفی هم خوش

 ...پرستیدم و عاشقش بودم تمام وجودم می

  .از پله ها باال رفتم؛ ماهان هم پشت سر من راه افتاد
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باز کردن در اتاقم، با لباس زیر های سیاهم که روی با 

خواستم جلوی ماهان   تخت ولو شده بود روبه رو شدم

رو بگیرم ولی دیر شده بود، با دیدن وسیله هام آروم 

خندید. از خجالت قرمز شده بودم اون لحظه 

 ...رو ببلعه خواستم زمین دهن باز کنه و من می

زیر هارو پشتم قایم فورا به طرف تختم رفتم و لباس 

 .اش شد کرد و همین کارم باعث تجدید خنده

 :حالت جدی به خودش گرفت و گفت

 آیناز شرطت برای ازدواج چیه؟ _

 دونم واال، تا به حال فکر نکردم اوم نمی _

 کنم االن فکر می _

یکم فکر کردم با چیزی که توی ذهنم خطور کرد 

 :حال دست زدم و گفتم خوش

 .وای فهمیدم _

 ...ماهان منتظر به من چشم دوخته بود
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رو بزنم حرف زدن در اون  دونستم چجوری حرفم نمی

بود. باالخره عزمم رو جزم کردم و لب مورد برام سخت 

 :از هم باز کردم

کنم تا یه مدت مثل  به شرطی باهاتون ازدواج می _

خونه باشیم و کوچک ترین چیزی بینمون اتفاق  هم

ذارن دختره بره خونه ی  نیفته، مثل این مردا که نمی

ام غرغر نکنی، چون  باباش نباشی، دوستم اومد خونه

خونم توی کارای خونه  میمنم دانشجوعم و درس 

 !کمکم کنی

دونم کی ماهان  بعد اتمام حرفم نفسی تازه کردم، نمی

رو از مفرد خطاب کردم، به چهره ی آروم ماهان خیره 

شد به آرومی لب  اش خونده نمی شدم؛ چیزی از چهره

 :زد

 !شرط دیگه ای نداری؟ هرچی هست االن بگو _
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 :کمی فکر کردم و گفتم

 !کنم ترورت میزن دوم بیاری  _

 :بااین حرفم خندید و گفت

ات  کنی؟ نکنه با لوازم آرایشی با چی ترورم می _

 !خوای ترورم کنی می

 !کنم نه با اسلحه ترورت می _

 :بازم خندید و زمزمه کرد

 .چه خشن، ترسیدم _

 :کرد، با لحنی پر از حرص گفتم ام می داشت مسخره

وشم کنی هه هه االن بخند اگه زن بگیری و فرام _

 ...کنم ترور که هیچ کال نابودت می

بازم خندید، دیگه جون به لب شدم و غیر ارادی و 

 :مظلوم گفتم

 !اه نخند من رو عشقم غیرت دارم _
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لعنت بر دهانی که بی موقع "محکم روی لبم کوبیدم 

 "باز شود

خودم، خودم رو لو دادم، با کاری که ماهان کرد از 

 ...تعجب دهنم باز شد

رو گرفت و به طرف خودش کشید،  اومد؛ دستمجلو 

بااین کارش توی بغلش جا خوش کردم. قلبم تند تند 

زد ریتمش انقدر تند و کوبنده بود که حس  می

زنه، فشارم باال  ام بیرون می کردم االن قلبم از سینه می

رفته بود و آرامش، عشق و خوشی توی دلم لبریز شده 

 ...بود

تونم خودمو  ماهان نمی آخ خدا خودت ببخش! جلوی

 !تونم کنترل منم بخدا نمی

 :رو قلقلک داد صدای ضعیف و بم ماهان گوشم

آیناز، من محتاج بغلتم نه صرفا بدنت! فقط مال من  _

ام باش. بدون هیچ شیله  باش، برای من باش خانم خونه
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ای کنارم باش و زندگی رو برام شیرین کن، تا  و پیله

زنم ولی بغلت رو  دست نمیهروقت که تو بخوای بهت 

 !وقت ازم نگیر هیچ

هاش دستوری  حرفاش هرچند پر از غرور بود و حرف

هاش و لحن  بود ولی عمیقا به دلم نشست، دلم از حرف

گفتارش قیلی ویلی رفت. بوی تلخ عطرش رو با دل و 

 !جون بو کشیدم، عمیق و پر عطش

اش توی مشامم  خواستم بوی عطر مردونه انگار می

 ...بشهحک 

اش گم شده بودم و  مثل جنین توی بغل پهن و مردونه

کردم وقتی توی بغلش لم  چقدر احساس قدرت می

 ...دادم می

 ست؟ "بله"االن جوابت  _

ازش جدا شدم و از خجالت لبم رو گزیدم، سرم رو 

 :پایین انداختم و آروم زمزمه کردم
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 اوهوم _

 وقتی سرم رو بلند کردم لبخند پیروزی روی لبش

 !نمایان بود و من رو تو آتیش خواستنش سوزوند

 .بریم پایین به بقیه بگیم _

حال  بااین حرف ماهان حس عجیبی داشتم، خوش

 ...رسم ام می که به عشق زندگی بودم از این

همراه ماهان از پله های مارپیچی پایین رفتیم، این پله 

خواستم  ها امشب چقدر کوتاه شده بودن، من می

حالی  اهان تنها باشم. صدای درونم با خوشبیشتر با م

 :و نشاط گفت

ماهان از این به بعد مال توعه، لحظات خوشی رو  _"

 "گذرونید باهم و تنها می

 ...شد از فکر کردن به آینده ته دلم عروسی به پا می

وقتی به نشیمن رسیدیم، گلچهره جون با لبخند 

 :گفت
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 !رو شیرین کنیم؟ دخترم دهنمون _

 :پایین انداختم و زیر لب گفتمسرم رو 

 !بله _

حال شدن و برق  همه با شنیدن این حرفم خوش

شد دید. نگین  هاشون می حالی رو توی چشم خوش

سوت زد، سوت زدنش استارتی بود برای کف زدن پدر 

 ...و مادرهامون

یعنی انقدر خوش شانس بودم که به این زودی به 

 !عشقم برسم؟

  
 

 :ماهان خم شد و با عشق لب زد

 گفتم این کت و دامن بهت میاد؟ _

 .نوچ نگفتی _

 خب االن گفتم خنگول من _
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ام گرفت ولی به روی خودم  از لحن خنگول من خنده

 :نیاوردم و گفتم

 !خوره ات به خنگول می خنگول خودتی، تو قیافه _

 :خواست جوابم رو بده اما با حرف نگین ناکام موند

گین؟ بلند حرف بزنین ماهم  چی درِ گوش هم می _

 بدونیم

 :ماهان خندید و گفت

 !به خروس بی محل گفتی برو اونور من جات هستم _

باید یکم خواهر شوهر بازی دربیارم پس چی؟  _

 !داداش جان

 :ماهان خندید و گفت

 .رسم حساب تورو بعدا می _

نگین لبخندی به پهنای صورتش زد و تند تند پلک 

 .زد، همه به این کار نگین خندیدن می

 :مامان با خنده گفت
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هارو بگردون که دهنمون  عزیزم، بیا این شیرینی _

 !مثل اوقاتمون شیرین بشه

و به شیرینی هایی که روی عسلی به آدم چشمک 

 .زد اشاره کرد می

خجالتم ریخته بود و مثل ثانیه های اول خجالت 

کشیدم، ماهان روی مبل دو نفره نشست، نگین  نمی

هم بلند شد و ظرف ها رو جلوی همه گذاشت، 

 :شیرینی رو بلند کردم، مامان و بابا هردو گفتن

 "!اره ی تنمممنون دخترم، خوشبخت شی پ _"

 :گلچهره جون و محسن آقا گفتن

 "!دستت درد نکنه عروس گلم _"

ها به طرف ماهان رفتم و خم شدم شیرینی  بعد اون

 :برداره، آروم جوری که کسی نشنوه گفت

این شیرینی خوردن داره، دستت درد نکنه خانوم  _

 ام خونه
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با حرفش تموم خوشی های دنیا سراغم اومدن؛ به 

ات  اتفاقی سریع و بی مقدمه وارد زندگی راستی که هر

 ...تونه خوب باشه یا بد شه، حاال اون اتفاق می می

طبق معمول نگین آخرین نفر بود، خم شدم شیرینی 

 :برداره گفت

هرچند وظیفته ولی مرسی، دست راستت رو کله ی  _

 !من بیچاره

 :نامحسوس لگدی به پاش زدم و گفتم

 !این وظیفه ی توعه نه من _

شم  اه نه بابا، ببخشیدا من خواهر دومادم و می _

 !خواهر شوهرت، باید بدجنس باشم

 شه اوه نگین، دارم برات نوبت منم می _

 ...کو تا اون موقع _

پشتم درد گرفت، از حالت خمیدگی بلند شدم و روی 

 .مبل نشستم
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 :بابام روبه آقا محسن گفت

محسن جان توکه خودت خبر داری تو خونواده ی  _

ما رسم صیغه اینا نیست، هرچه زودتر برن سر خونه و 

 !زندگیشون

 :آقا محسن خندید و گفت

 آره، ماهم با صیغه کردن زیاد موافق نیستیم _

 :بعد روبه ما گفتن

 خواین برین برای خون آزمایش؟ چه وقت می _

 ...ام گرفت با جواب ماهان خنده

  
 

 :نه تنها من بلکه همه زیر زیرکی خندیدن

گم همین فردا بریم، چرا وقتو تلف کنیم؟  من می _

 .آیناز هم فردا تا ساعت دوازده کالس داره

 کجا، ماهان یخچالی کجا؟این ماهان عجول 

 :بابام تک خنده ای کرد و گفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

216  

 

 !آره فردا برید، هرچه زود تر بهتر _

گلچهره جون که تا اون موقع سکوت کرده بود ذوق 

 :زده گفت

وای یعنی به مراد دلم رسیدم؟ تک پسرم داره زن  _

 .گیره، اونم آینازی که مثل دخترم دوستش دارم می

 کنما از من بخری قهر می مامان، ناز عروستو بیشتر _

 :با لبخند گفتم

 !بر آدم حسود لعنت _

گرم گفت و گو بودیم این دورهمی به هرچیزی 

 !خورد جز مراسم خاستگاری می

کل مهمونی ماهان به من خیره بود من هم با تمام 

ای و جذابش خیره بودم، با  های قهوه وجودم به چشم

زدیم و من چقدر  هامون با هم حرف می چشم

 .حال بودم خوش
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ات کم میارن  حالی ها کلمات در برابر خوش گاهی وقت

 ...شن و ناچیز و بی ارزش می

 .خب دیگه ما رفع زحمت کنیم _

با حرف آقا محسن بلند شدم برم میوه بیارم، 

خداروشکر که میوه ها رو چیده بودیم و فقط تعارف 

 ...های من بود کردن رو شونه

کردن و غم دلم رو بعد خوردن میوه، عزم رفتن 

خوام که با ماهان  پوشوند من ثانیه های بیشتری رو می

 ...گو نیست باشم این چند ساعت دیگه جواب

شون کنیم، ماهان  جلوی در ایستاده بودیم تا بدرقه

 :اومد کنارم و گفت

 دم نخوابی شب اس می _

 !هوم باشه استاد _
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لبخندی از سر رضایت روی لبش نشست، با رفتنشون 

هم به نشیمن رفتم و وسیله هارو جمع کردم و  من

 شویی چپوندم ظرف هارو توی ظرف

 ....با حرف بابا دست از کار کشیدم و

  
 

خواد در مورد  دونستم بابام می دستم رو شستم، می

کشیدم انگار  زندگی مشترک نصیحتم کنه، خجالت می

تازه خون به مغزم رسیده باشه و معنی خجالت رو 

 ...درک کنم

 :با صدایی که به گوش بابا برسه گفتم

 اومدم بابا جون _

به  به نشیمن رفتم، بابا روی مبل دو نفره نشسته بود،

 ...من اشاره کرد که برم کنارش بشینم

روی مبل کنار بابا نشستم و سرم رو پایین انداختم؛ 

روی نگاه کردن به بابام رو نداشتم. با نشستن دست 
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بابا روی سرم حس خوشی بهم القا شد، ناخوداگاه 

خودم رو توی بغل بابا پرت کردم؛ بااین کارم آرامش 

جا خودم رو  همونبهم هجوم آورد و وادارم کرد تا 

آروم کنم و من چقدر محتاج بغل های بی منت پدرم 

 ...بودم

 :بابام با مهربونی فراوان گفت

شه به  بابا جان، این تصمیمی که گرفتی مربوط می _

ات. بحث یکی دو روز نیست بلکه بحث یه  تموم زندگی

ماهان زندگی  "زن"عمر زندگیه! وقتی به عنوان 

اراتو ترک کنی، زندگی متاهلی کنی باید بعضی از ک می

هم خوشی داره و هم سختی. باید تا پای جونت 

 ...ها ترکش نکنی همراهش باشی و توی سختی

 :آروم و خجالت زده گفتم

 باشه بابا جون _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

220  

 

ام سکوت کرد  بابا با صدای اس ام اس گوشی

 !دونستم این مسیج از جانب ماهانه می

گرفته بهم  مامان که فهمید شرم تموم وجود رو فرا

 :گفت

 برو بخواب دخترم _

 :مثل فنر از جام پریدم و گفتم

 من برم، شب خوش _

 خوب بخوابی _

 :باباهم گفت

 شبت بخیر دختر بابا _

با تموم سرعتم از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم، 

 :د مسیج رو باز کردم، از طرف ماهان بو

 !نخوابیدی که کوچولو؟ _

 :تایپ کردم

 ه نخوابیدم گودزیالن _
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ام زنگ خورد، ماهان پشت خط بود، دکمه ی  گوشی

 .اتصال رو زدم

 سالم، خوبی کوچولو؟ _

 سالم، آره گودزیال _

 کنم من تورو آدمت می _

ام و فرشته ها آدم  تونی، چون من فرشته نمی _

 شن نمی

 :توی گلو خندید و آروم زمزمه کرد

 !تو فرشته ی منی _

 :داد، آروم و زمزمه وار گفتم یحس عجیبی قلقلکم م

 !توهم شاه منی _

یکم حرف زدیم و در آخر کم آوردیم و بعد یه شب 

 ...بخیری اتصال رو قطع کردم

هام رو روی  حالی و نشاط وصف نشدنی چشم با خوش

 ...هم گذاشتم و به خواب رفتم
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ای انرژی بیشتری داشتم، هنوزم  صبح از هر روز دیگه

شد یعنی دیشب خواستگاری من بود و  باورم نمی

 ریم؟ امروز همراه عشقم برای آزمایش خون می

م و در کمال تعجب دیشب به ماهان گفتم نوبت نگرفتی

اندازه، واقعا  گفت دوستش دکتره و کارمون رو راه می

 !فکر کنم نصف تهران دوست حضرت یار باشه

پر انرژی و پر نشاط به طرف سرویس بهداشتی رفتم و 

خواستم امروز از  کارهای مربوطه رو انجام دادم، می

همیشه بهتر باشم، مانتوی بلندم که یه وجب باالی مچ 

و رنگش سبز لجنی بود رو از کمد بیرون پام بود 

ام رو پام کردم و  آوردم، ساپورت سیاه رنگ ساده

ام رو تنم کردم. موهام رو بافتم و پشتم رهاش  مانتو

ام رو سرم کردم و چون موهام دراز بود از  کردم، مقنعه

ام بیرون زده بود و از حدش پیشروی کرده بود،  مقنعه
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انتو فیت تنم بود و انصافا به تیپم زینت بخشیده بود. م

 ...اومد بهم می

رژ قرمزم رو روی لبم کمرنگ کشیدم تا رنگش توی 

هام رو کشیدم که درشت تر بنظر  چشم نباشه و چشم

 .اومدن می

ام همگونی زیبایی داشت، راضی از  رنگ چشمم با مانتو

 .تیپم بیرون رفتم

وارد آشپزخونه شدم مامان و بابا هنوز خواب بودن، 

بختانه از شور و هیجان فراوان زودتر از همیشه خوش

بیدار شدم، زیر سماور رو زیاد کردم و سفره ی 

صبحانه رو چیدم و نشستم خودم نتونستم صبحونه 

بخورم چون باید برای آزمایش ناشتا باشه، مامان و بابا 

خسته بودن بیدارشون نکردم خودشون بیدار شدن 

 !خورن می
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پوشیدم و از خونه بیرون  کفش پاشنه بلند سیاهم رو

 ...زدم

 ماهان

امشب قرار بود به خاستگاری آیناز بریم؛ حس 

بخت ترین مرد جهان رو داشتم از طرفی هم  خوش

کارکنم؟ چرا بگه  دلهره داشتم؛ اگه آیناز بگه نه چی

 نه؟ 

زاحم رو از خودم دور کردم، نگین پیشنهاد افکار م

اش،  ریم خاستگاری داده بود آیناز خبردار نشه که می

 ...دونم فکر خوبی بود یانه؟ نمی

چون از زبون آیناز همه چیز نوشته شده فقط »

 «نویسم موضوعات مهم رو می

من رو  "شد آیناز دوستم داره؟! وقتی گفت  باورم نمی

ال من شد، من جز این دنیا م "عشقم غیرت دارم

خواستم؟ اون زندگی من شده!  می  دختر دیگه چی

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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دووم نیاوردم و توی بغلم کشیدمش، توی بغلم گم 

 .ام بود شده بود و سرش روی سینه

 !...من عاشق این کوچولو بودم

رو با دنیا عوض  خواستم، بغلش اون رو از ته دلم می

، بدون داد. بدون آیناز هیچم کردم بوی زندگی می نمی

 !ام پوچ و توخالیه آیناز کامل نیستم، بدون اون زندگی

 :توی بغلم لم داده بود آروم گفتم

 االن جواب بله ست؟ _

 .اوهومی گفت

هاست  باالخره پیروز شدم، باالخره به کسی که سال

ای  رسم و هیچ خوشی عشقش توی دلم جوونه زده می

 .واال تر از این نیست

 ...و خوشی گذشت مهمونی خاستگاری به خوبی

تونست  دیگه آیناز مال من بود و هیچ احد و ناسی نمی

 ...آیناز رو ازم بگیره
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 آیناز

سوار ماشین شدم و مثل همیشه به سمت خونه ی 

ذاشتم و چه  مهناز روندم ولی قبلش باید آهنگ می

 :آهنگی بهتر از امین رستمی؟! آهنگ پلی شد

تو رو دیدم نفسم رفت دلِ تنگم از دستم رفت  _"

 ساسِ من تو خودِ عشقی واسه منعاشقی بود اح

خدا عشقم ازم دوره خدا قلبم چه صبوره خودت اینجا 

 تویِ قلبم چرا دستات اینقدر دوره

 چی آوردی به سرم که یه عمرِ من در به درم

دیگه هر جوری شده دلِ تو رو باید ببرم چی آوردی به 

 سرم چی آوردی به سرم

 چی آوردی به سرم که از همه دیوونه ترم

ال از این جنون دیگه نمیخوام بگذرم چی آوردی به حا

 سرم چی آوردی به سرم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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تو نباشی من غم دارم درد دل با قلبم دارم تنها می 

 مونم ولی باز تو رو تنها نمیذارم

حسمون عینِ جنونِ خدا هم عاشقمونه دوست دارم 

 همیشه این حس مثلِ این روزا بمونه

 ه درمچی آوردی به سرم که یه عمرِ من در ب

دیگه هر جوری شده دلِ تو رو باید ببرم چی آوردی به 

 "سرم چی آوردی به سرم

باالخره یه خونه ی مهناز رسیدم، این بار چون زود 

ام رو برداشتم و به  اومدم خبری از مهناز نبود، گوشی

  .نگین زنگ زدم

 یه بوق

 دو بوق

 :سر سومین بوق جواب داد

 سالم، صبر کن االن میام _

 زود باش باشه _
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ترسیدم  منتظر مهناز بودم. وای خدا، من از سوزن می

ام بود، پیش ماهان غش نکنم  و از طرفی هم گشنه

 ...!صلوات

بعد کمی انتظار باالخره مهناز خانوم تشریف فرما 

 :شدن، در ماشین رو باز کرد و وارد شد

 سالم خوبی؟ _

 سالم مرسی توخوبی جونم؟ _

 گذره هعی می _

دم و با سرعت به سمت دانشگاه سری تکون دا

 ...روندم

مون  استرس و اضطراب امونم رو بریده بود، اگه خون

بهم نخوره چی؟! بخاطر یه آزمایش خون ازم 

 گذره؟! اصال ترس از آمپول رو کجای دلم بذارم؟ می
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به دانشگاه رسیدیم صبر کردم پایین بره چون االن 

مایش رسید و باید هرچه زودتر برای آزا ماهان می

 ...رفتیم خون به مطب می

 پیاده شو دیگه _

نه عزیزدلم تو برو، من یه جایی کار دارم از نگین  _

 گه بپرس بهت می

 :اخمی کرد و گفت

 دونم؟ دونه و من نمی نگین می _

گیری؟ برو بپرس  آخه قربونت برم چرا به خودت می _

 فهمی چرا تو خبر نداری و اون خبر داره می

 :ستانه گفتنگین با لحنی دو

 باشه عزیزم، خب دیگه من برم؟  _

 برو  _

 فعال _

 خداحافظ _
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مهناز از ماشین پیاده شد و من منتظر حضرت یار 

 ....موندم

 .داشتم موبایلم به صدا در اومد، از توی کیفم برش

ماهان پشت خط بود، دکمه ی اتصال رو زدم، ولی ای 

 ...زدم کاش نمی

 :زش وادار کردصدای داد ماهان روحم رو به لغ

دختره ی نفهم کجایی؟ از صبح جلوی خونتون  _

 وایستادم ولی خانوم نیستن، کدوم گوری هستی ها؟

 ماهان _

 !حرف نزن بگو کدوم گوری رفتی _

 :از استرس و بغض لکنت گرفته بودم

 ج... جلوی د... دانشگاهم _

 !جا باش االن میام همون _

یره شدم. ام خ بدون خداحافظی قطع کرد، به گوشی

 ...ماهان چرا انقدر عصبی شد؟
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ترسیدم، اصال چرا بترسم؟ دیوونه  از رفتار ماهان می

 !ناکارم کنهنیست که 

 ...ام نداره کردم ماهان کاری گرم می رو دل خودم

در ماشین با شتاب بدی باز شد و پشت بندش صدای 

 :عصبی ماهان پرده ی گوشم رو ازهم شکافت

کنی انقدر  چرا صبر نکردی من بیام؟ فکر می  _

غیرتم که بذارم تو تنهایی بیایی؟ یعنی منتظر بودن  بی

 !آوره؟ انقدر برات سخت و سرسام

مهر سکوت به لبم زده شده بود و توان حرف زدن ازم 

سلب شده بود، چرا در برابر این مرد باید سکوت کنم؟ 

 ...اندازه؟ چرا چرا با دادش رعشه به تنم می

 .ام لرزید با صورت بغض کرده بهش خیره شدم چونه
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های  جدید بیزار بودم از این بغض کردن "منِ"از این 

بودم، از این مظلومیتم در برابر پر از سکوت خسته 

 !ماهان نفرت داشتم

 :ماهان با دیدن بغضم پشیمون گفت

آخه دختر، من چی بگم؟ باید تنهایی بریم آزمایش  _

 خون بدیم؟

 ...م... من _

هیس هیچی نگو، دیر شده پیاده شو با ماشین من  _

 !ریم می

 ...این مرد، مرد دیکتاتور من بود

 ...حتی ربودهمردی که قبلم رو به را

کیفم رو برداشتم، از ماشین پیاده شدم و ریموت رو 

 .زدم و سوار ماشین ماهان شدم

همه چیز اتفاقی بود، اتفاقی دل سپردم و خیلی اتفاقی 

 ...شم ام می تر دارم وارد مرحله ی جدید زندگی
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 ...رو سپردی به ماهان آیناز، چقدر زود دلت

شق در نگاه اول افتد، به ع عشق یک باره اتفاق می "

آید  اعتقاد دارم، آن حسی که به مرور به وجود می

 "!عشق نیست بلکه عادت است و بس

 !پیاده شو، رسیدیم _

با حرف ماهان از ماشین پیاده شدم، جلوی مطب 

ایستاده بودیم، دختر پسر های جوون دست تو دست 

خواستم گرمای  هم می شدن. من  هم وارد مطب می

کنم ولی اون االن یه نا محرم دست ماهان رو حس 

 ...بود

ام نبود و  ماهان با دلم محرم بود ولی محرم شرعی

خودش هم دستم رو نگرفت و من چقدر از این 

 ...رفتارش خشنود شدم

وارد مطب شدیم، همه جور آدمی نشسته بود و منتظر 

نوبتش بود، دیوار و کف مطب کاشی های سفید کار 
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یادی جاگذاری شده شده بود و صندلی های کرمی ز

 .بود تا مراجعه کننده ها راحت بشینن

 !ماهان راد و آیناز رادمنش _

 ...با شنیدن اسممون بلند شدیم

 ...خوره؟ مون بهم می یعنی خون

  
 

 کنه؟ آره چرا نخوره؟ اگه نخوره ماهان ولم می

تون بهم  کافیه آیناز اگرم خون "به خودم نهیب زدم 

 "!کنه زنی ولت می بخوره انقدر نفوس بد می

جا بودن، پاهام رمق  وارد شدیم یه خانوم و آقا اون

وصا خون نداشت از بچگی از آمپول و سوزن مخص

کرد ماهان  ترسیدم رنگم پریده بود و دلم ضعف می می

 :نگران گفت

 شدی؟ خانومم؟ آیناز چی _
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با شنیدن این حرف از جانب ماهان دلم زیر و رو شد 

 "میم"خواستم بپرم بغلش و تا جاداره ببوسمش، اون 

رو پریشون کرد، یه بار دیگه  مالکیت روح و جون من

خوام، از  ن دیگه هیچی نمیبگو، یه بار دیگه تکرار ک

فرط عشقم توی چشمم اشک جمع شد، من بدون 

 ....خوام رم. زندگی بدون ماهان رو نمی می ماهان می

رو بگیر ولی  رو ازم نگیر، جونم خدایا توروخدا ماهان

 !ماهانم رو ازم نگیر

 آیناز آیناز _

ها سیر  بی هواس و آشفته، با دلی که توی آسمون

 :کرد گفتم می

 انم؟ج _

بیا خون بده خودم کنارتم باشه؟ از چیزی نترس،  _

هروقت ترس اومد سراغت بدون یکی هست که 

 !کنارته
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هاش رو با  بااین حرف دلم سبک شد، من این حرف

 ...کردم تموم دنیا عوض نمی

جلو رفتم و روبه روی دکتر ایستادم. دکتر با آرامش 

 :گفت

 یرمعزیزم آستینتو باال بکش تا ازت خون بگ _

 :لرزش خفیفی بهم دست داد، ماهان آروم گفت

 .آستینتو باال بکش، من کنارتم _

سری تکون دادم و آستینم رو باال دادم، دکتر پنبه ی 

آغشته به الکل رو روی پوستم لعزوند، حس سرما بهم 

القا شد. با فرو رفتن سوزن، درد عمیقی رو توی 

توی قسمت بازو ام حس کردم، وقتی خون آروم آروم 

 .پیچید ام بهم می گرفت دل و روده سرنگ جا می

 :سوزن از بازو ام خارج شد، ماهان گفت

دیگه تموم شد وروجک، من برم خون بدم تا من  _

 میام این دو تا شکالتو بخور
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هام  رفت و پرده ی سیاهی جلوی چشم سرم گیج می

 ...داد مانور می

ق همین که شکالت هارو توی دهنم گذاشتم انرژی خار

 .العاده ای توی بدنم و وجودم سرازیر شد

 !پاشو بریم _

با صدای ماهان به طرفش برگشتم، آستین لباسش رو 

ایش بهم  تا آرنجش باال زده بود و بازوی قوی و عضوله

ای  زد، به قول معروف عشقم عجب تیکه چشمک می

 ...بود

قرار شد جواب آزمایش رو تو چند روز آینده بدن. 

 .رج شدیمباهم از مطب خا

 !بیا ببرمت یه جای خوب _

 کجا؟ _

 انقد سوال نکن بیا _

 باشه _
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سوار ماشین شدیم و به سمت جایی که ماهان گفت 

 ...رفتیم

 ...حاال اون مکان کجاست خدا داند

  
 

شد، به صورت  ماهان کم کم داشت از شهر خارج می

 :خیال و خونسردش زل زدم و با کنجکاوی گفتم بی

 بری؟ منو کجا می _

 جای بدی نیست، انقدر عجول نباش _

 زیاد مونده؟ _

 !نه چشماتو ببند _

 بندم نمی _

 د دیگهآیناز چشماتو ببن _

 هوف باشه _

ای سیاه رو روی مردمک  چشمم رو بستم و پرده

 ...چشمم کشیدم
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با توقف ماشین خواستم چشمم رو باز کنم اما ماهان 

 :گفت

 نه نه باز نکن _

 اه باشه _

 کنم پیاده شی صبر کن کمکت می _

چشم بسته سرم رو تکون دادم، ماهان از ماشین پیاده 

 ...باز شد شد و چند مین بعدش در سمت من

 :ام رو گرفت و گفت ماهان آستین مانتو

 آروم پیاده شو نیفتی _

 به لطف تو باید بیفتم بمیرم _

 :فشاری به مچ دستم وارد کرد و عصبی گفت

 زنی آخرین بارت باشه راجع به مرگ حرف می _

مچ دستم در اثر فشار یکم درد گرفت، عصبی بهش 

 :توپیدم

 .ول کن دستمو دردم گرفت _
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ام حس  ای دستش هم از روی آستین مانتوگرم

 ...کردم، دمای بدن این بشر چقدر زیاد بود می

آروم و با دقت از ماشین پیاده شدم، ماهان هم بازوم 

رفتیم و چشم من کال بسته  رو گرفته بود و باهم راه می

رم،  ذارم و کجا راه می دونستم کجا پا می بود نمی

چرا اومدیم قصدش از بستن چشم من چیه؟ اصال 

 !جا؟ این

 اه ماهان هدفت چیه؟

 سوپرایزِ خانومم _

 :متعجب گفتم

 چی؟ _

 !هدفم سوپرایز کردنته _

عه چقدر بی فکرم بازم بلند بلند فکر کردم، با حرص 

 :به ماهان گفتم

 دی؟ های منو گوش می چرا حرف _
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 :تو گلو خندید و بالفاصله گفت

 االن چشماتو باز کن _

م رو باز کردم، چون مدت زیادی ها آروم آروم چشم

چشمم بسته بود اذیت شدم و یکم بستمش و بازش 

کردم، بازم به نور عادت کردم، با دیدن صحنه ی روبه 

 ....روام خواستم جیغ بزنم

 
 

جا خارق العاده بود؛ توی یه مکان سرسبز ایستاده  این

بودیم، همه جاش پر از درخت بود. در اون بین دو 

اش درختی بود که  درخت توجهم رو جلب کردن؛ یکی

سالی روی زمین دراز کشیده بود و درختی  در اثر کهن

ای تشکیل شده  بینش دایره که شکاف خورده بود و

بود. چمن های سرسبز اما کوتاه، خودش رو به خوبی 

ها  الی میان سبزه و ذاشت و سنگ وگل به نمایش می

 ...فاصله انداخته بود
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ام جا خوش کرده بود، یه کلبه ی چوبی که  ای روبه کلبه

هاش با دقت و ظرافت رنگ شده بود، به راستی  چوب

 ...!ایه هر کلبهکه چوب سفید برازنده ی 

 کنی؟ هی خانوم کجا سیر می _

 جا چقدر خوشکله وای ماهان این _

 !در برابر تو هیچه _

این اولین باری بود که ماهان انقدر صریح و بی پرده 

کرد و من چقدر از این موضوع  ابراز عالقه می

 ...حال بودم خوش

لبخندی زدم، نسیم به آرومی خودش رو از بینمون رد 

کرد، بوییدن  حس خوشی رو بهمون القا می کرد و می

 ...طبیعت چقدر آرامش بخش بود

 بریم داخل؟ _

 :سری تکون دادم و با ذوق گفتم

 !آره آره بریم _
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ماهان لبخندی زد و باهم به طرف کلبه ی رویایی 

 !دونه داخلش چه خبره؟ رفتیم، ظاهرش اینه خدا می

د، با ماهان کلیدی از جیبش در آورد و در رو باز کر

گم  دیدن داخل کلبه دهنم متری باز شد؛ وقتی می

 !دهنم باز شد یعنی واقعا باز شد

ای که دور تا دورش رو سنگ احاطه کرده بود  شومینه

کرد، مبل و عسلی از  ای از کلبه خودنمایی می گوشه

جنس پوست حیوان جلوی شومینه جا خوش کرده بود 

ی کرده کنار شومینه یه عکس زیبا از طبیعت جاساز

بودن، یکم پایین تر از عکس، گاوصندقی بزرگ دست 

به سینه ایستاده بود. تو گوشه ی دنج و کنار پنجره 

 ...خورد چهار صندلی اطراف یه میز گرد به چشم می

نمای داخل کال از چوب بود و حال و هوای جنگل و 

 ...کرد طبیعت رو القا می
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کرد، با  این فضا آدم رو سرشار از آرامش و نشاط می

لحنی که بر اثر دیدن این مکان پر انرژی شده بود به 

 :ماهان گفتم

 جا مال کیه؟ این _

 من _

 ال توعه؟م _

 :سری تکون داد، پر انرژی تر گفتم

 شه خیلی نازه، آدم پر از آرامش می _

 :با لحن مهربون و آرومی گفت

 .جا از این به بعد مال توهم هست این _

 گی؟ وای جدی می _

 شی دیگه ناسالمتی زنم می آره  _

بااین حرفش تپش قلبم باال رفت و گر گرفتم، هجوم 

کردم و مطمئنا االن  حس می هام خون رو به سمت گونه

 :قرمز شده بودم، ماهان با دیدن من خندید و گفت
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 چرا لبو شدی؟ _

 از پرویی تو _

 .من که چیزی نگفتم _

 آره _

 !آیناز، هر چه زودتر باید عقد کنیم _

 :ام گرفت و گفتم اش خنده از بی مقدمه گویی

 وا چرا انقدر زود؟ دنبالت که نکردن _

خوام دستتو بگیرم و بدون  می خوامت، من من می _

عذاب وجدان تو آغوش بگیرمت، دوست دارم محرمم 

 !باشی، همیشه کنارم باشی، مال من باشی

 ...خواستمش هاش دلم غنج رفت عجیب می از حرف

 شه ماهان بریم؟ االن مامان نگران می _

 آره بریم _

 جا خارج شدیم  دیگه از اون باهم

 ...شد میخواستم بیشتر بمونم ولی ن می
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 :جلوی در خونمون توقف کرد و گفت

زنم در دسترس باش، مواظب خودت  بهت زنگ می _

 باشیا

 طور، فعال باشه توام همین _

از ماشین پیاده شدم و مهلت خداحافظی رو بهش 

 .ندادم

وارد حیاط شدم و خودم رو به در ورودی رسوندم. در 

و با رو باز کردم، عطر خوش غذا توی خونه پیچیده بود 

ای، شک کردم خدای من صدای  شنیدن صدای خنده

نشین  خنده های خودش بود؟! تنها کسی که انقدر دل

خندید اون بود، این خندیدن ها منحصر به فردِ  می

 !خودش بود

باعجله به طرف نشیمن رفتم، با دیدنشون از خوشی 

 !...بال در آوردم، آره خودش بود

 :با صدای بلندی داد زدم
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 !ان بزرگوای مام _

مامان بزرگ با شنیدن صدام به طرفم برگشت، 

رو به خودش  رنگش توجه هر کسی های خوش چشم

فرمش که به صورت  ای و خوش کرد بدن ترکه جلب می

اومد و باهم همگونی داشتن، اجزای  کوچکش می

های باریک  نشست لب صورتش کوچک بود و به دل می

ها و  ت، دس که در دام چروک های مزاحم شده بود

 ...چروک برداشته بودن

رو توی  بدون اراده به طرفش قدم برداشتم و خودم

 ...آغوشش رها کردم

ام به آمریکا رفتن و ما  سه سال پیش بخاطر کالج عمو

دونه چقدر بی قراری  جا تنها گذاشتن خدا می رو این

کردم، به شدت به مامان بزرگ و بابا بزرگ وابسته  می

توی فامیل بودم بهم محبت  بودم؛ چون تنها دختر



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

248  

 

کردن و همیشه مورد حسادت پسر ها قرار  می

 :داری گفتم گرفتم، با لحن بغض می

 مامان بزرگ چرا خبر ندادین بیایم فرودگاه؟ _

 :اش گفت مامان بزرگ با آرامش ذاتی

 خواستیم سوپرایز بشی، بده؟ _

 !ام خوبه نه خوبه، خیلی _

 :تمبا یادآوری سوغاتی، جیغ مانند گف

 هام کوشن؟ وای مامان بزرگ سوغاتی _

خندید و به سمت چند مشمایی که کنار مبل جاخوش 

 ...کرده بودن رفت و

  
 

چند تا کادو که اعم از لباس مجلسی، کفش و یه 

تونیک بود رو بیرون آورد و چند تا خرت و پرت هم 

کردم من عاشق  توش بود، ذوق زده به همشون نگاه می

 !...کادو و سوغاتی بودم
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 :حالی گفتم با خوش

 وای چقدر خوشکلن مامان بزرگ _

 یمبارکت باشه نوه ی گلم، شنیدم قراره عروس ش _

خجالت زده سرم رو پایین انداختم و خجول خندیدم، 

 :مامان بزرگ با لبخند گفت

خجالت برای چی؟ این چیزیه که سر راه  _

 ...است همه

من، مامان و مامان بزرگ دلی از عزا در آوردیم و تا جا 

 .داشت حرف زدیم

 :با صدای یااهلل بابام بلند شدیم، جلو رفتم و گفتم

 اومدیسالم باباجون خوش  _

 :بابا با روی باز گفت

 شد؟ زود برگشتی؟ خوش باشی دخترم، ماهان چی _

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 !آره زودی برگشتم _
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 خوبه آفرین دخترم _

بابا با مامان و مامان بزرگ هم حرف زد، چنددقیقه 

نگذشته بود که بابا بزرگ هم داخل شد از سر 

 حالی جیغ کشیدم خوش

 ونبابابزرگ ج _

به طرفش رفتم و خودم رو توی آغوشش رها کردم، با 

ای داشتن و  اومدن هردو بدن ترکه مادر بزرگ بهم می

 ...کل موهاشون سفید شده

 ...با شنیدن صدای عمو به طرفش برگشتم

تغییر زیادی کرده بود، چشم های بادامی تیره، بینی 

مثلث مانند که نوکش چال شده بود ولی زیاد به چشم 

اش رو  تیره-ومد و لب نه چندان باریک صورتیا نمی

اش چال داشت و ته  صورتش جا گرفته بود و چانه

 ...اش بود ریشش همیشه یکی از خصوصیات چهره

 با صدای عمو دست از تجزیه تحلیل صورتش برداشتم
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کنی؟ نوچ نوچ دختر  جای سالم کردن نگاه می به _

 !ری خونه ی بخت داری می

واج من دادن، الکی خندیدم و وای چه گیری به ازد

 ...پیش عموم رفتم و بماند که چقدر خجالت کشیدم

 ...چرا بغل عمو مثل بغل بابام پر از آرامش بود؟

شام رو دور هم با شوخی و خوشی خوردیم و به 

اشون آماده نبود و برای همین  نشیمن رفتیم، خونه

 ...پیش ما موندن

حال بودم  شانقدر سرم شلوغ بود و از برگشتشون خو

ام به  ام نبود، با فکر به گوشی که اصال هواسم به گوشی

طرف اتاقم رفتم و گوشی رو از توی کیفم در آوردم، با 

های بی پاسخ و اس ام اس ها کپ کردم؛  دیدن تماس

وای بر من بیست تا میس کال از ماهان و پونزده تا اس 

 .ام داشتم، یکی از مسیج ها رو باز کردم

 "کنم ات می کشمت خفه تم بهت برسه میآیناز دس "
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دروغ چرا؟ خیلی ترسیدم ماهان عصبی بود و توی 

رو از نگین چندین  شناخت این رو نمی عصبانیت کسی

 ...بار شنیده بودم

 .گوشی توی دستم زنگ خورد، دکمه ی اتصال رو زدم

 :با صدای داد ماهان نصف جون شدم

چرا کجایی تو؟ مگه نگفتم گوشی پیشت باشه؟  _

 !دی؟ دعا کن دستم بهت نرسه گوش نمی

لحن صداش جدی بود، بغض کردم چرا یه دختر وقتی 

 !شه؟ شه مظلوم هم می عاشق می

کنه مظلوم  دل یه دختر وقتی پیش یکی گیر می"

کشه، از یه دختر  رو به موت می شه یه حرفت اون می

 !عاشق مظلوم تر نداریم

 :با بغض گفتم

 ...شته بودن، م...منمامان بزرگم اینا برگ _
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ام رو کامل کنم، ماهان  با هقی که زدم نتونستم جمله

 :زیر لب غرید

ام نکن، توضیح بده چرا با  گریه نکن آیناز، عصبی _

 رو برنداشتی؟ وجود حرفم گوشی

مامان بزرگم اینا از آمریکا برگشتن بعد سه سال  _

 .دیدمشون، منم کنارشون بودم

وز رگه ای از عصبانیت صداش آروم شده بود ولی هن

 :زد توش موج می

باشه خوش اومدن، چشمتون روشن. ساعت یازده  _

 !شبه برو بخواب، فردا سر کالسم کسل نباشی

 ممون، باشه شب خوش _

 شب خوش خانمی _

گوشی رو قطع کردم، آروم چشمم رو بستم و نفس 

عمیقی کشیدم و لحن خانمی رو چند بار با خودم 

 ....رامش داشتتکرار کردم، چقدر آ
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به نشیمن رفتم با صدای رسایی شب بخیر گفتم و 

جوابم رو شنیدم. بعد انجام کارهای مربوطه، روی تخت 

بینم  که فردا ماهان رو می دراز کشیدم و به امید این

 ...چشمم رو روی هم گذاشتم

  
 

ام چشمم رو باز کردم، مهناز پشت خط  با صدای گوشی

بود دکمه ی اتصال رو زدم و صدای خواب آلود فاطی 

 :توی گوشی پیچید

 !سالم آیناز جون امروز دانشگاه نمیام _

 :تمخواب آلود تر از اون گف

 باشه خداحافظ _

 :ام پرید با صدای جیغ مهناز خواب از کله

 اصال نپرس چرا نمیام خوب؟ _

 باشه حاال چرا نمیای؟ _

 ریم به مشهد می _
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 ...جدی؟ حاجت مارو بطلب، التماس دعا _

 حتما عزیزم، خب دیگه من برم؟ _

 آره برو، مواظب خودت باش فعال _

 طور فعال توهم همین _

کردیم، به ساعت نگاهی انداختم فقط گوشی رو قطع 

دو دقیقه به اذان صبح مونده بود، بلند شدم و به 

ام رو گرفتم درحال  سرویس بهداشتی رفتم و وضو

وضو گرفتن صدای اذان توی خونه طنین انداز شد، از 

سرویس خارج شدم تا خودم رو آماده ی نماز کردم 

صلوات الهی شروع کردم و با  اذان هم تموم شد با بسم

 ...تمومش کردم

 بعد_روز_سه

امروز قرار بود همراه ماهان جواب آزمایش خون رو 

ام بلند شد ماهان زنگ  بگیریم، صدای زنگ گوشی

 :زد، اتصال رو زدم می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 نتظرتمآیناز، بیا پایین م _

 باجه باجه االن میام _

 :جا داد زدم با عجله از پله ها پایین رفتم، همون

 مامان جون، من رفتم _

 ...خوام کجا برم ام کرد، انگار می مامان اومد و بدرقه

از خونه خارج شدم، ماهان ماشینش رو دقیقا جلوی 

مون پارک کرده بود، با دیدن خودش دلم  در خونه

ش رو روی شیشه ی ماشین قیلی ویلی رفت، دست

گذاشته بود و به نقطه ای خیره بود، در جلو رو باز 

 :کردم و سوار شدم، هواسش به سمت من کشیده شد

 سالم خانومی خوبی؟ _

 مرسی توخوبی؟ _

 ممنون _

راه افتاد، سخت توی فکر بود من هم حال اون رو 

 ...مون بهم نخوره ترسیدم خون داشتم می
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 :گفت جلوی مطب نگه داشت و

 رم جوابشو میارم باشه؟ صبر کن االن میام، تنها می _

 ...سری تکون دادم

اش دپ و  ماهان رفت و بعد چند دقیقه برگشت، قیافه

 !ناراحت بود، از چی ناراحته؟

سوار ماشین شد و برگه رو روی فرمون کوبید، آروم 

 :ترسیده گفتم

 کنی؟ چیه؟ چرا همچین می _

 :عصبی گفت

 !خوره نمیمون بهم  خون _

مون بهم  بااین حرفش یخ بستم، یعنی چی خون

 ....خوره؟ بغض کردم، ناراحت شدم نمی

 !من عاشقش بودم امکان نداشت
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خوره؟! مثل مجسمه به  مون بهم نمی یعنی خون

صندلی چسبیده بودم و به لب ماهان خیره شدم، لب 

 :زدم

 شه؟ باید جدا شیم؟ االن چی می _

 :گفت خندید و نوچ نوچی کرد و

 !کنیم با هم ازدواج می _

 ...ولی _

 :وسط حرفم پرید و با لبخند دندون نمایی گفت

 خوره مون بهم می ولی خون _

های گشاد شده بهش خیره شدم وقتی خون  با چشم

ی آرایشی بود  به مغزم رسید کیفم رو که حاوی وسیله

و سخت و سفت شده بود رو روی سرش کوبوندم، البته 

فهمید برای همین  د و خودش هم میقصدم شوخی بو

گفتم وگرنه اگه جدی بودم از وسط نصفم  چیزی نمی
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کردم؟  کار می شد چی کرد، اگه اون مال من نمی می

 !تونستم؟ بدون ماهان می

تونستم، من عاشقش بودم، تا حد مرگ  مسلمه که نمی

 ...خواستمش می

داد من کی انقدر  که مال من نشه عذابم می حس این

 گر بودم؟ سلطه

 :کیفم رو روی پام گذاشتم، ماهان گفت

 شی ام می خب فکر کنم یه ماه دیگه زن عقدی _

که قراره زنش بشم ته دلم  لبم رو گاز گرفتم از این

 ...کردم ها سیر می حال بودم و توی آسمون خوش

 !االن کجا بریم؟ _

 !وای ماهان بریم خونه دیگه _

 ای به چشم _

سمت خونه راه افتاد، هیجان حالی زیادی به  با خوش

تموم بدنم رو فرا گرفته بود، بعد ترافیک زیاد تهران به 
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جلوی خونه رسیدیم همین که خواستم پیاده بشم 

مامان از خونه بیرون اومد، انگار از روی اف اف مارو 

 :دیده چون مستقیم به طرف ما اومد و گفت

 بچه ها بیاین باال_

 :ماهان با احترام گفت

 !خانوم ممنون من باید برم دلناز _

 !دونی؟ بیا داخل پسرم چرا نمیای؟ مارو غریبه می _

همین حرف مامان باعث شد ماهان کوتاه بیاد، از 

 ...ماشین پیاده شدیم و همراه مامان وارد خونه شدیم

 شما بشینین من برم چایی میارم و میام _

 راضی به زحمت نیست _

 :مامان در جواب ماهان گفت

 !حمتی مادر؟ برین بشینینچه ز _

همراه ماهان نشستیم، مامان بعد یه زمان خیلی 

 ...کوتاهی، شاید یک دقیقه با سینی چایی برگشت
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 شد؟ جواب آزمایش چی _

 !مثبته _

خداروشکری گفت، با حرفی که مامان زد چشمم 

 ...اندازه ی نعلبکی باز شد

  
 

فردا بریم برای مراسم نامزدیتون یه مکان رزرو  _

 کنیم و یه هفته دیگه مراسم رو شروع کنیم

 :چایی تو حلقم پرید، با بهت گفتم

 !د نکردیم کهچی؟ به این زودی؟ ولی خری _

 :که ماهان حرفی بزنه مامان گفت قبل این

با گلچهره حرف زدیم، درست نیست بدون عقد  _

های  باهم بگردین بهتره زمان رو کوتاه کنیم و کارکن

کنیم کارهارو انجام  تون رزرو می هتلی که برای نامزدی

مونه اونم  ها می دن و همه چیز آمادس فقط لباس می

 !دین فردا انجام می
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 ...ولی _

 :ماهان تو حرفم پرید

 !ولی و اما نداره هرچه زودتر بهتر _

 :مامان با خنده گفت

 !تحویل بگیر آقا دوماد هم عجله داره _

 .ازاین حرف پر معنی مامان خجالت کشیدم

 "!حاال مونده خجالت بکشی آیناز خانوم "

بعد از بحث های متفرقه حرف از این شد که فردا 

ال هتل یا تاالر کوچیکی برای نامزدی همراه ماهان دنب

باشیم، ماهان به سیاوش خان زنگ زد و درباره ی 

تونم به  خودمون حرف زد و توضیح داد تا یه مدت نمی

 ...دانشگاه برم

روی تخت دراز کشیدم، فکر کردم؛ به همه چیز فکر 

کنیم  که یه ماه دیگه نامزدی می کردم، به ماهان، به این

 !یکم زود نبود؟
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ده؟  ای می ی زود نبود؟ وقتی عاشقشم زود چه معنیچ

زود رسیدن به عشقم عیب و عار بود؟ لبخندی زدم و 

حال از اتفاقات فردا چشمم رو روی هم  خوش

 ...گذاشتم

ام چشمم رو باز کردم،  با صدای پی در پی زنگ گوشی

های نیمه باز گوشی رو برداشتم، روی صحفه ی  با چشم

کرد اتصال رو زدم  دنمایی میام اسم ماهان خو گوشی

 :بااین کارم صدای پر انرژی ماهان توی گوشم پیچید

 ای؟ سالم خانم خانما، آماده _

 :ای گفتم آلود و با صدای گرفته خواب

 !سالم، ها آماده برای چی؟ _

 :بادش خوابید و با صدای آرومی گفت

ساعت نُه صبحه باید یه مکان برای نامزدی رزرو  _

 کجاست؟کنیم، هواست 

 ای بابا فعال زوده _
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 رو آماده کن خیلیم دیره زود بلند شو و خودت _

 :ناخوداگاه و با نازی که از من بعید بود گفتم

 ماهان _

 :ماهان با مکث گفت

 جان دلم؟ _

 :بااین لحن و کالمش دلم هری ریخت، هول زده گفتم

 هیچی چیزی نیست، من برم فعال _

رد بعد قطع کردن اش بلند شد و خداحافظی ک قهقه

ام بلند شدم، به طرف سرویس بهداشتی روانه  گوشی

شدم؛ بعد انجام کارهای مربوطه و وضو گرفتن بیرون 

اومدم و نماز صبح رو به قضا خوندم، دلم ناآروم بود 

شدم تا نمازم به قضا  کاش زودتر از خواب بیدار می

 ...نره

دم رسی ام ایستادم یکم به خودم می جلوی میز آرایشی

 !بد نبود
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کرم مرطوب کننده رو روی پوست صورتم زدم و بعد 

اون کرم سفید کننده رو برداشتم و با دقت به پوست 

صورتم مالوندم و یک دستش کردم، رژلب جگری مایل 

بازانه روی لبم  به قرمزم رو برداشتم و دست و دل

 ...داد کشیدم، لبم رو گوشتی تر نشون می

و ریمل رو به چشمم  ای کشیدم خط چشمم رو گربه

زدم برای اتمام کار فیکس کننده رو به صورتم 

 ...پاشوندم تا آرایشم بد ریخت نشه

ام  ام که چند وجب باالی زانو توی کمد مانتوی جگری

که کمرم رو اندامی تر و  بود رو تنم کردم و برای این

رو بستم، کیف مربعی و  باریک تر نشون بده کمربندش

و برداشتم و چند وسیله که الزم ام ر رنگ مانتو هم

شد رو توش جا دادم، کفش و روسری و شلوار  می

جذب سیاهم رو بیرون آوردم همین که پوشیدمشون 
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زد اتصال رو  ام بلند شد ماهان زنگ می صدای گوشی

 :زدم

 ای؟ آیناز آماده _

 آره کجایی؟ _

 جلوی در خونتون _

 باشه منم االن میام _

ن جمع کردن اتاقم بیرون کیفم رو برداشتم و بدو

 ...اومدم

ام حرصم  از پله ها پایین رفتم، با دیدن فرد رو به رو

حال  خواد بیاد؟! ولی از طرفی هم خوش گرفت اینم می

 ...بودم و دلم براش تنگ شده بود

  
 

به طرف سامیار رفتم دلم براش تنگ شده بود، دلم 

 ...برای کسی که مثل برادر پشتم بود یه ذره شده بود

 !وای سامی _
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 :خودم رو توی بغلش رها کردم، صداش رو شنیدم

خوای عروس شی،  خوبی خواهری؟ شنیدم می _

 !معرفت االن باید با خبر بشم؟ بی

 اوه سامی _

شد و این بغض صداش به یه نفر  بغض صداش حس می

بود، امروز سالگرد فوتش  "نور"شد اون هم  ختم می

اش که  های مشکی بود از سامیار جدا شدم و به چشم

 .در اثر گریه قرمز شده بود خیره شدم

 چیه دیدن داره؟ _

 دیدن خر صفا داره _

م بالفاصله به طرفم هجوم آورد، وقت رو بااین حرف

تلف نکردم و سریع به طرف در خروجی دویدم و 

 :زمان داد زدم هم

 ...مامان جون من رفتم، فعال _
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سرعتم رو بیشتر کردم، به در حیاط رسیدم به پشت 

 :سرم نگاه کردم، سامیار دنبالم بود با خنده گفتم

 رو بگیر هه هه االن اگه تونستی من _

عت به جلو برگشتم، ماهان دقیقا پشت سرم بود با سر

و با تعجب به من خیره شده بود، چون تعجب کرده بود 

هم زیاد بود بهش خوردم، ماهان تعادلش  و سرعت من

 ...بهم خورد باهم افتادیم

ای ماهان جا خوش کرده بودم گرمای  روی بدن عضوله

 رفت، شد و دمای بدن من هم باال می بدنش بهم القا می

 ...کرد رو توی خوشی غرق می بدنش تب دار بود و من

هاش دلم  با خجالت سرم رو بلند کردم، با دیدن چشم

لرزید، از نزدیک خوشتیپ تر و جذاب تر بود زیر لب 

 :زمزمه کردم

زنه چه  تو چقدر خوشتیپی، چشمات منو آتیش می _

 !رازیه که گرفتارت شدم؟
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زبون هایی که به  مسخ چشمش شده بودم و حرف

 ...میاوردم دست خودم نبود

های ماهان تغییر کرده بود، با صدای قهقه  حالت چشم

ی سامیار و نگین هول زده خواستم بلند بشم ولی با 

پیچ خوردن پام بازم روی ماهان افتادم، صدای آخ 

ماهان به گوشم رسید و بازم صدای سامیار و نگین 

 :بلند شد، سامیار گفت

های عشقوالنه رو شروع  صحنهوای وای زن و شوهر  _

 کردن

بااین حرف سامیار خواستم سرم رو به سمتش 

برگردوندم ولی چون به ماهان نزدیک بودم لبم به 

 ...لبش خورد

 ...بدنم شل شد و
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زد، صدای تپش قلب ماهان نیز به  قلبم تند تند می

خورد، بدنم لرزش نامحسوسی داشت و از  گوشم می

شد، اما به خودم اومدم  این نزدیکی حالم دگرگون می

و عذاب وجدان توی وجودم سرازیر شد عذاب وجدان 

ود، این نزدیکی گناه بود که ماهان محرم من نب از این

 !نبود؟

گن دو قلب بهم پیوند بخوره بدون عقد هم  ها می خیلی

 !دیگه هستن، ولی نه محرم هم

رو اصال قبول ندارم، اون فعال محرم من نبود،  این حرف

 !...نه نبود

از روی ماهانِ سرخ شده بلند شدم ماهان هم سریع 

 ...بلند شد و توی فکر فرو رفت

میار نگاه کردم، از خنده قرمز شده بودن به نگین و سا

و اشک شوق توی چشمشون پدیدار شده بود با حرص 

 :مشهود گفتم
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 !کوفت، رو آب بخندید _

 :بااین حرفم بازم خندیدن ماهان با خنده گفت

 اه خانمم رو اذیت نکنین _

لبم رو بین دندونم کشیدم و از حس خوشی محکم 

عمیقی توی لبم  دندونم رو روی لبم فشار دادم، درد

شد ولی حس خوشی که با حرف ماهان توی  حس می

 ...تر از هرچیزی بود وجودم لبریز شد قوی

 :سامیار گفت

 که خانم تو بشه خواهر من بود قبل این _

 :ماهان خندید و گفت

که خواهر تو باشه به من  خدا این خانم رو قبل این _

 !...داده، اصال آیناز از اول دنیا برای من بوده

رو  خواست من زد، انگار می ها که نمی امروز چه حرف

 ...بیشتر از این محسور خودش بکنه

 !ها شدیم بعد کمی بحث سامیار و ماهان، سوار ماشین
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دیگه راه افتادیم.  نگین و سامی باهم، من و ماهان باهم

به اعتماد بین ماهان و سامیار فکرکردم، چقدر راحت 

 ...ذارن یناموسشون رو پیش هم تنها م

 توچه فکری هستی؟ _

 !ریم ماهان؟ هیچی، االن کجا می _

ریم یه جای مشتی برای مراسم نامزدیمون  می _

 بگیریم

 چقدر خندیدم، منظورم کجاست؟ کدوم خیابان؟ _

 بینی گلم حاال می _

 .هوف باشه _

ام سرپوش گذاشتم و به صندلی  روی حس کنجکاوی

 ...تکیه دادم

  
 

روند و سامی هم پشت سرما  خیال می ماهان بی

 ...اومد می
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 !خب آیناز خانوم رسیدیم _

 .ه بودرو به شیک ترین هتل تهران آورد اوه من

 "هتل اسپیناس پاالس "

اسپیناس پاالس با قرار گرفتن در منطقه ی شمال »

تهران مانند جواهری نهان در یک بهشت آرام نگاه ها 

را به خود خیره می کند. این هتل با در نظر گرفتن 

انتظارات متفاوت، خدمات لوکس متفاوتی را ارائه می 

معماری  دهد. همچنین، طراحی این هتل با استفاده از

معاصر و متاثر از معماری حیرت انگیز گذشته، سلیقه 

های همه ی سنین را در نظر گرفته است. شاید به 

انتخاب کرده  "کاخ"همین خاطر باشد که اسم آن را 

اند. عالوه بر این، به عنوان یکی از بهترین ساختمان 

های موجود در تهران، این کاخ چشم نواز شامل یک 

اهای عمومی شگرف و مخصوصا اتاق البی باشکوه، فض

 «.های مجهز و استاندارد می باشد
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از ورودی باشکوه هتل گذشتیم، با ورودمون چند 

 :خدمه جلو اومدن و روبه ماهان گفتن

 !سالم خوش اومدین، بفرمایید تو سالن _

ها مارو راهنمایی کرد، همین که وارد شدیم  یکی از اون

نگین هم با دیدن این  دهنم اندازه ی غار باز شد البته

 ...مکان تعجب کرد

ام  که قرار باشه مراسم نامزدی واقعا باشکوه بود و از این

جا برگزار بشه هیجان داشتم؛ سالن نمای سلطنتی  این

 .ای جور بود داشت و با هر سلیقه

دور تا دور سالن، میز گرد و صندلی های مربعی چیده 

د و چهار ها یه میز گر ی اون شده بود و وسط همه

های زرد روی  صندلی مربعی جا خوش کرده بودن و گل

 ...کرد میزها خودنمایی می

 :با ذوق و شوق گفتم

 !جا عالیه وای ماهان این _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

275  

 

 :ماهان لبخندی زد و گفت

 !گیریم جا رو می همین _

 :رو به مردی که فکر کنم مدیر هتل بود گفت

 !کنیم جارو رزرو می واسه ی پنجشنبه بعدی، این _

 جا در اختیار خودتونه این _

 :ماهان تشکری کرد و گفت

فردا برای هماهنگی و کارهای مربوطه بهتون سر  _

 زنم می

 .بعد خداحافظی سرسری از هتل خارج شدیم

 :صدای ماهان هواس هممون رو جمع کرد

االن که جای مراسم مشخص شده، بریم یه پاساژ  _

 !هارو هم اوکی کنیم؟ لباس

 :مهمه باهم گفتی

 .آره بریم _

 :سامیار با لحن شوخی گفت
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تون زیاد دخالت  نه که توی انتخاب جا برای نامزدی _

 ! کردیم اینم روش

مون آشکار شد و به  همه با حرف سامی خنده روی لبا

ها راه افتادیم، ماهان به مامانم و گلچهره  طرف ماشین

جون زنگ زد و قرار شد ما چهار نفر تنها به خرید 

 ...مزدی بریملباس نا

  
 

ماهان جلوی یه پاساژ توقف کرد. به ساختمون خیره 

  "مرکز خرید تجاری پاالدیوم"شدم 

ماشین پیاده شدیم و وارد پاساژ شدیم، توی پاساژ  از

  ای که لباس مردم زیادی در حال خرید بودن، به طبقه

مجلسی گذاشته بودن پا تند کردیم. شونه به شونه راه 

 ...رفتیم می
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مون  چند تا مغازه رو گشتیم ولی چیزی که باب میل

باشه رو پیدا نکردیم، خواستیم برگردیم ولی با دیدن 

 ...باس چشمم برق زدیه ل

 !وای عالی بود

های زردش نور رو  ی پولکی زرد، پولک لباس دکلته

کرد،  ای خاص رو به لباس القا می داد و جلوه بازتاب می

اطراف دلکته سنگ کار شده بود و هرکسی رو محسور 

 ...کرد خودش می

 :با ذوق به لباس اشاره کردم و گفتم

 !، اون لباس عالیه وای ماهان _

ای که اشاره کردم نگاه کردن،  سه تاشون به مغازه هر

 :نگین خندید و گفت

 .خداروشکر بد سلیقه نیستی _

 !برو بابا از من با سلیقه تر توی دنیا نیست _

 .گی آره تو راست می _
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ماهان و سامی نظاره گر حرف ما بودن، ماهان تو گلو 

 :خندید و گفت

 .نیمرو امتحان ک اگه اجازه بدین بریم لباس _

 ...سری تکون دادیم و به طرف مغازه راه افتادیم

با وردمون یه دختر و پسر جوونی به سمت ما برگشتن، 

 :هردوشون بلند شدن و با لبخند گفتن

 !بفرمایید _

 :ماهان به لباس اشاره کرد و گفت

 این لباسو میارین؟ _

 :پسرِ گفت

 ! حتما، صبر کنید لطفا _

ورد، توی این تایم پسر رفت و عین اون لباس رو آ

 ...ها خیره بود نگین هم به لباس

لباس رو از فروشنده گرفتم و به طرف اتاق پرو رفتم، 

رو از تنم در آوردم و بدون اتالف وقت لباس  هام لباس
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مجلسی رو تنم کرد، به آینه نگاه کردم؛ واقعا عالی 

 !بود

 ...فیت تنم بود و به بدنم چسبیده بود

 :چشم از آینه برداشتم و گفتم با صدای در اتاق پرو

 هان؟ _

 :نگین با صدای آرومی گفت

 آیناز در رو باز کن، بدو بدو تا ماهان هواسش نیست _

ی در نیمه باز  در رو تا نصفه باز کردم نگین با مشاهده

داخل شد، چون اتاق پرو بیش از حد کوچیک بود 

باعث شده بود بهم چسبیدیم، نگین با لحن التی 

 :گفت

 کنی؟ ن، خانم شماره بدم قبول میجو _

 اه گمشو _

 :با صدای ماهان قبض روح شدم
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رو  کنین؟ آیناز در رو باز کن لباس کار می جا چی اون _

 .تو تنت ببینم

 :ام جا خوش کرد و گفتم اخم رو پیشونی

 !نوچ باید شب نامزدی این لباسو تو تنم ببینی _

 :حرصی گفت

 در رو باز کن _

 کنم نه باز نمی _

 !آیناز _

 جونم؟ _

 :جوابی نداد، روبه نگین گفتم

 خوام لباسو از تنم در بیارم برو بیرون دیگه می _

 خورمت که باشه حاال نمی _

 !نگین _

 .باشه بابا همچین مالیم نیستی بشینم نگاهت کنم _
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چشمم رو توی حدقه چرخوندم، نگین مثل دزد ها از 

از تنم در اتاق بیرون رفت من هم با حوصله لباس رو 

آوردم حاال خوبه زیپش جوری بود که خودمم 

اش کنم و نیازی به بقیه نبود.  تونستم باز و بسته می

هام ماکسی رو توی دستم گرفتم و  بعد پوشیدن لباس

 ...از اتاق پرو خارج شدم

  
 

ماهان بااخم نگاهی از سرتا پا بهم انداخت و با لودگی 

 :گفت

 ت بود؟ اندازه _

 :منم متاقابال اخم کردم و گفتم

 .آره اندازمه _

 :سری تکون داد و روبه فروشنده گفت

 .بریم همینو می _

 :ن گفتنگین روبه ماها
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 !پس خودت چی؟ _

 :ماهان به من نگاهی انداخت و با دهن کجی گفت

 .کنم مال خودمو برداشتم توی مراسم رونمایی می _

ها لج کرده بود و  نگین ریز خندید، ماهان مثل بچه

 !برای نگین هم جالب بود کوه یخ و لج کردن؟

باهم از دکان بیرون اومدیم؛ کفش و چند تا خرت و 

 ...پرت خریدیم

ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود و همه خسته و 

 :ای گفت کوفته بودیم، ماهان با صدای خسته

 .بریم رستوران یه کوفتی بخوریم _

 .رو تایید کردیم همه با اشتیاق حرفش

هارو توی ماشین  سوار ماشین شدم، ماهان وسیله

جاسازی کرد و سوار شد، نگاهی به من انداخت، 

 :رد و گفتهاش رو ریز ک چشم

 !لباتو چرا انقدر سرخ کردی؟ _
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 هان؟ _

تقریبا روی من خم شد و توی داشبورد یه آینه 

کوچولو و ناز در آورد و جلوی صورتم قرارش داد و با 

 :ای گفت صدای تحلیل رفته

 !لباتو ببین _

 خب؟ _

 :صداش یکم باال رفت

 !د لعنتی این همه رژلبو چرا مالیدی به لبات؟ _

 اش؟ یعنی تو از صبح ندیدی وای ماهان _

 توجه نکردم _

 !اوه ما کی باشیم آقا بهمون توجه کنه _

 :ماهان عصبی غرید

 رنگش کن یه دستمال بردار کم _

 زنم بهش دست نمی _

 :عصبی تر از قبل گفت
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 کنی یانه؟ پاک می _

 :باز گفتم سرتق و لج

 کنم نه پاک نمی _

 کنی؟ نمی _

 نه _

 باشه _

شده ولی با کاری که انجام داد از فکر کردم بیخیال 

 ...تعجب شاخ در آوردم

یه دستمال کاغذی آورد و با حرص روی لبم کشید و 

 :زمزمه کرد

خوام کسی  این رژلبو باید تو خلوتمون بزنی، نمی _

  .حتی بهت نگاهی بندازه

 :ای ادامه داد با صدای کالفه

 شه؟ چرا پاک نمی _

 است بیستو چهار ساعته _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

285  

 

 :نگاه کرد و گفتکمی بهم 

 شه حاال؟ چجوری پاک می _

رو با  که بتونه یکم پاک کنه لبم خندیدم و برای این

زبونم خیس کردم، بااین کارم ماهان از حرکت ایستاد 

هاش پایین رفت و روی لبم  و به من خیره شد، چشم

هاش رو روی هم گذاشت و با حرص  مکث کرد، چشم

 :گفت

 .خدا داند شه این یه هفته کی تموم می _

 ...اش خنده روی لبم اومد از این همه عجولی

یه هفته سریع تموم شد و االن توی آرایشگاه زیر 

دم، حس کردم سرم  گر دارم جون می دست آرایش

 :شه، با لحن پر از حرصی گفتم داره از جاش کنده می

 .وای سرم کنده شد یکم یواش تر بکش _

زنم  می باشه خانم صبر کنین فقط این سنجاقو _

 !تمومه
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 باشه _

 :سنجاق رو محکم توی سرم فرو کرد و گفت

 .خب عروس خانوم تموم شد _

 ...آخیش راحت شدم

با هیجان بلند شدم، با دیدن خودم توی آینه ی قدی 

 ...!شک زده شدم، یعنی این من بودم؟

  
 

ام رو با مهارت کشیده بودن و  ابرو های دخترونه

 ...ای به صورتم بخشیده بود طراوت ویژه

 .نشست آرایشم زیبا و مالیم بود و به دلم می

مامان گلچهره جون و مامان با دیدنم ماشااللهی گفتن، 

رسید جلو  اش جوون تر بنظر می با صورت آرایش کرده

ام کاشت و با صدایی لرزان  ای روی پیشانی اومد بوسه

 :گفت
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چقدر خوشکل شدی دختر مامان، انشاهلل بختت  _

 .نقص باشه مثل خودت خوشکل و بی

سرم رو پایین انداختم، از شور و هیجان سر از پا 

گرفت و محکم  رو در آغوش شناختم، مامان من نمی

 ...بویید و من چقدر عاشق این مهر مادری بودم

 :بعد از مامان گلچهره جون اومد و گفت

چشم بد ازت دور باشه، انشاهلل خوشبخت بشی  _

 عروس گلم

با لحن عروس دلم غنج رفت. خدایا یعنی بزودی زن 

 !شم و امروز مراسم نامزدیمونه؟ ماهان می

 ...ذشتشد چقدر زود گ هنوزم باورم نمی

نگین هم جلو اومد؛ لباس گلبهی روشن زیبا، جنسش 

 !از کیپور بود، ساده و شیک

چشمش رو جوری آرایش کرده بودن که به ظاهر مالیم 

داد،  هاش رو بزرگ و بادومی نشون می بود ولی چشم
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موی سرش رو فر درشت کرده بودن و تاج سری که 

ه روش با گل تزئین شده بود رو روی سرش تنظیم کرد

 ...بودن

آرایش چشمش به تمیزی روش کار شده بود و رژلب 

 .رنگ لباسش به لبش ساییده بود گلبهی هم

 :تو بغلم خزید و گفت

داداشم شدی، دوست دارم  حالم زن خیلی خوش _

 .آیناز جونم

 :لبخندی زدم و آروم گفتم

 !منم دوست دارم _

 :با صدای آرایشگر از هم جداشدیم

 .آقا دوماد اومد _

ل زده از نگین جدا شدم و به در آرایشگاه خیره هو

 ...شدم

 .ها بلند شد با ورود ماهان، کل کشیدن زن



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

289  

 

از شدت هیجان دست و دلم لرزید مثل همیشه تک و 

 !خاص بود

کت و شلوار مشکی ساده توی تنش جا خوش کرده 

بود، دستمال سفیدی که توی جیبش بیرون زده بود با 

ردو رنگ سفیدی رو به هاش مَچ شده بود و ه آستین

خودشون گرفته بودن، با لبخندی جذاب جلو اومد و 

 :گل طالیی رو جلوم گرفت و زمزمه کرد

 !گل برای گل _

ی قند سازی توی دلم  دلم غنج رفت و هزار تا کارخونه

ایش و  خواست بپرم توی بغل عضوله آب شد. دلم می

 ...شد جا تکون نخورم ولی نمی همون

 :مد و گفتگر جلو او آرایش

 شه آقا دوماد؟ انعام ما چی می _
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ماهان یه تروال پنجاه تومنی توی جیبش در آورد و به 

آرایشگر داد، آرایشگر با دیدن تروال پنجاه تومنی 

 :ذوق کرد و گفت

 .انشاهلل خوشبخت بشین _

 :ماهان تشکری کرد و روبه گلچهره جون و مامان گفت

یناز هم یه دور جاست منتظرتونه، منو آ سامیار این _

 .زنیم  می

لبم رو گاز گرفتم، اوه خدای من ماهان االن شوهر 

 !...شرعی و قانونی من بود

به دیروز فکر کردم، وقتی برای عقد به محضر رفتیم، 

 ...اون لحظه که بله رو گفتیم بهترین لحظه ی دنیا بود

 :با صدای ماهان به خودم اومدم

 آیناز آیناز، کجایی عه آیناز _

 ها چی شد؟ _

 جایی هیچی بیا اونا رفتن تو هنوز این _
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 :به اطراف نگاه کردم کسی نبود؛ منگ گفتم

 گی اوه راست می _

اش جا  با دیدن لب قرمزم اخم ریزی روی پیشونی

 :خوش کرد و مغرور گفت

نه انگار حرف حالیت نیست باید جور دیگه حالیت  _

 .کنم

 ...بعد این حرفش خم شد و

  
 

هاش حس  لبش روی لبم لغزید، با حس گرمی لب

داد، حس  خوبی توی وجودم پخش شد. طعم عشق می

د و لذت وجودم رو عشق و محبت توی وجودم پر ش

 ...فرا گرفت

 :ازم جدا شد و با مزه گفت

 .چه طعمی، حاال رژلبتو بازم بزن پاک شده _
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به لبش نگاه کردم دور لبش قرمز شده بود و رژلبم 

روی لبش نمایان بود. غش غش خندیدم، با اخم نگاه 

 :کرد و گفت

 خندی؟ چیه می _

 :امو خوردم و گفتم خنده

 ه خودت بندازتوی آینه یه نگاه ب _

خم شد و به آینه نگاه کرد، با دیدن خودش به سمت 

 :من برگشت و گفت

 !خنده خوبه حاال گفتم چیه مثل روانیا می _

 خودتی روانی _

 باشه زود رژلبتو بزن و بریم دور دور _

بعد حرفش چشمکی زد، با چشکمش دلم ضعف رفت و 

 :شل و وا رفته گفتم

 پاکش کردی؟ خوای بازم بزنم، چرا اگه می _

 سؤال نپرس خودتو آماده کن _
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 :حرصی بهش نگاه کردم و گفتم

 باشه _

رو توی کیفم بیرون آوردم و جلوی آینه به لبم  رژلبم

 !مالوندمش

کارم تموم شد، به ماهان نگاهی انداختم، دور لبش 

 .پاک شده بود و به من خیره شده بود

 بریم؟ _

 آره _

ز آرایشگاهی که دستم رو توی دستش فشرد و باهم ا

توش پالس شده بودیم و صاحب آرایشگاه بخاطر 

 ...راحتی ما بیرون رفته بودن خارج شدیم

  
 

از آرایشگاه خارج شدیم، با خارج شدنمون ماشین 

های رنگارنگ طبیعی روی  ماهان رو جلو روم دیدم، گل

کرد و جلوه ی شیکی به ماشین  ماشین خودنمایی می
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بخشیده بود. ماهان جلو رفت و در رو برام باز کرد و 

 :گفت

 !بفرمایید بانوی گل _

لبخند روی لبم ظاهر شد و مقداری خم شدم و 

ی کردم ولی باصدای یه مرد توی جام میخکوب تشکر

 :شدم

 شه عالی و طبیعی بود، بهترین فیلم می _

با تعجب به سمت صدا برگشتم؛ یه زن و مرد ایستاده 

کردن خب آیناز خانوم بازم  برداری می بودن و فیلم

 !سوپرایز شدی

ام فقط سوپرایز شم و توش  انگار باید راجع به زندگی

 ...!دخیل نباشم عجبا

به ماهان نگاهی انداختم مغرور ایستاده بود واقعا دلم 

رو بکنم  خواست بپرم کولش و دونه دونه موهاش می

 !اش باشم؟ ولی آخه کی دلش میاد تا من دومی
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 :ام اخم کردم و گفتم برخالف میل باطنی

واقعا که، االن شاید من کار نامعقولی انجام دادم تو  _

 نباید یه چیز بگی؟

 :گلو خندید و گفتماهان تو 

اوال زن و شوهریم، دوما تو و کار نامعقول؟ سوما  _

 .جوری بهتر بود این

اره دیگه منم آدمم و با شوهرم کار نامعقول زیاد  _

 .تونم انجام بدم می

اش گرفت و خم شد و زیر گوشم نجوا گونه  خنده

 :گفت

کار نامعقولو بعد مراسم بهم نشون بده باشه آیناز  _

 خانوم؟

، خودم رو به  زه به خودم اومدم چه حرفی پروندمتا

کوچه ی معروف علی چپ زدم و سوار ماشین شدم 

 :ای زد و گفت ماهان قهقه
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 .برداری بشه پیاده شو باید از این صحنه هم فیلم _

 ای بابا ماهان حس ندارم _

 پیاده شو دیگه _

ها سختم بود چرا  ای کشیدم با این کفش پوف کالفه

 ...؟ از دامن بلند لباس هم نگم بهترهکنن درک نمی

از ماشین پیاده شدم و از اول خانمانه و با کمک ماهان 

سوار ماشین شدیم. ماهان هم سوار شد، باکاری که 

 ...انجام داد از تعجب دهنم باز موند

  
 

ای  اش گرفت و بوسه های مردونه دستم رو توی دست

 :روی دستم کاشت و زمزمه کرد

 ام خوش اومدی خانوم کوچولو به زندگی _

اش ضعف رفت، چقدر این لحظه  دلم از این ابراز عالقه

وقتِ  کنم هیچ م آرزو میهارو دوست دارم، از ته قلب

رو ازم نگیره، من  وقت تنهام نذاره و خدا اون هیچ
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وار عاشق این مرد بودم، استارت رو زد و به قول  دیوانه

 ...هامون رفتیم گذرونی خودش پی خوش

دستم هنوز توی دست ماهان بود و خنده توی صورت 

شدیم  هردوتامون مشهود بود از کنار هرکسی رد می

شد  شد و صدای بوق بلند می ون زوم مینگاهشون روم

 .آورد وجود می و حس خوبی رو در من به

حس شادی، استرس، اضطراب و عشق توی وجودم 

غوطه ور بود ماهان صدای موزیک رو باال برد و باهاش 

اش گم و  خوند و من توی صدای بم و مردونه می

 ...سرگردون شدم

 …آدم و حوا من و تو _"

 …تولیلی و مجنون من و 

 …شیرین و فرهاد من و تو

 …آزاده و بهرام من و تو

 …سلیم و میترا من و تو
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 .…یوسف و زلیخا من و تو

 …رودابه و زال من و تو

 "…منیژه و بیژن من و تو

 «مهدی احمدوند من و تو»

اش از دستم  های مردونه تلفن ماهان زنگ خورد، دست

 رها شد و گوشی رو کنار گوشش قرار داد، صدای بم و

 :اش توی فضای ماشین پخش شد مردونه

 جانم مادر؟ _

_.... 

 باشه _

_..... 

 گفتم که چشم باشه فعال _

 :گوشی رو قطع کرد و گفت

 تو مراسم همه منتظر ما هستن باید بریم _

 !باشه بریم _

 کنم آیناز بعدا جبران می _
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 .شه باشه عزیزم االن نریم بد می _

 ...ماهان پیچید و به طرف هتل رفت

  
 

جلوی هتل ایستاد، ماشین رو خاموش کرد و از ماشین 

 .ردرو باز ک پیاده شد. ماشین رو دور زد و در سمت من

فیلم بردار شروع به فیلم گرفتن کرد، دستم رو توی 

دست ماهان گذاشتم و از ماشین پیاده شدم، ماهان 

روی دستم رو بوسید و باهم به داخل هتل رفتیم و 

 :گفت بماند که فیلم بردار چقدر می

 «!جوری راه نرید جوری راه برید، این این _»

 «عروس خانم یکم به دوماد نزدیک شو _»

 «ز اون زاویه راه نریدا _»

 :ماهان انقدر حرصی شد که تاقت نیاورد و گفت

 !خوایم دیوونه شدم اصال این فیلمو نمی _

 :خانومی که همراه فیلم بردار بود گفت
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گن، منم از دستت عاصی  وای فرزام راست می _

 .شدم

 :فرزام خندید و گفت

 من تسلیمم _

به سالن با بقیه ی راه رو آروم طی کردیم. با ورودمون 

 ...تعداد زیادی روبه رو شدیم

با دیدن ما صدای کف زدن و سوت، بلند شد. ذوق 

هاهم  کردم خیلی باحال بود ما ایستاده بودیم اون

 .کردن شادی می

دست تو دست هم جلو تر رفتیم، مامان جلو اومد و 

اسپند رو جلوی ما گرفت و درحالی که اسپند رو 

 :جلوی صورتمون گرفته بود گفت

ماشااهلل چشم بد ازتون دور باشه، چشم حسود  _

 .بترکه خوشبخت شین عزیزای دلم
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ماهان از مامان تشکر کرد و باهم ربوسی کردن، به 

طرف جایگاه عروس و دوماد رفتیم و روی صندلی ها 

 ...نشستیم

به محض نشستنمون سامی، نگین، آرش و مهناز 

 .پیشمون اومدن

 :د گفتآرش که همون استاد خودمون بو

 .شماهم قاطی مرغا شدین _

 برو بابا حسود _

 :آرش در جواب ماهان گفت

 ها شیم خوایم قاطی جوجه ها حسود؟ ماهم می _

با حرف آرش نگین بالفاصله قرمر شد، نگین و قرمز 

 !شدن؟ عجبا

نگین شیطون جلو اومد جوری که فقط من بشنوم 

 :گفت
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گر داداشم چجوری تا دوماه دیگه تحمل کنه؟ جی _

 .شدی توله

 :خندیدم و گفتم

 .کنه ، به راحتی تحمل می خواد که چجوری نمی _

 :خندید و گفت

 .اوهوم واسه همین توی آرایشگاه هم رحم نکردین _

 :چیزی برام نموند برای همین گفتم

 !خجالت بکش دید زدن حرامه دختر خوب _

 :خندید و گفت

 حاال یه نظر حاللِ حالله _

 :تم و باتاسف گفتمیکم بهش نگاه انداخ

 چشم چرون بدبخت _

ای زد، ماهان به سمت ما برگشت و با چشم  قهقه

ای به معنی هیچی باال انداختم  فهموند چیه منم شونه

 :و باصدای مهناز توجهم بهش جلب شد
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 هی چتونه؟ انگار بی من خوشین  _

 :نگین خندید و گفت

 بیا جلو _

ت و جلو مهناز دامن لباس بلندش رو توی دستش گرف

 :اومد

 خندین؟ چیه می _

 کنیم رو می هیچی داریم بحث آرایشگاه _

 :مهناز که با حرف نگین کنجکاو شده بود پرسید

 !چه بحثی؟ _

نگین از سر تا ته پیاز رو بدون حذف جزئیات برای 

 :مهناز بازگو کرد. با لحن تند و مملو از شوخی گفتم

 !بینم زهرمار، ساکت شین خودتونم می _

 ای وای ترسیدیمو _

بهشون نگاهی انداختم با کار ماهان توجهم بهش جلب 

 ...شد
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دست ظریف و  اش رو روی دست گرم و مردونه

 :کوچیکم گذاشت و روبه آرش گفت

بدبختی چیه؟ واال من این پرنسس کنارم باشه  _

 !خوشبخت ترینم

خواستم بلند شم و بندری برقصم، بعد  از سر ذوق می

کمی گفت و گو بچه ها هر چهارتاشون متفرق شدن 

های هردوتامون اومدن و آرزوی  ها فامیل بعد از اون

 ...خوشبختی کردن

شد، بعد کمی  ارکستر صداشون توی مغزم اکو می گروه

نشستن آقایون به طرف غذا خوری رفتن تا غذا رو 

 صرف کنن

 .کردن خانم ها هم اون وسط قر کمرشون رو خالی می

ها گرفتم و شش دنگ  با صدای ماهان چشم از مهمون

 :هواسم رو به ماهان سپردم
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 تو فکری خانومی _

 کردم نه داشتم به جمعیت نگاه می _

لبخند جذابی زد بهش خیره شدم و چشم ازش 

 :برنداشتم، ماهان با شیطنت گفت

 نگاه داره؟ _

 دیدن خر صفا داره _

 :یکم بهم نگاه کرد و گفت

 !رسم حساب این زبون درازت رو می _

 باجه _

ها به طرف غذا  باالخره آقایون بیرون اومدن و خانم

 ...خوری رفتن

آوردن فیلم بردار هم دوتا از خدمه ها غذای مارو 

 ...گرفت داشت از غذا خوردن ما فیلم می

غذارو با مشقت فراوانی تموم کردیم و سر جامون 

 :نشستیم، با صدای ارکستر توجهمون جلب شد
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 .نوبتی هم باشه نوبت عروس و دوماده _

 :کردن جیغ و سوت همه بلند شد و تکرار می

 .عروس و دوماد باید برقصن _

 :گرفت و گفتماهان دستم رو 

 .کنن تا نرقصیم کچلمون می _

با ناز خندیدم، باهم به سمت پیست رقص رفتیم، 

خواننده شروع به خوندن کرد و ماهم همراه ریتم 

خوردیم و دست و جیغ همه باال رفته  آهنگ تکون می

 ...بود

ای داغ و  ماهان دستش رو روی کمرم گذاشت و بوسه

کارش، داد و پر از عشق رو روی سرم کاشت بااین 

هوار بیشتر از قبل اوج گرفت و این یعنی ته 

 ...!خوشبختی

شد، ماهان در گوشم  لبخند از روی لبم پاک نمی

 :آهسته گفت
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این لبخند همیشه روی لبات باشه تا زندگیم رو  _

 .روال باشه

 ...این بار لبخندی پررنگ تر زدم

 ...آره زندگی یعنی عشق من و ماهان

 ...وشبختی و عاشقیاین حس یعنی اوج خ

 !ما اینیم

 ...کنیم عشق و خوشبختی هست به همه ثابت می

 ...وجود ماهان باعث غرورمه، ماهان مثل کوه پشتمه

هام رو بستم و توی لذت و خوشی فرو رفتم،  چشم

 !لذتی که فقط با وجود ماهان برام ممکن بود

ها کمی دیگه رقصیدن و تا هالک نشدن دست  مهمون

 .شتناز رقص برندا

از همه خداحافظی کردیم و فقط اقوام نزدیک 

 ...موندن
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 .اقوام نزدیک عزم رفتن کردن

بعد یه تشکر از هتل خارج شدیم.  همه رفتن ماهم

سامیار و نگین، مامان و بابا و محسن خان و گلچهره 

 :جون کنارمون ایستاده بودن، نگین گفت

 خب االن کجا بریم؟ _

 :سامی خندید و گفت

گردی  درسته ساعت دوازده شبه ولی االن تهران _

 ست بهترین گزینه

 :نگین خندید و گفت

 موافقم _

 :سامی روبه هم گفت

 نظر بقیه چیه بریم؟ _

 :مامان خسته و کسل گفت

شما جوونا برید بگردید ماهم بر میگردیم  _

 هامون خونه
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حال شد و با زبون  گلچهره جون از حرف مامان خوش

بی زبونی حرفش رو تایید کرد، بابا و محسن خان هم 

 .انگار خسته بودن چون بی چون و چرا پذیرفتن

 :محسن خان گفت

 د مواظب خودتون باشیدری هرجا می _

 :ماهان با غرور گفت

 باشه پدر، شما نگران نباشین _

سری تکون دادن و بعد کلی سفارش و خداحافظی 

 ...رفتن

حاال ما چهار نفر مونده بودیم، سامی و نگین سوار 

ماشین شدن، ماهم به سمت ماشین خودمون راه 

 .افتادیم

 :باورودمون به ماشین ماهان گفت

 کردی هایی می جب دلبریبانوی من ع _

 :ای پر از عشوه و عشق گفتم با خنده
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 !گی؟ کی دلبری کردم؟ وای ماهان، چی داری می _

 کنی هواست نیست؟ همین االنم داری دلبری می _

 ...لبم رو گاز گرفتم، با حرف ماهان سرخ و سفید شدم

 :ماهان خندید و با صدای بمی گفت

 .جا جاش نیست حیف که این _

حرفش دلم قیلی ویلی رفت، چی از این حرف از این 

 اونم از جانب معشوق که محرمتم هست جذاب تره؟

مغزم قفل شد، چیزی دست خودم نبود و از فرط عشق 

ام رو ابراز  با چهره ای پر از ذوق خواستم حس قلبی

که لب از هم باز کنم صدای بوق  کنم ولی قبل این

حس  متوالی و پی در پی ماشین از جا پریدم و

 ...عاشقونه رو از وجودم پروند

زد و خودش رو  دستم رو روی قلبم فشردم تند تند می

کوباند، از یه طرف از عطش  ام می به قفسه ی سینه
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ماهان و از طرفی دیگه از استرسی که بهم وارد شده 

 .زد بود قلبم ناآروم می

 :ماهان نگران بهم چشم دوخت

 چی شد آیناز؟ _

 شد؟چ... چی؟ هیچی چی  _

 هیچی _

از آینه بغل به پشت سرمون نگاه کردم، ماشین سامی 

کرد خب انگار کسی بجز سامیار انقدر  خودنمایی می

 .مردم آزار نیست

 :ماهان خندید و گفت

 بخاطر صدای بوق انقدر ترسیدی کوچولو؟ _

 نه خب تو فکر بودم _

 :مرموز گفت

 تو چه فکری؟ _
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ام چشم از  گوشیای باال انداختم، با صدای زنگ  شونه

 .ماهان برداشتم و دکمه ی اتصال رو زدم

 :صدای نگین توی گوشی پخش شد

جا  افتین وای مارو این جا چخبره؟ چرا راه نمی  اون _

 عالف کردین

 افتیم دیگه باشه خو االن راه می _

 بره باشه عجله کنین که داره خوابمون می _

بدون خداحافظی گوشی رو قطع کردم و به ماهان 

 :گفتم

 افتیم صداشون در اومد راه بی _

 هرچی شما بگی خانومم _

دلم ضعف رفت، ماهان پا روی گاز گذاشت و با سرعت 

 ...تمام روند
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به حلقه ی توی دستم خیره شدم، در حین سادگی 

 .نشست خیلی شیک بود و به دلم می

های  اش توی انگشت ی ماهان نگاه کردم، حلقه به حلقه

 .کرد اش خودنمایی می مردونه و کشیده

دستش رو روی دنده گذاشت و من هم دستم رو روی 

بهم انداخت و  دست ماهان گذاشتم بااین کارم نگاهی

 .با رضایت خندید

روندیم،  های تاریک و خفناک تهران می توی کوچه

نصف شب بود و همه جا توی سکوت و ظلمت تاریکی 

گذشتن و بسیار  فرو رفته بود ماشین های متعددی می

 .شمار و معدود بودن انگشت

 !ماهان برگردیم خونه؟ _

 به بام تهران نریم؟ _

 جا بریم؟ قراره اون _

 :ی تکون داد با خوشی گفتمسر
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 !اوم باشه بریم _

جا کل تهران زیر پامون بود  به بام تهران رفتیم، از این

 .کشید و زیبایی و بزرگی تهران رو به رخ می

 :سامی جلو اومد و گفت

 نظرتون چیه یه آهنگ بذاریم؟  _

 خودت یه چیزی بذار دیگه _

سامی سرش رو تکون داد و به طرف ماشین رفت، با 

روشن کردن پخش صدای بهنام بانی تو محوطه پخش 

 :شد

شه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید  نه نمی _

 شه بی تو زندگی کرد و نمی

مگه کسی هست با عشقشم بتونه بد شه از این همه 

 عالقه رد شه نمیشه آخه بچگی کرد

مگه دسته توئه دیوونه دیگه اخماتو واکن منو عشقم 

 نگاه کن صدا کن توی چشمام
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دیوونه دیگه دارم هواتو دلم آرومه با تو نبینم گریه 

 هاتو

دیوونه دیگه اخماتو واکن منو عشقم صدا کن تویه 

 چشمام نگاه کن

دیوونه دیگه دارم هواتو دلم آرومه با تو نبینم گریه 

 هاتو

 فقط یادت نره شدی عشقه کسی که از همه عاشقتره

دیگه چشمانو رو اینو یادت نره عشقم فقط با من بخند 

 دور و بری هاتم ببند آره با من بخند

 فقط جایی نرو میدونی دل ندارم دیگه تنهایی نرو

 "بهنام بانی اخماتو واکن "

دیگه جایی نرو فقط عشقم فقط با من بمون نذار هیچ 

 ...چیزی بندازه جدایی بینمون آره با من بمون
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ر کردیم و د بعد کلی شوخی و خنده به ساعت نگاه می

ی بلند  کمال تعجب ساعت دو شب بود، نگین خمیازه

 :باالیی کشید و گفت

 .وای برگردیم _

هممون خسته سری تکون دادیم عزم برگشتن 

 ...کردیم

  
 

ماهان جلوی خونه ایستاد، از هردوشون خداحافظی 

کردم و وارد حیاط شدم همیشه نصف شب از این 

ترسیدم؛ همه جا تاریک بود و پرنده پر  حیاط می

که به خونه نره و  زد حاال اگه آقا سامی بجای این نمی

 خوره؟ بامن بیاد به جایی بر می

در ورودی رو باز کردم و سالنه سالنه از با ترس و لرز 

راهرو گذشتم بااین لباس و کفش چطور نیفتادم 

 !دونه خدامی
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افتاد  هام از زور خستگی و بی خوابی روی هم می چشم

شب نامزدی این بود خدا برای شب عروسی به دادم 

 ...برسه

هام و شستن صورتم روی تخت دراز  بعد کندن لباس

مین که سرم رو روی کشیدم از شدت خستگی ه

خبری و  بالشت گذاشتم خوابم برد و به دنیای بی

 ...راحتی پرتاب شدم

نور شدیدی به چشمم خورد ولی انقدر خسته بودم که 

 .حس باز کردن چشمم رو نداشتم

پتو رو روی سرم کشیدم و به ادامه ی خوابم 

 ...پرداختم

ای روی بازوهام از ترس  با حس دست موجود گنده

دم، سریع چشمم رو باز کردم با دیدن ماهان سکته کر

 :ای کشیدم و گفتم نفس آسوده

 بااجازه ی کی اومدی تو اتاقم؟ _
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 :نگاه تیزی بهم انداخت و گفت

 چیزی گفتی؟ _

 نه، تو چیزی شنیدی؟ _

 نه _

 خوبه _

 آیناز _

 جانم؟ _

 بیا بغلم بدو بدو _

ی  با خنده توی بغلش خزیدم؛ سرم رو روی سینه

هام روی هم قرار گرفتن،  ذاشتم و چشمستبرش گ

دستم رو دور کمر مردونه و پهنش حلقه کردم البته 

 ...خورد ناگفته نماند که دستم بزور بهم گره می

 ...حا توی بغلش آرامش گرفتم همون

ای بود، به راستی که حضرت یار فقط  انرژی تازه

 !خودش حضرت یاره
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 ...!حضرت یار این دل دیوونه

  
 

با صدای مامان از آغوش گرم و پر از امنیت ماهان دل 

 :کندم

 آیناز، دخترم _

 جانم مامان؟ _

 بیاین صبحونه بخورین _

 باشه چشم _

ای کشیدم و به ماهان نگاه کردم، روی من  پوف کالفه

 :زوم کرده بود یکی از ابروهام رو باال دادم و گفتم

 ها چیه؟ خوشکل ندیدی؟ _

 نه دیدم ولی دختر زشت ندیده بودم _

اخمی کردم و زیر لب پرویی نثارش کردم، حاال هی من 

شه هی دل  کنم این یخچال پرو می سکوت می

 !...غافل
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ام  با حالت قهر از ماهان رو برگردوندم، با دستش چونه

رو گرفت و سرم رو به طرف خودش برگردوند، زمزمه 

 :کرد

 تو چشمام نگاه کن _

 :چشمم رو روی هم فشردم و گفتم

 خوام نمی _

 !هاتو باز کن چشم _

 .کنم گفتم باز نمی _

 :ام رو فشرد یکم دردم گرفت و زیر لب غرید چونه

 !باز کنگفتم  _

 :آروم چشمم رو باز کردم و گفتم

 چیه؟  _

 االن قهری؟ _

 هوم برو پیش دخترای خوشکلی که دورت هستن _

 :خندید و با صدای پر از خنده گفت
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 االن حسادت کردی؟  _

 :اخمی کردم و گفتم

 نه اصال _

 آره دیگه بگو حسادتت گل کرد _

  !باشه حسودی کردم چون تو االن شوهر منی _

هام به خودم لرزیدم  خیس و گرم شدن لببا حس 

حرکت لبش رو، روی لبم احساس به واضحی احساس 

 ...کرد کردم و دل مجنونم رو پریشون تر می می

 :ازم فاصله گرفت و گفت

 .ریم پاشو صورتتو بشور بعد از صبحونه بیرون می _

 کجا؟ _

 .بلند شو دیگه _

 !باشه چشم _

همیدم چجوری جلوی موقع تازه ف از جام بلند شدم اون

 ...ماهان مانور دادم
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ام به بدنم چسبیده بود و بدنم  تاب و شلوارک صورتی

مایان کرده بود از خجالت چشمم رو بستم و رو کامل ن

دستم رو محافظ خودم قرار دادم، سریع و بی وقفه 

 :گفتم

ماهان برو بیرون چرا بااین وضع نشستی منو زیر  _

 گیری؟ نظر می

 :ماهان با جدیت گفت

 تو زنمی چرا زیر نظر نگیرم؟ _

ی  گه واسه خواستم چیزی بگم ولی دیدم راست می

رویس رفتم و کارهای مربوطه رو همین بی صدا به س

 ...انجام دادم

از سرویس بیرون اومدم ماهان نبود پس حتما رفته 

 .صبحونه بخوره

 .صورتم رو از آب پاک کردم و از اتاق پایین رفتم
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با هر قدم نزدیک شدنم به آشپزخونه صداها واضح تر 

 :شد می

 شه؟ پسرم دانشگاه آیناز از فردا شروع می _

 .انوم خودم میام دنبالشبله دلناز خ _

 :بار بابا گفت این

 آیناز هنوز بیدار نشده؟ _

 :که کسی جواب بده گفتم قبل این

 بیدار شدم بابا جون، صبح بخیر _

 .صبح بخیر دخترم _

به طرف میز صبحونه رفتم و به محتویات نگاه کردم 

کرد، روی صندلی   همه چیز روی میز خودنمایی می

ی مفصلی که مادر جان  حونهکنار ماهان نشستم و صب

 ...آماده کرده بود رو خوردم

 بریم؟ _

 :که حرفی بزنم مامان گفت قبل این
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 !کجا پسرم؟ تو که چیزی نخوردی _

 ممنون خونه هم صبحونه خوردم _

 باشه نوش جونت _

 :مامان روبه من ادامه داد

دخترم یه چایی برای بابات و ماهان بیار بعد برو  _

 رون حاضر شو برید بی

سری تکون دادم و چایی رو ریختم و برای بابا و ماهان 

 .آوردم

هردو تشکر کردن، به طرف اتاقم دویدم همین که 

خودم رو حاضر کردم به نشیمن رفتم و به ماهانی که 

 :سرگرم حرف زدن با پدرم بود گفتم

 !ام آماده _

 :بابا گفت

 .برید مواظب خودتون باشید _

 :ماهان گفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

325  

 

 فعال خدانگهدار چشم، ممنون _

از مامان و بابا خداحافظی کردیم و از خونه خارج 

 ...شدیم

  
 

 :اشتم و گفتمدستم رو توی دست ماهان گذ

 ریم؟ کجا می _

 دونم بیا حاال نمی _

سری تکون دادم مهم نبود کجا بریم مهم این بود که 

رو  رم و گرمای دستش من االن کنار حضرت یار راه می

 ...به وجد میاره

روند و من توی فکر  سوار ماشین شدیم، ماهان می

 .ور بودم ماهان غوطه

 کنی؟ به چی نگاه می _

 به هیچی _

 ام؟ الن من هیچیا _
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 هیچیِ هیچی که نه _

 پس چی؟ _

 پیچ پیچی _

 !دخترم دخترای قدیم _

 :خندیدم و گفتم

 !پسرم پسرهای قدیم _

 :سری تکون داد و با خنده گفت

 بله بله _

 بله و بال _

از سکوت ماشین خسته شدم بی حوصله و کالفه 

 :گفتم

ام  وای ماهان یه آهنگی کوفتی چیزی بذار حوصله _

 .فتسرر

رو  هات تونم صدای نفس من آهنگ بذارم دیگه نمی _

 !گوش بدم
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دلم ضعف رفت، سکوت رو جایز دونستم، به بیرون 

نگاه کردم؛ تعداد زیادی مردم درحال رفت و آمد 

 .بودن

کرد، یه نفر خوشحال  ظاهر هرکس با دیگری فرق می

 ...یه نفر غمگین

و  خواستم ماهان اعتراف کنه نفس عمیقی کشیدم، می

 :اگه دوستم داره ابراز کنه پس روبه ماهان گفتم

 ماهان _

 جانم؟ _

 این مراسم خاستگاری چجوری به ذهنت رسید؟ _

 شد یهو به این موضوع فکر کردی؟ چی _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

دونم، دوست دارم راجع به این تصمیم یهویی  نمی _

 بیشتر بدونم

 گم شب ازدواج بهت می _
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 :ت گفتمبا لجاج

 !االن بگو _

 :لبخندی زد و گفت

 آیناز؟ _

گم  این آیناز گفتن یعنی ساکت باش، چیزی بهت نمی

 .راهی نیست

 :سکوت رو جایز دونستم و گفتم

 !دونم تو باشه ولی اون شب نگی من می _

 :تو گلو خندید و گفت

 کنی کوچولو؟ کار می چی _

 دونم نمی _

 من بگم؟ _

 آره بگو _

 دی ویلم مینی تح یه نی _
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ام ملتهب شد پرویی نثارش کردم و  بااین حرفش گونه

از شدت خجالت چیزی به زبونم نیومد، با صدای 

 :خوشی گفت

 .ای جانم خجالت کشید _

 همه مثل تو پرو نیستن جناب _

 :سری تکون داد و گفت

 بله بله خانم خجالتی _

 :ماهان بعد چند مین گفت

 !به بیرون بندازتوی فکر بیا بیرون و یه نگاهی  _

رو بلند کردم با دیدن شهربازی جیغی از سرذوق  سرم

 :کشیدم و گفتم

 وای عاشقتم به موال _

 :خندید و گفت

 دونم می _

 :از این حرفش حرصم گرفت بااخم گفتم
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 دلتو خوش نکن از سر ذوق گفتم _

 :بادش خوابید و ناراحت شد بی حوصله گفت

 .پیاده شو بریم _

دیم، مثل جوجه اردک کنار ماهان از ماشین پیاده ش

رو توی دستش فشرد و این حس  رفتم، دستم راه می

 ...لذت بخش بود که وجودم رو فرا گرفت

  
 

ترسن مامانشون رو گم کنن  هایی که می مثل بچه

دست ماهان رو فشار دادم و محکم گرفتم، ماهان آروم 

 :گفت

 کنم کوچولو من که فرار نمی _

 شاید فرار کردی آقا گرگه _

 :خندید و گفت

 !ست آقا گرگه عاشق خانم موشه _

 ها؟ _
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 هیچی، خوبی؟ _

های زیر پوستی برام  اوهومی گفتم، این ابراز کردن

جذاب و دل تو برو بود، لبخندی از سر ذوق زدم و با 

حضرت یار بی حرف و توی سکوت مطلق همراه شدم 

 ...و قدم زدم

ها  ی وسیله کل روز خوش گذروندیم و سوار همه

شدیم، دور از هر غم و ناراحتی با خوشحالی همراه 

ماهان وقت رو گذروندیم ساعت حدود یک و نیم ظهر 

رفت روبه ماهان وا رفته  بود از گشنگی دلم ضعف می

 :گفتم

 ماهان گشنمه _

 باشه فدات شم به رستوران بریم؟ _

 .اوهوم بریم _
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باهم به طرف ماشین رفتیم خسته و کوفته بودم 

گی زار  حا بشینم و از فرط گرسنه خواستم همین می

 .بزنم

طرف رستوان روند. به صندلی تکیه دادم  ماهان به

هام رو روی هم  توی وجودم لونه کرد، چشم خواب

 ...گذاشتم و از گرسنگی و گرمای زیاد آسوده شدم

 آیناز آیناز _

 :با صدای خواب آلودی گفتم

 هوم چیه؟ _

 !بیدار شو االن وقت خوابیدنه؟ _

ام  ناسالمتی دیروز مراسم نامزدیمون بود خسته _

 !بعدشم صبح زود مثل بختک اومدی و بیدارم کردی

 :هان کالفه گفتما

 بیا غذاتو بخور بعد بخواب _
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ام بود، چشمم رو باز کردم؛  تازه یادم اومد چقدر گشنه

ام توی ماشین  با دیدن ماشین تعجب کردم و قهقه

 ...پیچید

غذا روی پای ماهان چپه شده بود و شلوارش قرمز 

 شده بود، آخه دیزی رو توی ماشین میارن؟

شده بود حرص که شلوارش قرمز  ماهان از این

ی من موحب شد که بهونه به  خورد و این خنده می

 :رو خالی کنه دست حضرت جان داده بشه و خودش

شدی وضع  خندی؟ اگه بیدار می زهرمار چرا می _

  !لباس من این نبود

 :با لحنی پر از خنده گفتم

 رو میارن توی ماشین؟ خب آخه دیزی _

 !بیا و خوبی کن _

 !چرا؟ _

 :رو بیرون داد و گفت با حرص نفسش
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که  رفتیم نه این خوابیدی به رستوران می اگه نمی _

 !جا تا تو اذیت نشی غذای رستوان رو بیارم این

 :خندیدم و گفتم

خب حاال چه اشکالی داره؟ وقتی رفتیم خونه  _

 !شوریشون می

 کوبونم آیناز حرف نزن وگرنه سرتو به دیوار می _

 .وای چه خشن ترسیدم _

 :و گفت اخمی کرد

 !رسم برگردیم به حسابت می _

 :رو روشن کنه سریع گفتم خواست ماشین

 .من گشنمه ماهان _

دندون رو جیگر بزار، انتظار داری بااین وضعیت برم  _

 غذا بگیرم؟

 آره مگه چیه؟ _

 !یه بار دیگه حرف بزنی کشتمت _
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 !خب گشنمه _

 :نفسش رو پر صدا بیرون داد و گفت

ریم  ت هست بخورش تا میتوی داشبرد بسکوی _

 .خونه

سری تکون دادم از هیچی بهتر بود، دستم رو به سمت 

داشبرد دراز کردم و بسکویت رو در آوردم، دلم ضعف 

 !ام بود رفت و خیلی بیشتر از خیلی گشنه می

ای از بیسکویت رو توی دهنم گذاشتم، حس  تکه

رو بهتر کرد، با هر جویدنش  اش ضعف دلم شیرینی

 ...ام نبود گرفتم تاحاال انقدر گشنه ای می جون تازه

توی یه چشم بهم زدنی بسکویت تموم شد ولی حس 

 ...گرسنگی از بدن من خارج نشد که نشد
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اش بود خب  ماهان سرعتش رو بیشتر کرد گویی گشنه

حق داره از صبح چیزی نخورده بود البته اگه پشمکی 

 ...زور به خوردش دادم رو فاکتور بگیرم که من با

 :از این سرعتش عاصی شدم و کالفه گفتم

 !ماهان آروم برو _

 ترسی؟ چیه می _

 ره دم دلم ضعف مینه، فقط چون چیزی نخور _

 :خندید و گفت

 من فدای دل ضعف رفتنای تو _

 ...ذوق کردم و به یه لبخند آروم اکتفا کردم

ی ما رسیدیم، ماهان نگاه  باالخره به جلوی خونه

گذرایی به کوچه انداخت وقتی از خلوت بودن کوچه 

اطمینان حاصل کرد از ماشین پیاده شد، من هم 

 ...بالفاصله پیاده شدم
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زد، توی کوچه  دیزی روی شلوارش توی ذوق می اثر

زد ماهان با سرعت وارد حیاط شد،  پرنده هم پر نمی

من هم مثل جوجه اردک دنبالش راه افتادم ماهان با 

غرور همیشگی دستش رو توی جیب شلوارش فرو 

رفت با دو خودم رو بهش رسوندم و  کرد و راه می

 :گفتم

 صبر نکنی منم بیاما _

 :ت خودش کشید و گفترو به سم من

 خوری کنارم جم نمی _

که قدم بلند  بوسه ای روی سرم کاشت، با وجود این

رسیدم. باهم به طرف  اش نمی بود بازهم به سر شونه

 ...خونه رفتیم و با باز شدن در، وارد شدیم

مامان و بابا با دیدن شلوار ماهان کنجکاو سوال 

ان حرص پرسیدن و بماند که چقدر خندیدم و ماه می

 ...خورد می
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 .همراه ماهان با شوخی و خنده غذامون رو خوردیم

ی خودشون برگشت و قرار  ماهان ساعت پنج به خونه

 ...رو مشخص کنیم بود چند روز دیگه تاریخ عروسی

ی بین عروسی و نامزدی کمتر باشه به  هرچه فاصله

 ...!نفع هردومونه

 ی هشت شب بود که آیفون به ساعت حول و حاشیه

 :صدا دراومد، مامان گفت

 .عزیزم ببین کیه _

 چشم _

 .بلند شدم و به طرف اف اف رفتم، در رو باز کردم

حالی جیغی  ام از سر خوش  رو با دیدن افراد روبه

 ...کشیدم

خیلی وقت بود مامان بزرگ و پدر بزرگ رو ندیده 

 ...بودم و از این اومدنشون خرسند شدم
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دم و خودم رو به آغوش به طرف مامان بزرگ پا تند کر

مملو از عشقش سپردم توی این خوشی غرق شدم و 

 :با لذت گفتم

 !مامان بزرگ جونم، خوش اومدی _

 مرسی دخترم، حالت خوبه خوشکل مامان بزرگ؟ _

 بله مرسی _

ام رو بوسید و منم  به طرف بابابزرگ رفتم، روی گونه

 :اش رو عمیق بوسیدم و گفتم متقابال گونه

 !دی بابابزرگخوش اوم _

 .ممنون دخترم خوش باشی _

 .مامان و بابا از پدر بزرگ و مادر بزرگ استقبال کردن

 :عمو سیامک هم اومده بود روبه عمو گفتم

 !به به عموجون از این طرفا؟ راه گم کردی؟ _

 :عمو توی گلو خندید و آروم گفت
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رو گم کنم و بیام پیش یه دختر  امشب گفتم راهم _

 !لوس

 الن من لوسم؟اوه ا _

 !شک نکن برادر زاده ی عزیزم _

 .خندیدم و تعارف کردم بیاد توی خونه

همه توی نشیمن نشسته بودیم و درحال گفت و گو 

 .زدن بودیم از هر دری حرف می

ساعت یازده و نیم بود که عمو روبه مادر بزرگ و بابا 

 :بزرگ گفت

ش بریم خونه؟ منم فردا باید به بیمارستان برم دادا _

 .ره شاهین هم به شرکت می

رم، مامان اشاره  حاال انگار نه انگار من به دانشگاه می

ها رو بیارم همین که میوه رو خوردیم عزم  کرد میوه

رفتن کردن، بعد روانه کردنشون به خونه برگشتیم 
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ها  انقدر خسته بودم که بدون جمع کردن ظرف میوه

 :گفتم

شه  ام می مامان جون ببخشید بخدا خیلی خسته _

 شویی؟ خودت ظرفا رو بزاری توی ماشین ظرف

 .برو عزیزِ مامان بخواب باید فردا برگردی دانشگاه _

 .های آیناز باشه شبتون خوش زندگی _

 ...با محبت شب بخیری گفتن و به طرف اتاقم رفتم

هام، روی تخت دراز کشیدم، بعد  بعدعوض کردن لباس

رفتم تنها فرقش  حدود یه هفته بازم به دانشگاه می

این بود که دیگه مجرد نبودم و االن جزء متاهلین به 

اومدم و حس تفاوت توی دلم رخنه کرده  حساب می

 ...بود

بیخیال این افکار شدم و خودم رو به دست خواب 

 ...سپردم

 آیناز دخترکم _
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 جانم مامان؟ _

 بیدار شو عزیزم _

 .چشم االن _

یس بهداشتی از رخت خواب دل کندم و به طرف سرو

ام رو  رفتم و کارهای مربوطه رو انجام دادم، مانتو

ای  پوشیدم و با ضرافت و دقت آرایش مالیم و دخترانه

کردم و طبق معمول بعد خوردن صبحونه و خداحافظی 

 ...از مامان و بابا دنبال مهناز رفتم

 
 

 .جلوی خونشون ایستادم و توی ماشین منتظرش بودم

بعد گذشت چند دقیقه نگین از خونه خارج شد و به 

 :طرف ماشین اومد، سوار ماشین شد و خوشحال گفت

 سالم خوبی؟ _

 مرسی توخوبی؟ _

 ها قربونت، متاهلی بهت چسبیده _
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 خب؟ _

 کمالت به جمال بی _

 .پرویی نثارش کردم و راه افتادم

رو دراز کرد و پخش رو روشن کرد،  نگین دستش

زمان بااین کارش صدای آهنگ توی ماشین طنین  هم

 :انداز شد

 میدونم دیگه دوسم نداری

 میری باز تنهام میزاری»

 شدی از دست من فراری

 و دلت شکستهمیدونم ت

 شدی از دست من تو خسته

 تو ولی نرو دوباره

 آخه یه وقتا میشی تو تنها

 یاد قدیما اشکات میریزه

 من میدونم اگه نباشم
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 «دلت میگیره میشی دیوونه

 "آهنگ فراری، استرال و بهداد "

 .جلوی دانشگاه ترمز کردم و از ماشین پیاده شدیم

من نگاه به طرف دانشگاه رفتیم همه با تعجب به 

 :گفتن کردن و احتماال توی ذهنشون می می

این دختره اصال نبوده یهو چرا اومده و چجوری  _"

 "!راهش دادن؟

بدون اهمیت دادن به اطرافم وارد کالس شدم توی 

کالس همهمه برپا بود، صدای یکی از دخترها به گوشم 

 :رسید

 !وای دخترا، استاد راد زن گرفته _

م داشت و زیادی نچسب بود حنانه که به ماهان چش

 :فریاد مانند گفت

 ست چی؟! زن گرفته؟ نه بابا شایعه _
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اش رو به داخل فرستاد و با صدای  مازیار شکم گنده

 :کلفتش گفت

 .اش رو دیدم نه شایعه نیست، منم حلقه _

خواست قبول کنه برای همین انکار  حنانه خانم نمی

 :گونه گفت

ای تنوع دستش نه! شاید مال خودش باشه و بر _

 .کرده

 ...ای زدم، همه به طرفم برگشتند بااین حرفش قهقه

  
 

نه سکوت رو شکست روی صورتم زوم کرده بودن، حنا

 :و گفت

 !خندی؟ هرهر چرا می _

  :هام گفتم بازم خندیدم و البه الی خنده

 ور باش هیچی عزیزم تو توی خیاالتت غوطه _

 .با حرفم صورتش سرخ شد و کالس رو هوا رفت
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تا تو باشی و به همسر من "با نگاهم بهش فهموندم 

 "!چشم نداشته باشی

نفهمیده چون اصال  رو دونم نوع نگاهم البته ها می

 .دونه ماجرارو نمی

اومد پس به طرف دو صندلی اول  ساعت اول ماهان می

جا ننشسته بود، توی ردیف  رفتم شکر خدا کسی اون

خورد؟  شدم به کجا بر می اول یکم به عشقم خیره می

 !جا معلومه به هیچ

روی صندلی کنار مهناز منتظر ماهان بودم و انتظارم 

رسید و ماهان وارد کالس شد، با  باالخره به پایان

ورودش همه بلند شدیم، سالمی کرد و با ابهت 

 :اش گفت همیشگی

 !بفرمایید _

 :گی نشستن، کیان ته کالس گفت همه

 استاد مبارکه _
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ماهان لبخند آیناز کشی زد و تشکر کرد. حنانه خانم 

 :نچسب با ناز گفت

 !اِوا استاد شما نامزد کردین؟ _

 :حرف حنانه با تحکم و اخم گفت ماهان در مقابل

ام دخالت  یادم نمیاد اجازه داده باشم توی زندگی _

 !کنین

ای شده بود سرجاش  حنانه که بیش از حد قهوه

 ...نشست و معذرت خواهی کرد

بعد حضور و غیاب درس شروع شد و ماهان با صدای 

جذاب و گیراش روح و تن من رو به ناکجا آباد 

 ...کشوند

های  دونه چه حرکت س تموم شد و خدا میباالخره در

دادم و از چشم  پر از ناز و غمزه رو برای جناب مانور می

 ...شد موند و حالی به حولی می ماهان دور نمی
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تایم این کالس تموم شد، همه از جاشون بلند شدن و 

رفتن و من انگار پاهام به زمین  یکی یکی بیرون می

خواست من از  میچسبیده بود و حتی زمین و زمان ن

 ...کالس خارج بشم

وقتی کالس کامال خالی شد و باماهان تنها شدم به 

خودم اومدم؛ آروم کیفم رو برداشتم و یه دفعه مثل 

جن دیده ها به طرف در دویدم. با یه حرکت از جا پرید 

و خودش رو به در چسبوند و در رو بست و شیطون 

 :گفت

 !کجا بانو؟ کارت دارم_

 :رو قورت دادم و گفتمبزاق دهانم 

 اه ماهان می خوام برم االن یکی میاد _

 :به چشمم خیره شد و با لجاجت گفت

 !نچ بمون _
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کالس خالی بود و صدای دانشجوها لحظه به لحظه 

 .شد دورتر می

خواستم حرفی بزنم ولی با کاری که ماهان کرد خشک 

 ...شدم

  
 

هام پایین  هام تا روی لب دست داغش رو از روی چشم

 .کشید. لرزیدم و داغ کردم

 :دستش رو پس زدم و با لحنی پر از شوخی گفتم

 وای وای چه استاد پررویی _

خندید و دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و توی 

 :هام نگاه کرد و با آرامش گفت چشم

این چشما مثل جنگل سبزن، تو مثل برگی مثل _

های بدنم تو رو  هوایی برام. از همون اولش همه سلول

 !خوام زد و فقط تورو می فریاد می
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از سر عشق و ذوق لبخندی زدم ماهان که سکوتم رو 

 .رو به صفر رسوند  ی بینمون فاصلهدید جلو اومد و 

توی شیرینی و داغی لبش غرق بودم، ازش جدا شدم 

و فارغ از جهان خودم رو به آغوش پر از امنیتش 

 .سپردم

 :توی بغل تنومندش آروم گرفتم و گفتم

 ماهان من برم؟ االن یکی میاد _

سری تکون داد و از جلوی در کنار رفت، با به یاد آوری 

 :گفتمنگین، نگران 

 ماهان نگین کجاست؟  _

 !مریضه، توی خونه لم داده _

 زنم اهان باشه بعد دانشگاه یه سری بهش می _

ی خودتون، صبر کنی منم  باشه، زود برنگردی خونه _

 بیام
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رو از ریتم عادی به  بعد حرفش چشمکی زد و قلب من

 ...ریتم تند و کوبنده تغییر داد

سرعت و خیلی اش کاشتم و با  ای روی گونه بوسه

عادی از کالس بیرون زدم، خوب بود توی سالن زیاد 

 .شلوغ نبود و تونستم بدون جلب توجه به بوفه برم

 .با دیدن مهناز کنار آرش کنجکاو جلو رفتم

رفتم، هرچه قدم  ها آروم و یواش جلو می مثل کاراگاه

 .شد داشتم صداشون واضح تر می به جلو برمی

عجب کردم ولی بعدش با شنیدن صدای آرش اول ت

 ...ام گرفت خنده

  
 

 :آرش به چشم مهناز خیره شد و آروم گفت

 !ره تا بهت برسمدوست دارم این مدت بگذ _

 .گذره می _

 پس کِی؟ _
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که مهناز چیزی بگه جلو رفتم و  بی مقدمه و قبل از این

 :گفتم

  !وقت گل نِی استاد خسروی _

آرش شکه شده و مهناز خجالت زده و شرمگین به 

طرفم برگشتن، لبخندی به پهنای صورتم روی لبم 

 :اومد و گفتم

انقدر بی حال و احوال؟ خوبین؟ مهناز خانم چرا  _

 !مقدمه؟ نباید به دوستت بگی؟ یه ندایی چیزی

 :خیال خجالت شد و بی پروا گفت مهناز بی

 !تو زیاد درمورد ماهان به من گفتی، واال حق داری _

شی یا بازم ازش سؤال  خب حاال از استاد جدا می _

 داری؟

 !هام تموم شدن نه سؤال _

ست با خنده سری تکون دادم و پرویی نثارش کردم د

 .مهناز رو گرفتم و از بوفه خارج شدیم
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به طرف حیاط دانشگاه رفتیم، روی یه صندلی که زیر 

 :درخت بید بود نشستیم روبه مهناز گفتم

 !حرف بزن منتظرم _

 :بهم نگاه کرد و گفت

 چی بگم؟ _

 ماجرای آرش رو _

 :سری تکون داد و گفت

خب راستش، اوم... خب یه روز داشتم به مرکز  _

رفتم تا لباس مجلسی برای نامزدی تو بخرم  یخرید م

توی اون مغازه آرش بود و دوستش بیرون بود، دستم 

رو روی لباسی گذاشتم و به طرف اتاق پرو رفتم و 

رو پوشیدم، کم کم رابطمون شروع شد و توی  لباس

 !نامزدی تو کار به خاستگاری کشید

 :ابرویی باال انداختم و باافتخار گفتم

 !ی من بوده ه چیز به واسطهاوه پس هم _
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 :مهناز خندید و گفت

 .آره بگی نگی _

 خوبه پس _

 اوهوم _

تایم آزاد تموم شد و باید به کالس استاد بعدی 

 رفتیم و من چقدر از این درس و معلمش متنفرم می

 :صدایی درونم فریاد زد

تو کال از درس و استادهاش بدت میاد بجز آقا  _"

 "!ماهان

 .اییدی روی حرف درونم زدمخندیدم و مهر ت

 ...از جامون بلند شدیم و به طرف کالس رفتیم

  
 

ظر استاد بودیم، روی دوتا صندلی نشستیم و منت

استاد پس از کمی تعلل وارد شد خوشبختانه از غیبت 
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این چند روزم سؤالی نشد و مطمئن بودم که این 

 !کارهم زیر سرِ ماهانه

ها تموم  ی کالس زمان زود سپری شد و باالخره همه

 .شدن و زمان برگشتن به خونه بود

هم با سرعت به طرف  مهناز با آرش بیرون رفت و من

 !ی پدر شوهر جان روندم خونه

 .خیر شد یه بار نزدیک بود تصادف کنم ولی ختم به

 .جلوی خونشون پارک کردم و از ماشین پیاده شدم

 .با احتیاط اف اف رو زدم در با تیکی باز شد

وارد خونه شدم، گلچهره جون جلوی در ایستاده بود و 

 .منتظر من بود

یه سالم  جلو رفتم و سالمی کردم و جواب سالمم رو با

 ...پر از محبت گرفتم

کردن و از این  این خونواده حس خوبی بهم منتقل می

 !وضعم کامال راضی بودم
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 :روبه گلچهره جون گفتم

 گلچهره جون نگین کجاست؟ _

گی گلچهره جون؟ االن مادر  اتاقشه، هنوزم می _

 !شوهرتم

 :ام کشیدم و گفتم متفکر دستم رو به چونه

 کجاست؟ اوم مامان جون نگین _

 :خندید و گفت

قربون عروس خوشکلم برم، برو پیشش تو اتاقش  _

 .مثل جنازه افتاده

خندیدم و بعد از ببخشیدی به سمت اتاق نگین پا تند 

ای به در زدم، نگین با صدای فوق العاده  کردم. تقه

 :ضعیف گفت

 !بیا تو _

 :داخل رفتم با دیدنش گفتم

 هی چته؟ _
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 وای آیناز حالم بده _

هیچی نیست انگار به این زودیا از دستت راحت  _

 !شیم نمی

بالشت روی تختش رو بلند کرد و به طرفم پرتش کرد، 

بالشت به شکمم خورد و چون نرم بود حس درد 

 :نداشتم، نچ نچی کردم و گفتم

 کنی؟  مثال روبه موتی، بعد این کارارو می _

 :نگین خندید و گفت

بگیر، راستی دانشگاه  وای آیناز خدانکنه زبونتو گاز _

 چی شد؟

 کنه هیچی فکر کنم داداشت اوکی می _

 !آره دیگه داداش خودمه _

 .برو بابا داداش داداش گفتنات _

 .زمان با شوخی و خنده گذشت
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صدای اف اف بلند شد و پشت بندش صدای آروم 

 :ماهان رو به سختی شنیدم

 سالم ننه خوبی؟ _

 سالم پسرم خسته نباشی _

 آیناز اینجاست؟ممنون،  _

 .آره پیش نگینه _

 :شون تموم شد روبه نگین بی جون گفتم مکالمه

 !وای االن میاد _

 :ماهان تقه ای به در زد و وارد شد، بی حوصله و گفت

 سالم _

 :اش گفتم کنجکاو از بی حالی

 سالم خوبی؟ چرا بی حوصله و پکری؟ _

 مرسی چیزی نیست _

 :نگین روبه ماهان با لحن لوسی گفت

 سالم داداشی جونم خوبی؟ _
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 تو بهتری؟ _

 اوهوم مرسی _

 :ماهان روبه من گفت

 آیناز بیا کارت دارم _

 چیکار؟ _

 !بیا دیگه _

 باشه خب میام _

 :نگین شیطون به ما نگاه کرد و تخس گفت

رو انجام  تونی کارت جا نمی شده داداش؟ این چی _

 .بندما بدی؟ بخدا چشممو می

 :زد و گفت ماهان نیمچه لبخندی

 !باز تو پرو شدی _

 شبیه داداشمم دیگه _

 :رو گرفت و گفت ماهان نچ نچی کرد و دست من

 خواهر تنهایی سر کن فعال _
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 .باشه ماهم تنهایی خوشیم حاجی _

حرف  ماهان سری تکون داد و منی که مثل مجسمه بی

ایستاده بودم رو با خودش کشون کشون برد، اعتراض 

 :گونه گفتم

 !ستمو ازجاش کندی صبر کن خودم میاموای د _

 باشه _

رو رها کرد و به طرف اتاقش رفتیم، حاال کارش  دستم

 .بامن چی بود خداداند

وارد اتاق شدیم، ماهان بعد کمی مِن مِن کردن و 

 :رو خوردن بی مقدمه گفت حرفش

ببین آیناز این مدت زیاد بیرون نرو و مواظب  _

اه و با خودم خودت باش، با خودم میایی دانشگ

گردی، کاری هم داری فقط و فقط به خودم  برمی

 !گی باشه؟ می
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از این حرفش منگ و گیج بهش خیره بودم و باهمون 

 :ام گفتم گیجی

رو زندونی  هوم چرا؟ اصال چرا باید این همه خودم _

 کنم؟

 !اینو نپرس و بگو چشم _

 .عه باشه قربان _

 .خندید و آفرینی گفت

خواستم بفهمم چه  هان بود و میدلم نگران حرف ما

اتفاقی قراره بیفته، توی همین فکرها بودم که توی 

آغوش گرم و محکم ماهان کشیده شدم و وجودم رو 

 ...گرم کرد

  
 

تره و به  آغوش امنش برام از هرچیزی توی دنیا مهم

این موضوع ایمان دارم و خواهم داشت، زیر گوشم 

 :زمزمه وار گفت
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 !دونم و تو بشنوم یا ببینم بیرون رفتی من می _

 .بعد حرفش چنگی به کمرم زد آخ ریزی گفتم

در با شدت باز شد، تو حال و هوای خودمون بودیم که 

رو  با باز شدن در سریع از ماهان جدا شدم و سرم

ای  پایین انداختم با صدای مضحک نگین نفس آسوده

 :کشیدم

جون جون، ببخشید لحظات عاشقونه و حساستونو  _

 !هم ریختم به

پشت بندش خندید ماهان بااخم و باصدای تقریبا 

 :بلندی گفت

 !تو اتاقم؟چند بار گفتم بدون در زدن نیا  _

 :نگین که به وضوح ترسیده بود گفت

 !م... من... چیز شد... ببخشید _

ی  روبه ماهانی که عصبی شده بود و مطمئننا سرچشمه

 :این عصبانیت نگین نبود گفتم
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 !دیوونه شدی؟  چته ماهان؟ این چه برخوردیه؟ _

 :تنگی گفت نگین با بغض و دل

ه این ولش آیناز، این اگه منو دوست داشت ک _

 .کرد برخوردو نمی

نازکیه نگین لبخندی روی لبم اومد ماهان که  از این دل

رو بوسید  از رفتارش پشیمون بود جلو رفت و سر نگین

 :اش گفت و با صدای بم و مردونه

شه تورو دوست  آخه خواهر خوشکلم مگه می _

 ای دارم؟ نداشت؟ مگه غیر از تو نگین کوچولوی دیگه

رفتی برام خوراکی  می اگه دوستم داشتی _

 !خریدی می

 :ماهان نچ نچی کرد و گفت

 .گر نبودی توکه سواستفاده _

 :گونه کرد و گفت رو بچه نگین صداش

 .خب دیگه خوراکیِ آشتی کنونه داداشی جونم _
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 :خندید و روبه من گفت

 .خودتو آماده کن باهم بریم _

 :خواستم اعتراض کنم ولی ماهان گفت

 !میایی گفتم میایی یعنی _

 :معترض گفتم

 !ماهان _

اش حرصم در  بهم نگاهی انداخت و از این زورگویی

رو نداشتم و ماهان کلیک کرده  اومد، حس بیرون رفتن

 .بود که باهم بریم

باالخره ماهان موفق شد و باهم بیرون رفتیم، 

عصبانیت توی دلم رخنه کرده بود و بااخم روی 

 :صندلی نشستم، ماهان گفت

ن آیناز، کاری نکن هردومون پیشمون اخم نک _

 !بشیم
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این زورگویی و دیکتاتور بودنش اولین بار بود و از این 

 .ام بود بیزار بود  رو ماهانی که روبه

 ...رو توی دستش فشرد و راه افتاد ماهان دستم

جلوی یه فروشگاه ایستاد، با ایستادنش از ماشین 

اشین هم کوبیدم از م پیاده شدم و در رو محکم به

 :پیاده شد و گفت

 مرض داری؟ _

 توچه؟ به _

 بینی ها ام نکن بد می عصبی _

روی مبارکم  اش یکم ترسیدم ولی به از لحن عصبی

نیاوردم و به طرف فروشگاه رفتم، جلوی در فروشگاه 

 :چند تا پسر قرتی ایستاده بودند یکیشون گفت

 گیری؟ جون کوچولو برای یه شب چند می _

اش مثل لبو سرخ شدم صدای  شرمانه از این حرف بی

 :فوق العاده عصبیِ ماهان رعشه به تنم انداخت
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زاده؟ ناموس نداری مرتیکه بی  چی گفتی حروم _

 !ناموس

 ها به توچه چیکارشی؟ _

ی پسرِ رو گرفت و مشت  ماهان عصبی جلو رفت و یقه

 :شرم زد و داد زد محکمی به شکم پسر بی

مسرشم همه کارشم ام؟ ه خوای بفهمی من کی می _

 حاال فهمیدی؟

 .و مبهوت بهشون خیره شده بودم ترسیده و مات

دوتا پسری که ایستاده بودن جرأت نداشتن جلو برن، 

حق داشتن هیکل ورزشکاری ماهان کجا و بدن نحیف 

 !ها کجا؟ و باریک اون

ی صورت جوش جوشی  ای حواله ماهان مشت دیگه

 :پسرِ کرد و با عصبانیت و خشم گفت

رو  ورا ببینمت یا مزاحمی خانمم یه بار دیگه این _

 شونم حله؟ بکنی مادرت رو به عزات می
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و دوپای   پسر ترسیده سری تکون داد و دو پا داشت

 ...دیگه قرض گرفت و پا به فرار گذاشتن

ماهان به سمت من برگشت، رگ گردنش متورم شده 

هاش از خشم سرخ شده بود، ترسیدم  بود و چشم

 !نم پس جیکم در نیومدحرفی بز

شد جلو اومد و با  ماهانی که از گوشش دود بلند می

 :حرص و عصبانیت گفت

تونی بفهمی؟ چرا خوب و بد رو از هم  تا کِی نمی _

 !کردی ها؟ کار می کنی؟ اگه من نبودم چی جدا نمی

چرخید و  از حرفش یکه خوردم زبون توی دهنم نمی

ز حرفش دلم هر حرف و سخنی ازم سلب شده بود. ا

شکست و عشق و عاشقی برای چند لحظه از ذهن و 

قلبم پرید، قطره اشکی از چشمم چکید و در پی اون 

های بیشتری از چشمم سرازیر شد، دلم گرفت،  اشک

 :پیرمردی جلو اومد و گفت
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کنی؟ حیفه یه روز  پسرم این چه رفتاریه با زنت می _

ه شی ولی اون روز دیره این دختر ک پشیمون می

 !گناهی نداشت

به اطراف نگاهی انداختم مردم متعددی ایستاده بودن 

و تماشاگر این اتفاق بودن و گاهی زیر گوش همدیگه 

 .کردن پچ پچ می

آبرو ریزی بیشتر از این؟! جلوی این همه مردم 

 تحقیرم کرد نابودم کرد این حقم نبود، بود؟

رو گرفت،  ماهان از پیرمرد معذرت خواهی کرد دستم

بخش نبود دیگه حس  ین گرما مثل قبل آرامشا

 !کرد خوشی رو توی وجودم سرازیر نمی

در ماشین رو باز کرد ذهنم قفل شده بود مطیع و بی 

حرف مثل یه ربات توی ماشین رفتم، ماشین رو دور 

 .زد و سوار شد

 .رو عوض کرد و راه افتاد با حرص دنده
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 ....کرد فشرد و رانندگی می فرمان رو محکم می

  
 

انگار تازه به خودم اومده باشم، برچسب روی لبم کنده 

 :تمکرد گف شد درحالی که بغض توی گلوم سنگینی می

 !خوام پیاده شم دار ماهان می نگه  _

 !مثل آدم سرجات بشین تا خودم آدمت نکردم _

 :با عصبانیت از حس تحقیر شدنم داد زدم

کار  خوای چی دار، دیگه می این صاحب مرده رو نگه _

ها؟ جلوی اون همه تحقیرم کردی دیگه چی  کنی

 !مونده؟ ازت متنفرم ماهان

 :بلند تر از قبل داد زدم

 !متنفرم _

رو  کارت کنم؟ اشتباه متنفری بدرک به جهنم، چی _

 !کنی؟ ام می کنی و زبون درازی می

 :هستریک خندیدم و گفتم
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اشتباه؟ چه اشتباهی؟ من گفتم اون حرف  _

 شرمانه رو به زبون بیارن؟ آره؟  بی

 !حرفشونو نزن و ساکت باش _

 خوام ساکت باشم حرفیه؟ نمی _

 :با داد و فریاد گفتم

خوام برای یه لحظه هم ببینمت  دار نمی گفتم نگه _

 !زارم ازت متنفرم ازت بی

 :ترمز شدیدی کرد و گفت

گم ساکت شو انقدر این حرفو به زبون  دِ لعنتی می _

 !نیار

کنی پیش اون  هه چیه ساکت باشم؟ مگه فکر نمی _

 !پسرا؟ پس طبیعیه ازت متنفر باشم

ی سلول به با تو دهنی ماهان سکوت کردم درد تو

سلول بدنم حس کردم. از این خواری دلم به درد اومد 
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کارش کردم؟ پدرم از گل نازک تر بهم  مگه چی

 ...گفت ولی االن نمی

از ماشین پیاده شدم و با سرعت دویدم و جواب صدا 

اومد ولی برام  دادم دنبالم می زدن های ماهان رو نمی

ی مهم نبود، پاهام نیرو گرفته بودن و حس خستگ

 .ناپذیری توی وجودم جوونه زده بود

های پیچ در پیچ و باریکی رفتم تا ماهان  توی کوچه

هام تمومی نداشت و با قدرت فراوانی  گمم کنه، اشک

 .شدن سرازیر می

باالخره ماهان گمم کرد راه افتادم وقتی به اطراف نگاه 

ی تنگ و باریکی خودم رو یافتم.  کردم توی کوچه

کردم و  های بدنم حس می سلول ترس رو توی تک تک

 .موهای تنم سیخ شد

پاییدم و هواسم به پشت سرم  همین طور اطراف رو می

نبود، کسی رو پشت سرم حس کردم فکر کردم اشتباه 
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ام به  کنم اما با قرار گرفتن دستمالی جلوی بینی می

 .حسم ایمان آوردم

رو نجات بدم ولی یه دست  زدم تا خودم دست و پا می

ای کمرم رو گرفته بود و این اجازه رو  مردونه قوی و

 ...داد نمی

هام روی هم افتاد و  بدنم شل شد و سست شدم چشم

 ...دیگه چیزی نفهمیدم

  
 

هوشی و غفلت فاصله گرفتم،  با حس آب یخ از عالم بی

هام نفوذ کرد گیج و منگ  سردی آب تا مغز استخون

ی یه زن توجهم رو جلب کرد سرم  بودم، صدای خنده

اش آشنا بود کجا دیدمش؟ هرکاری  رو باال گرفتم چهره

 !دز اش بدجور آشنا می کردم یادم نیومد ولی چهره
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های گوشتی، چشم سیاه  اش خیره شدم لب به چهره

کرد و بینی تقریبا  که توی صورتش خودنمایی می

 .نشست گوشتی داشت و اصال به دل نمی

 !کنی؟ هوی دختر چیه نگاه می _

 :عصبی و بااخم گفتم

کنم؟ اصال به  کار می جا چی هوی تو کالهت، من این _

 جا آوردین؟  چه جرأتی منو به این

 :یک خندیدم و ادامه دادمهستر

کنه و روزگارت رو سیاه  بدبخت، بابام پیدات می _

 !کنه می

کردم  روبه رو ام نشست و موهام رو کشید، حس می

االنِ که پوست سرم جدا بشه دردش طاقت فرسا بود، 

 :زیر لب غرید

اش  کنم از زندگی برای من بابا بابا نکن، کاری می _

 پشیمون بشه
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 !برتت باد بیاد، یه فوت کنم باد می برو بابا بذار _

 :خندید و گفت

 نه بابا، حاال یه فوت کن ببینم _

 !جا نبودم زن بابا، اگه حس تورو داشتم که این _

مثل مادرت زبون دراز و لجوجی ولی تورو آدمت  _

 !کنم می

 !اگه تونستی آدم کن _

 جوریه؟ این _

 :پوزخندی زدم و گفتم

 آره _

 خوبه _

 :شد و داد زد از جاش بلند

 !حامد بیا تو _

با گفتن این حرفش یه پسر چهار شونه و قد بلند وارد 

های پرپشتش لبش رو از معرض دید  شد، سبیل
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زد،  اش توی ذوق می پوشش داده بود، بینی عقابی

اش تنها عضو زیبای  های مشکی و بادامی چشم

ها  صورتش بود. لباس مشکی پوشیده بود و مثل قاتل

 .ه شدبه من خیر

 :اون خانم زیر لب و با شروری گفت

 !کیه "نسترن"حامد کار خودته، بهش بفهمون  _

کنم وقتی اسم شما بیاد از  چشم رئیس، کاری می _

ترس خودش رو خیس کنه البته اگه تااون موقع زنده 

 !بمونه

 .بعد حرفش به من نگاه کرد و پوزخندی زد

بغض  ها خیره شدم، از ترس و وحشت ناباور به اون

ام گرفت، سرم رو باال دادم تا از جاری  کردم و گریه

هام جلوی این سگ صفت ها جلوگیری  شدن اشک

 .کنم

 :نسترن روبه من گفت
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 !بگذره خداحافظ ذارم خوش تنهاتون می _

 .توی هوا دستی تکون داد و سرخوش بیرون رفت

 ...حامد پوزخندی زد و جلو اومد

  
 

جلو اومد، لگدی به شکمم زد انقدر محکم زد که روی 

زمین افتادم دردش زیاد بود خیلی هم زیاد بود، جیکم 

 .ام خفه کردم     در نیومد و صدام رو توی گلو

ی  در پی اون ضربه، ضربات محکم دیگه رو حواله

 ...شکمم کرد

 "ضربه" "ضربه" "ضربه"

تن و بدنم بی حس شده بود هجوم خون رو به سمت 

کردم. سرفه های متعددم سر  ام به وضوح حس می   گلو

ام  ام خون باال میاوردم. سوزش معده گرفت، با هر سرفه

 .امونم رو برید
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اش  وهام رو کشید و زیر دندون کلید شدهبی رحم م

 :گفت

جیکت در بیاد بدتر از اینا سرت میاد، توکه  _

 !خوای آبروت بره؟ بد کسی هم نیستی نمی

 .بی جون بودم و توان حرف زدن ازم سلب شده بود

پر بود، روی زمین  "ترس"دلم از درد، از حقارت و 

پرتم کرد، دستم خش برداشت و توی سرم درد 

 .پیچید اما دردش از معده و شکمم بیشتر نبود عمیقی

حامد از انباری بیرون رفت و نفس آسوده و پر دردی 

کشیدم. خونی که اطراف دهنم بود رو با آستینم پاک 

کردم قطره اشکی از چشمم چکید، تن پر از دردم رو 

به دیوارهای کثیف و سرد انباری تکیه دادم کاش از 

 .رفتم ون کوچه نمیشدم کاش به ا ماهان جدا نمی

تونستم حتی  هق هقم رو توی خودم خفه کردم نمی

 .تکون هم بخورم
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ترین  عجیب درد داشتم، دردم به حدی بود که بزرگ

 .آرزوم مردن و خالص شدن از این فالکت بود

های زنگ زده و  به اطراف نگاهی انداختم؛ بشکه

ای افتاده بودن، کف انباری از سیمان  فرسوده گوشه

 .سرمای زیادی رو بهم منتقل کرد بود و

کرد  دست و پام بسته شده بود و جاشون درد می

 !مطمئنم زخم عمیقی برداشته

هام  هام رو بستم با بستن چشم از درد و ضعف چشم

حجم عظیمی از اشک روونه شد، االن فقط و فقط 

 ...کنه پس بی غم خوابیدم خوابیدن بهترم می

 !یدی بیدار شوی خاله نیست که خواب هی خونه _

بدنم کوفته و کرخت بود. حامد باال سرم با یه سینی 

 .ایستاده بود

 :سینی رو جلوم گذاشت و گفت

 .بخورش جون بگیری کارای زیادی داریم _
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 :خسته نالیدم

 !کارتون کردم؟ خواین؟ چی چی از جونم می _

 :پوزخندی زد و با لجاجت گفت

 .هزیاد فضولی نکن خوشکله، وگرنه به ضررت _

 !لعنت بهتون _

پوزخندی زد و ازم دور شد با خارج شدنش به محتوای 

 .سینی چشم دوختم

 .چندتا کوکو به همراه یه تکه نان توی سینی بود

ذاشتم.  به سختی لقمه های کوچک رو توی دهنم می

 .ام بود غذام تموم شد ولی بازم گشنه

 .شمار ثانیه ها و دقیقه ها از دستم دررفته بود

 ...در انباری با ترس منتظر اومدنشون بودم با صدای

  کل_دانای

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%84
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اش رسیده بود و ناز  نسترن باالخره به خواسته

ی شاهین را اسیر چنگال زهرآگین خودش  پرورده

 .کرده بود

ی تهران را  نقطه به نقطه همه آشفته بودند، ماهان

گشت اما آینازش آب شده بود و اثری ازش پیدا 

 .شد نمی

های دلدارش  دانست؛ به اشک ماهان خود را مقصر می

هایی که معصومیت وجودی آیناز را  کرد اشک فکر می

ای که آیناز را گم کرد در  داد، ماهان لحظه نشان می

  .ذهنش تجزیه تحلیل کرد

کردند، از زمین  عشقش را اسیر میچرا باید آن لحظه 

داشت  و زمان شاکی بود. آشفته و سرگردان قدم برمی

ها را گشته بود اما  ها و بیمارستان ی کالنتری همه

 .آینازش را نیافت
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از فکری که به ذهنش خطور کرد قلبش لرزید و برای 

 !هزارمین بار خود را لعنت کرد

را ندارد  لعنت به دنیایی که چشم دیدن دو مرغ عاشق

مند تر از هرچیزی  اما جنگیدن برای یافتن یار قدرت

 !...توی این دنیای فانی است

های لرزان به طرف ماشین رفت و سوار  ماهان با قدم

 .شد، به طرف سردخانه راند

هایش یخ  هنگامی که جلوی سردخانه ایستاد پنجه

بسته بود و همه وجودش پر از رعب و وحشت بود. 

مان ماشین گذاشت و به لحظه ای که سرش را روی فر

آیناز معصومانه به او زل زده بود فکر کرد قطره اشکی 

های مغرور و پر ابهتش سرازیر شد، هق  میان چشم

های  هقش سکوت غمگین ماشین را شکست، هق هق

 .کرد را آب می اش دل سنگ مردانه
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سرش را از روی فرمان برداشت و صورت خیسش را با 

، دیگر وقتش بود که به سرد خانه دستمال پاک کرد

هم سر بزند و خود را راحت کند اما مگر ساده و آسان 

بود؟ حرف زدنش کاری مملو از سهولت است اما حرف 

 ...به عملش برسد دشوارترین کار دنیا است

های لرزان خود را به سرد  از ماشین پیاده شد و با گام

 .خانه رساند

نمایی کردند. او را به طرف جسدهای مجهول راه

هنگامی که وارد اتاق شد با دیدن سه جسد ظریف و 

دخترانه بغض میان گلو اش نشست دکتری که کنارش 

 .بود به جلو راهنمایی اش کرد

های لرزان ملحفه را از روی سر جسد  ماهان با دست

 ...برداشت

  
 

 .ای کشید با برداشتن ملحفه نفس آسوده
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  .نوبت جسد دوم بود

خواست ملحفه را بردارد، اما  کرد دلش نمی هرچه می

 .دل را به دریا زد و ملحفه را برداشت

ش ریش ریش شد، با دیدن دخترک سوخته شده دل

 .دلش برایش سوخت

تمامی بدن و صورتش در اثر آتش سوزی سوخته و 

قرمز شده بود، گوشت بدنش بیرون افتاده بود و دل 

 .آورد هرکسی را به درد می

اش  مطمئن بود که او آیناز خودش نبود زیرا ته چهره

ها فرسنگ با دختر چشم سبز آبی مجذوب  فرسنگ

 .کننده فرق داشت

کدام آیناز او  د را از نظر گذراند اما هیچآخرین جس

 .نبودند
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های شهر را از نظرگذراند و آیناز را در  ی سردخانه همه

گرمی  ها نیافت و این یک دل کدام از سردخانه هیچ

 ...برای دل دردمندش بود

 .ی شاهین خان رفت با فکری مشغول به خانه

 .آه چه شیونی برپا بود

ه بود که هالک شده بود و دلناز بانو از بس گریه کرد

جانی در بدن نداشت. شاهین خان کمرش خمیده شده 

 .کرد بود و خود را لعنت می

زن و مردی که روبه جسم نیمه جان آیناز قهقه 

 .کردند زدن و پای کوبی می می

 ...اما آیناز

گناه زیر چنگال نسترن و حامد در حال جان دادن  بی

 .بود

 !داشت؟ اش دیگر توان نداشت، تن خسته

 :باز هم تقدیر خندید و با خود گفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

385  

 

اینم از امتحان کردن دو عاشق! آخرش به تالش  _"

 "...رسند یا هم می ها بستگی داره، بازهم به اون

 ای با آیناز داشت؟ نسترن چه کسی بود و چه دشمنی

رسد چرا با تن  آینازی که آزارش به مورچه هم نمی

د دراز کشیده ی انباری کثیف و سر نیمه جان گوشه

 ...است

  
 

 آیناز

هردو باهم وارد شدن و رعشه به تنم انداختن، نسترن 

 :گفت

 سالم موش کوچولو؟ دردت کمتر شده؟  _

  موش خودتی و هفت جدت، بتوچه کم شده یانه؟ _

 اوه اوه حامد باید ادبش کنیم نه؟ _

 :حامد چندش خندید و گفت

 ای خوبه براش؟  که صد البته، فقط چه بازی این _

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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 !نبیه جانانه اوکیهدونم یه ت نمی _

 آره _

 .ی من کرد چشمکی حواله

 ترسیدم؟ چرا انقدر ازشون می

هام رو محکم روی هم گذاشتم و نفسم رو بیرون  چشم

دادم. حامد و نسترن هر لحظه بهم نزدیک تر 

 .شدن می

کردم و  صدای تاالپ تولوپ قلبم رو به وضوح حس می

 .رسید به گوش می

 .مچم و پاهام باز کرد حامد اومد و طناب رو از دور

ها کمی خونی شده بود، دور مچم زخم  دور طناب

 .برداشته بود و سوزش بدی داشت

زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد، بااین کارش درد 

عمیقی توی پام پیچید آخی گفتم، نسترن با شنیدن 

 :آخم سرخوش گفت
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 آخی دردت اومد؟ _

تونه  یبا نفرت نگاهی بهش انداختم، آدم تا چه حد م

 عوضی باشه؟

نسترن جلو اومد و موهام رو توی دستش گرفت و با 

که زیاد اذیت نشم مجبور  خودش کشید، بخاطر این

 .بودم باهاش هم قدم بشم

کرد و سوزش زیادی داشت، شکمم  پاهام درد می

بخاطر ضربات دیروز درد طاقت فرسایی به همراه 

 شد، سرم در داشت موهامم داشت از جاش کنده می

 .حال انفجار بود، به حال خودم غبطه خوردم

 :جیغی کشیدم و گفتم

 .هی موهامو ول کن _

 :گوش ندادم بازم گفتم

 آخ آخ حیوون با توام _
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موهام رو ول کرد و سیلی محکمی به صورتم زد چون 

تعادل نداشتم و بدنم ضعیف و کوفته بود روی زمین 

ین افتادم زانوم درد گرفت با عجز دستم رو روی زم

گذاشتم تا بلند شم حامد پاش رو روی دستم گذاشت 

کردم االنِ که استخون دستم  و محکم فشرد حس می

بشکنه لبم رو گاز گرفتم که مبادا صدام در بیاد و 

 .وحشی تر بشن

 :نسترن جلو اومد و موهام رو کشید و گفت

جا  االن وقت اینه که بفهمی نسترن کیه و این _

 ش یه تنبیه کوچولو خوبه نه؟ کنی، ولی قبل کار می چی

 :روبه حامد گفت

 !حامد بیارش بیرون _

پاش رو با فشار محمکی از روی دستم برداشت 

های دستم شکسته، توان تکون دادن  مطمئنم استخون
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ام گرفت، حامد که متوجه بغض  دستم رو نداشتم گریه

 :توی گلوم شد گفت

 !زیاد مونده گریه کنی _

 .دلم رخنه کردپوزخندی زد و ترس توی 

 :به خودم توپیدم

اینا کسی نیستن که ازشون بترسی، خودتو جمع  "

 " !کن آیناز

از انباری که ناقوس مرگم شده بود بیرون اومدم نور 

هام رو اذیت کرد از وقتی که اینجام کال تو  چشم

 .کرد ناریکی بودم و االن نور به شدت اذیت می

 ...ام رو خوندم با صدای نسترن فاتحه

  
 

 :ام رو خوندم با صدای نسترن فاتحه

 !جا حامد بیارش این _

 :حامد به جلو پرتم کرد و گفت
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 .ودِ یاال بر _

 :سرم رو به طرفش برگردوندم و گفتم

 !رم بینی دارم می مگه کوری می _

بهم نگاهی انداخت و سری تکون داد فکرکردم 

 !بیخیالم شده اما زهی خیال باطل

 .بازوم رو گرفت پیش نسترن رفتیم

خوان  یه تخت آهنی گذاشته بودن، برای چی می

 !خداداند

ل ریخته بود به اطراف نگاهی انداختم، روی زمین آشغا

 .ی زیبایی بود و خالی از هر منظره

 !دراز بکش رو تخت _

 :با صدای نسترن بی حس گفتم

 .جا باید تو دراز بکشی نه من برو بابا، این _

 :داد زد
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گم دراز بکش  ات نیست؟ می زبون آدمیزاد حالی _

 !یعنی دراز بکش

بیخیال بهش نگاه کردم، اشاره ای به حامد کرد، این 

افی بود تا حامد من رو هول بده، با ضرب روی اشاره ک

تخت آهنی و سفت افتادم شکمم درد گرفت تموم 

 .کرد بدنم درد می

دست و پام رو با طناب به تخت آهنی بستن، دستم 

 .سوزش بدی داشت

 !صدای نسترن سوهانی بر روی قلب و دلم بود

 !حامد بیارش ببینیم طاقتش رو داره _

خم بود، سعی کردم به این صدای پوزخند حامد روی م

 .مسئله که االن گیر دوتا ارازل افتادم، فکر نکنم

شد به  صدای قدم های حامد که داشت نزدیک می

 .گوشم رسید، حس نگاه کردن بهش رو نداشتم
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نسترن جلو اومد با دیدن شالق توی دستش ترسیده 

 .بهش خیره شدم

 !نه

 !من طاقت دردش رو ندارم

 .برای من عمق فاجعه بودبدنم ضعیف بود و این 

چشمم رو محکم بستم و ذهنم رو از هرچیزی خالی 

 .کردم

کنه، هیس  آیناز باید تحمل کنی، ماهان پیدات می "

 " !ضعف نشون نده دختر

دونه چقدر  با آوردن اسم ماهان قلبم لرزید خدا می

 ...تنگش بود یعنی االن دل

 با فرود اومدن شالق روی پشتم جیغی کشیدم در پی

 ...اون ضربات بعدی

 .کردم با هر ضربه اوج درد و سوزش رو حس می
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ی محکمی بهم زد که باعث شد از درد با فریاد  ضربه

 ...اسم خدارو به زبون بیارم

 :با گریه و درد گفتم

کار  خواین؟ شما کی هستین؟ چی از جونم چی می _

 !به من دارین؟

 :ای رعب انگیز سر داد و گفت نسترن قهقه

 خواد بفهمی؟ میدلت  _

از درد و سوزشِ بدنم نای حرف زدن نداشتم پس سری 

 .معنی آره تکون دادم  به

 ...با دیدن عکس العملم شروع کرد

 :با دیدن عکس العملم شروع کرد

نوزده سال داشتیم هر سه تامون باهم دوست  _

 ...بودیم. اونم چه دوستی

 . خوردیم جوری بودیم که به جون هم قسم می

 :ی زد و ادامه دادپوزخند
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عاشق پسرِ شدم گذشت و گذشت تا یه روز رفتم و  _

 .بهش اعتراف کردم

 :قطره اشکی از چشمش چکید و با بغض ادامه داد

بهش اعتراف کردم ولی اون ردم کرد و به عشقم  _

ما باهم دوستیم و این  "توجهی نکرد فقط گفت 

  "اشتباهه

 .شد اش لرزید نفسی کشید و از جاش بلند چونه

جلو اومد و موهام رو گرفت و با عصبانیت و بغض تو 

 :صورتم غرید

وقتی این حرفو زد و ردم کرد افسرده شدم به  _

خارج از کشور رفتم، وقتی برگشتم ازدواج کرده بودن 

و یه توله داشتن. از اون روز از شاهین و دلناز متنفر 

ن شدم. به دنبال انتقام بودم و چه انتقامی از عذاب داد

 تک دخترشون بهتره؟
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ای زد و موهام رو ول کرد، شالق رو باال برد و روی  قهقه

 .تن و بدنم فرود اومد

 .داد جیغ زدم ناله کردم اما گوش نمی

های تنم از رد شالق پاره شده بودن و خون از  لباس

 .چکید پوستم می

باالخره دست از زدن برداشت و من مطمئن شدم که 

 !ارهاین زن تعادل روانی ند

نای بلند شدن نداشتم قطره اشکی از چشمم سرازیر 

شد، همونجور روی تخت بسته شده بودم و از درد 

شد و  دونم چی دونستم اطرافم چه خبره، نمی نمی

هام رو  ی سیاهی جلوی چشم جوری شد که پرده چه

 ...گرفت و از هوش رفتم

 .شنیدم صدا های اطرافم رو مبهم می

درد واسه این دختر زیاده، من که گفتم این همه  _

 !هوشه االن یه هفتس بی
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جام و کسی  بااین حرفش گیج زدم، یعنی ده روز این

 !پیدام نکرده؟

خواستم از جام بلند شم که تموم بدنم تیر کشید 

 .دردش طاقت فرسا بود

 :آخی گفتم که توجهشون بهم جلب شد، نسترن گفت

 !هوش اومدی دخترِ خیره سر باالخره به _

چرخید، با  نگاهی انداختم زبون توی دهنم نمیبهش 

نفرت نگاهی بهش انداختم، لباسم کثیف بود و بدنم 

 .کرد سنگینی می

حامد از انباری بیرون رفت، ولی کمی طول نکشید که 

 ...با وحشت به داخل برگشت

  عاشقانه

 

 .با حرف حامد انگار جونی دوباره بهم تزریق شده

 !نسترن گاومون زایید، پ... پیدامون کردن _

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87
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 :ها بلند شد و با لکنت گفت نسترن مثل جن زده

یدا جا رو پ چ... چی؟ مطمئنی؟ ولی چجوری این _

 ؟ نکنه نکنه تو خبر دادی ها؟ کردن

 :با صدای دادش حامد اخم کرد و گفت

 !چی چی رو من لو دادم؟ پای خودمم گیره _

 پس چجوری فهمیدن؟ _

با صدای آژیر پلیس هر دو وحشت زده به در خیره 

جا نشسته بودم ولی از خوشی سر  شدن از درد همون

د و شناختم. حامد دست نسترن رو کشی از پا نمی

 :گفت

 !باید از در پشتی بریم _

 شه ولی در پشتی نمی _

 !چرا؟ _

 :ناامید گفت

 افتیم چون راهی نداریم بیایم بیرون، بدتر گیر می _
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هام پر  حامد نفس عصبی کشید با دیدن من که چشم

ای به شکمم  از شادی و نشاط بود جلو اومد و ضربه

 :وارد کرد و گفت

حالی؟ باید  وشخونه؟ چیه؟ خ کپکت خروس می _

 !مثل سگ تورو زد

 ...گم _

 :با صدایی که از بیرون اومد ساکت شدم

بیاید بیرون شما محاصره شدین! اگه نیاین و  _

 !شه کاری نکنید مجازاتتون سنگین تر می هم

 :پوزخندی زدم و گفتم

کنن مگه نه نسترن؟ دیدی که پیدام  پیدام نمی _

 !کردن

در انباری با شدت  آخی عجب رو مخش راه رفته بودم،

باز شد، ماهان توی چهار چوب در ظاهر شد با دیدنش 

دلم لرزید، چقدر ظاهرش آشفته بود. مرد من برای 
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ایش خیره  های قهوه نجاتم اومده بود، با غم به چشم

 .شدم انگار غم چشمم و درد درونم رو حس کرد

 :زیر لب به سختی زمزمه کردم

 !ماهان _

خمی میان ابروش نشست و ماهان بهم چشم دوخت، ا

ی حامد رو  هاش قرمز شد، جلو رفت و یقه چشم

 :چسبید و داد زد

 کارش کردین؟ ها؟ این چه وضعیه؟ نامرد چی _

مشتی به صورت حامد زد که دلم خنک شد من اون 

 همه لگد خوردم اونم یکم کتک بخوره مگه چیه؟

چند تا پلیس وارد شدن و با سرعت به طرف ماهان 

ز حامد جداش کردن یکی از اون پلیس ها رفتن و ا

 :گفت

کنیم، لطفا شما  جناب راد خودمون آدمشون می _

 !برید پیش همسرتون
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ماهان نفس عمیقی کشید و دستش رو توی موهای 

حالتش فرود برد و به طرف من اومد، آروم و  خوش

 :مظلوم لب زد

 آیناز؟ خانمم؟ _

ش رو اش نگاهی انداختم، یعنی جواب به صورت خسته

 بدم یا بخاطر حرفش باهاش حرف نزنم؟

تونستم نسبت به حضرت یار بی توجه  چجوری می

 :شه؟ مگه داریم؟ زمزمه کردم باشم؟ مگه می

 جانم؟ _

ام رو توی  های سرد و یخ زده ام زانو زد و دست روبه رو

اش گذاشت، به سمتم اومد و در  های مردونه دست

 .بودآغوشم گرفت، آغوشش بهترین حس دنیا 

ی دستش رو تنگ تر کرد که آخ ریزی گفتم، با  حلقه

 :هیجان گفت

 کنه؟ چی شد؟ کجات درد می _
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 :لبم رو مکیدم و گفتم

 .ه... همه جام _

 کارت کردن آیناز؟ اون مردک بهت دست زد؟ چی _

تا بناگوش سرخ شدم سرم رو پایین انداختم و با 

 :صدای ضعیفی گفتم

 .نه کاری نکرد _

ام نگاهی انداخت، اثر شالق  پاره شده های به لباس

 :کرد اخم کرد و گفت هنوز روی بدنم خودنمایی می

کنم باید بفهمن این رفتار  روزگارشون رو سیاه می _

 !با تو چه عواقبی داره

 :از این حرفش دلم غنج رفت، دستم رو گرفت و گفت

 دلتنگ بودم خانمی _

 :لب زدم

 !منم دلتنگت بودم _

 :تش گرفت و گفتدستم رو توی دس
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 بیا بریم خانمم _

 :نالیدم

 ! تونم ماهان نمی _

 :مهربون گفت

 .باشه _

دستش رو زیر پام برد و با یه حرکت بلندم کرد بااین 

اش  کارش تموم بدنم درد گرفت، سرم رو توی سینه

 .هام رو بستم پنهون کردم و محکم چشم

بوی تنش رو نفس کشیدم، تلخی عطرش مشامم رو پر 

 :لبخندی زدم و با خودم تکرار کردمکرد، 

 "!آغوشت، بوی تنت یعنی زندگی _ "

 :من رو به خودش چسبوند و زمزمه کرد

هات دنیامن، یه لحظه نباشی دنیا برام مثل  چشم _

 !جهنمه
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رو کنترل  خواستم جیغ بزنم ولی خودم از خوشی می

 کردم، از انباری بیرون اومدیم

  
 

ها به طرفمون اومدن ماهان من رو روی زمین  پلیس

اشون که مافوق  گذاشت سرم رو پایین انداختم، یکی

 :بود روبه ماهان گفت

 !وشتن شکایت نامه به پاسگاه بیایدفردا برای ن _

 :ماهان با احترام گفت

 باشه، وجود آیناز هم الزامیه؟ _

 برای گفتن ماجرا ایشون هم باشن بهتره _

 باشه پس میایم، چه ساعتی؟ _

 بعد از ظهر بیاید _

 !باشه ممنون _
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با هم دست دادن، همراه ماهان سوار ماشین شدیم، 

و نای باز  چشمم رو بستم، خیلی خسته بودم

 ...داشتن چشمم رو نداشتم نگه

 .های زیادی از خواب پریدم با تکون خوردن

به اطراف نگاه کردم، ماهان سخت مشغول رانندگی 

 .است جور که معلومه جاده پر از چاله بود و این

 :رو به صندلی ماشین تکیه دادم و به ماهان گفتم سرم

 چجوری منو پیدا کردین؟ _

 .یمرد گوشیتو گرفت _

 پس چرا زودتر اقدام نکردین؟ _

چون گوشیت خاموش بود، بعد امروز ردیابی کردیم  _

 .جارو پیدا کردیم دیدیم که روشنه و این

 !اها من که روشن نکردم _

 .حتما کار خودشون بوده _

 ...سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم
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 :ماهان جلوی بیمارستان ترمر کرد، لب زدم

 !تماهان نیازی نیس _

 !هیس، باید معاینه بشی جای زخمات معلومه _

مخالفتی نکردم، از ماشین پیاده شدیم و ماهان به من 

 :گفت

 برو روی اون صندلی بشین میام پیشت _

 باشه _

روی صندلی نشستم بعد پانزده دقیقه ماهان اومد و 

 :کنارم نشست و گفت

 !کنن و ما میریم رو معاینه می االن بیمارشون _

هاش رو بست.  به صندلی تکیه داد و چشمسرش رو 

 !است معلومه خسته

 :بعد چند مین، پرستاری اومد و گفت

 !آقای راد بفرمایید _
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ماهان سری تکون داد، از جام بلند شدم و باهم به اتاق 

 ...دکتر رفتیم

یِ دکتر وارد "بفرمایید تو"در اتاق رو زدیم و با 

 .شدیم

روی صندلی جلوی کرد  دست و پام و کل بدنم درد می

دکتر نشستم، دردم رو به دکتر گفتم جلو اومد و 

 :ام کرد و گفت معاینه

خوبه شکستگی نداری فقط باید نیم ساعت یه سرم  _

تونی بری خونه، به پرستار ها هم  بهت وصل کنن و می

 !هاتون بزنن گم یه پماد رو روی زخم می

 ...باشه _

ومد و پماد سرم رو بهم وصل کردن و یه پرستار هم ا

 .رو به بدنم زد. بعد اتمام کارش بیرون رفت

 !شه؟ این سرم لعنتی کی تموم می
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هنوز نصف سرم مونده بود، کالفه شده بودم ماهان 

 :داخل اومد و گفت

 حاال خوبه خانمی؟ _

 شم وای ماهان دارم کالفه می _

 :جلو اومد و سرم رو بوسید و گفت

 چرا؟ _

 !شه سرم تموم نمی _

 ن دیگه، برای خودت خوبهصبر ک _

 ...اوهومی گفتم

بعد تموم شدن سرم کارن تصفیه حساب کرد و به 

 ...سمت خونه رفتیم

  
 

که مامان و بابام االن چه  جلوی خونه نگه داشت از این

حالی دارن نگران بودم و بیش از حد دل تنگشون 

 :بودم، رو به ماهان گفتم
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وای ماهان استرس دارم از طرفی هم دلم براشون  _

 !تنگ شده

 :خندید و گفت

شن بعد تو  دیوونه اونا دارن از درویت پر پر می _

 استرس داری؟

 اوهوم _

 ...باهم از ماشین پیاده شدیم و به طرف خونه رفتیم

ها همه از دم روشن بودن.  خونه شلوغ بود و چراغ

 .ماهان زنگ رو زد

های قرمز شده و  به چند مین نرسیده مامان با چشم

هاش  صورتی که خراش خورده بود در رو باز کرد، چشم

 .ای از غم و اشک پوشونده بود رو هاله

 :لب زدم

 !!!!مامان _

 :مامان با گریه و غم گفت
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 .جان مامان دخترکم؟ مامان قربونت بره _

رو محکم توی آغوشش فشرد، بااین  جلو اومد و من

کارش تموم بدنم درد گرفت ولی دلم نیومد چیزی بگم 

و خودم رو بااین درد که خوشی و آرامش توش بود 

وقف دادم. از مامان جدا شدم و به طرف هال رفتیم. 

 .ا بودنج همه اون

ام و   هام خاله مامان بزرگم، بابابزرگ، بابام، عمه

 .ی ماهان همگی بودن خونواده

نگین قبل از همه با گریه به طرفم اومد، فین فینی کرد 

 :و گفت

بیشعور چرا هواست به خودت نیست؟ دلم برات یه  _

 !!!ذره شده بود آیناز

رو توی بغلم رها کرد و تا جا داشت سفت بغلم  خودش

 :رد، زیر گوشش گفتمک

 !نگین دردم میاد _
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 !آخ قربونت برم خواهری _

 :سامیار جلو اومد و گفت

برو اونور فین فین راه انداختی توعم! بذار  _

 !دخترداییمو ببینم عه

 !برو بابا آیناز دوستمه، زن داداشمه، خواهرمه _

 :سامیار سرتق گفت

 !خواهرمه، دوستمه، زنِ دوستمه، دختر داییمه _

 :گین پاش رو روی زمین کوبید و گفتن

 !آیناز یه چیزی بهش بگو _

عمه با لبخند بهشون خیره شده بود، سامیار هم آروم 

شد چیزی فهمید ولی نگین آخ  بود و از صورتش نمی

 ...خورد حرص می

بهشون خیره بودم که توی آغوش گرم و امنی فرو 

 :رفتم، چشمم رو روی هم گذاشتم و لب زدم

 !بابا _
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 :بابا روی سرم رو بوسید و گفت

 ی بابا؟ زیاد اذیتت کرد دردونه _

 :سری تکون دادم و گفتم

 منه باباجون _

آره جون خودت اونا اصال اذیتت "تو ذهنم گفتم 

 "نکردن

 خداروشکر _

رو توی آغوشش  بعد از بابا، مامان بزرگ اومد و من

 .گرفت و ابراز دلتنگی کرد

کردن، انقدر توی بغلشون  رو بغل می همه تک تک من

لم داده بودم که دلتنگی و زجرهای این چند روزم کال 

 .فراموش شد

 :اومد و گفتسامیار به طرفم 

 !نبودی حالمون خوب بودا، حیف که برگشتی _
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 :ای به بازوش زدم و گفتم ضربه

 !برو بابا من نباشم شب و روزتون حرومه _

 اوه اوه سقف ریخت _

 !سقف نیست واقعیته بچه جون _

 :سامیار روبه عمه گفت

 گه بچه نگاه توروخدا به من می _

 :عمه خندید و گفت

 ای دیگه خب بچه _

 !!!منون مادر من! خیلی ممنونم _

 :عمه قری به گردنش داد و گفت

 .کنم خواهش می _

همه خندیدن، از وقتی اسیرشون شدم حموم نرفته 

 !بودم یکمم زشت بود جلوی همه برم حموم

کرد و خیلی خسته بودم، ماهان و  بدنم سنگینی می

 :مامان جلو اومدن، مامان با نگرانی گفت
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 شده عزیزدلم؟ چی _

 :ه و خوابالود گفتمخست

 !هیچی مامان _

 :مامان نگاهی به ماهان کرد و گفت

 !است پسرم ببرش توی اتاقش، انگار خسته _

 .ماهان چشمی گفت

خواست اندازه تموم عمرم  خیلی خسته بودم و دلم می

 ...فقط و فقط بخوابم

هم انقدر خسته  ماهان از همه معذرت خواهی کرد، من

به اطراف ضعیف شده بود و ام نسبت  بودم که آگاهی

 .دهنم برای چند لحظه بهم دوخته شده بود

مامان بزرگ نگران بهم خیره شده بود با تردید چشم 

 :از روم برداشت و گفت

 !است شما برید پسرم، آیناز هم خسته _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

414  

 

رو به طرف اتاقم هدایت  ماهان چشمی گفت و من

 ...کرد

ام  روی تخت نشستم، ماهان دستش رو زیر چونه

 :گذاشت و با محبت گفت

 ای؟ کنه؟ خسته آینازم، کجات درد می _

مالکیت کنار اسمم خرسند شدم اولین باری  "میم"از 

بود که ماهان اسمم رو با میم مالکیت به زبون آورده 

 ...بود

 :بی جون لب زدم

 خوام تاابد بخوابم ام، می ماهان خیلی خسته _

 :ترو توی موهام فرو برد و گف خندید و دستش

 !باشه بخواب فندوق کوچولو _

 :لپش رو بوسیدم و گفتم

 مرسی _

 :بعد حرفم سریع دراز کشیدم، خوابالود گفتم
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 !چسبه ماهان بیا کنارم دراز بکش، بدون تو نمی _

 .باشه _

جلو اومد و کنارم روی تخت دراز کشید، خودم رو توی 

بغل گرمش جا دادم. دستش رو دور کمرم حلقه کرد و 

 :رو بوسید و گفتروی سرم 

 االن بخواب فندوق کوچولو _

 :ای کشیدم و گفتم خمیازه

 !خوش باشه آقا گرگه شب _

گرمای بدنش از قبل خوابالود ترم کرد و به یک ثانیه 

 .نکشیده خوابم برد

های کسی از خواب بیدار شدم، با دیدن ماهان  با تکون

 .کنارم آرامش بهم تزریق شد

اش رو  بود و قیافهموهاش توی صورتش پخش شده 

رو  معصوم جلوه داده بود، خودم رو باال کشیدم و لپش
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رو تنگ تر کرد توی بغلش  بوسیدم، حلقه دستش

 .ی ستبرش گذاشتم خزیدم و دستم رو روی سینه

کشیدم  های فرضی می اش خط درحالی که روی سینه

 :گفتم

 ماهان؟ _

 هوم؟ _

 !هوم و کوفت بگو جانم _

 جانم؟ _

  ...ان، چیزه... خب... خبام خب ماه _

 :چشمم رو بستم و سریع گفتم

 !دوست دارم _

هام کشید و  چشمش رو باز کرد و دستش رو روی لب

 :گفت

انقدر دوست دارم که یه لحظه بدون تو بودن برام  _

 !غیر قابل باوره
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رو گاز گرفتم، با دیدن این حرکتم،  از شدت هیجان لبم

 ...ای داغش کرده رو مهمون لب روم خیمه زد و من

  
 

ام گذاشت و  اش رو روی بینی ازم فاصله گرفت، بینی

 :مه کردهم چسبیده بود، زمز مون به پیشونی

 !عاشقتم آینازم _

 !هام رو روی هم گذاشتم، این یعنی اوج خوشی چشم

 :ام رو بوسید و گفت نوک بینی

 .امروز و فردا دانشگاه نیا، از شنبه بازم بیا _

 .اومدم گفتی هم نمی باشه نمی _

 پرو _

از تخت بلند شد و لباسش رو مرتب کرد، روبه من 

 :گفت

 من دیگه برم کاری نداری؟ _

 نه برو _
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 :خواست بره که صداش کردم

 ماهان؟ _

 :به طرفم برگشت و گفت

 جونم؟ _

 ام عاشقتم _

 :ام رو بوسید و گفت جلو اومد و پیشونی

 .بعد از ظهر میام دنبالت _

 باشه پس منتظرتم _

ی  خداحافظی کرد و بیرون رفت، بعد رفتنش به ادامه

 ...خوابم پرداختم

ق خیره شدم، چشمم رو باز کردم و به سقف اتا

 .ام رو برداشتم، ساعت یازده صبح بود گوشی

 !اوه خدای من، چقدر خوابیدم
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از روی تخت بلند شدم و به طرف حموم رفتم، بدنم 

کرخت بود و شاید گرمی آب یکم از این کرختی 

 !داد رو کاهش می بدنم

های حامد روی  به بدنم خیره شدم، اثر شالق و ضربه

 ...کرد بدنم خودنمایی می

بعد تموم شدن کارم از حموم خارج شدم، به ساعت 

 !نگاه کردم، آیناز خانوم بازم حمومت یه ساعتی شد

 .هام رو پوشیدم و از اتاق خارج شدم لباس

هم خوردن ظرف ها به  های پایین رفتم صدای به از پله

است،  رسید، حتما مامان تو آشپزخونه گوش می

 .زخونه شدمپاورچین پاورچین جلو رفتم و وارد آشپ

 !آخ آیناز به فدات

 .پخت ایستاده بود و با دقت غذا می

 :مست و شیدا گفتم
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به به عشق آیناز چه کرده؟ خسته نباشی مامان  _

 جونم

صبح بخیر عزیزدل مامان، حموم کردی؟ عافیت  _

 !باشه دخترکم

 .خیلی ممنون عشق من _

عزیزم توی یخچال یه چیز بیار بخور جون بگیری،  _

 تی چند ماه دیگه عروسیتهناسالم

 چند ماه؟ _

ی گلچهره جون میان اینجا، درمورد  امشب خونه _

 .زنیم تاریخ ازدواجتون حرف می

 .واقعا؟ خب باشه _

 .رو در آوردم و خوردمش توی یخچال شیرینی

به هال رفتم و تلویزیون رو روشن کردم، با صدای زنگ 

 ....در از جام بلند شدم و اف اف رو زدم
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بعد گذشت چند دقیقه بابا وارد شد، جلو رفتم و 

 :گفتم

 سالم باباجون، خسته نباشی _

 ون درمونده نباشیسالم دختر بابا، ممن _

 :لبخندی زدم، مامان از آشپزخونه بیرون اومد و گفت

 !سالم مرد، خوش اومدی _

 سالم همسر عزیزم، ممنون حالت خوبه؟ _

 :مامان با ناز و غمزه گفت

 !مرسی خوبم _

 :ای کردم و گفتم صرفه

 جا مزاحمم توروخدا ببخشید این _

 :، مامان هم گفت بابا خندید و چیزی نگفت

ین مثال دیروز از چنگشون فرار کرده ولی انگار نه ا _

 انگار

 کار کنم فدات شم؟ خوای چی خب مامی جونم می _
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 !همیشه خوشحال باش عزیزدلِ مامان _

 !روی جفت چشمام _

 ...مامان لبخندی زد، باباهم به سرویس رفت

 .دنبال مامان به آشپزخونه رفتم

 !خوای؟ مامان کمک می _

 !ای بشین خسته نه عزیزم تو برو _

 .چینم اه مامان، پس خودم میزو می _

 .باشه پس بچین دخترم _

 روی چشم دلی جونم _

 :خندید و گفت

 دخترِ پرو _

 !خب دیگه دختر شمام بانو _

 ...مامان خندید و دیگه چیزی نگفت

مشغول چیدن میز شدم، درگیر کارم بودم که صدای 

 :آشنایی روح و قلبم رو نوازش کرد
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 پدر جانسالم  _

 سالم پسرم خوبی؟ _

 ممنون شما خوبین؟ _

 .گذره شکر خدا می _

 آیناز هنوز خوابه؟ _

 !ست نه توی آشپزخونه _

 اها _

 :بابا به ماهان گفت

 .بیا ماهم بریم _

 :دسپاچه به مامان گفتم

 جا وای مامان االن میان این _

 .بینی اولین بارت نیست که ماهانو می _

ان جان بعد اعترافم خجالت جوری بگم مام حاال چه

 کشم می
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ماهان همراه بابا وارد شدن، ماهان سالمی کرد و مامان 

 :باگرمی جوابش رو داد

سالم پسرم خوش اومدی، گلچهره جون خوبه؟  _

 پدرت و خواهرت هردو خوبن؟

 .ممنون سالم دارن خدمتتون _

 .سالمت باشن _

رو یه طرف ریخته بود و کت و  بهش خیره شدم موهاش

شلوار توسی پوشیده بود، بهم نگاهی انداخت سالمی 

 :رو پایین انداختم توی گلو خندید و گفت کردم و سرم

 سالم خوبی؟ بهتر شدی؟ _

 اره اره خیلی خوبم تو خوبی؟ _

 .ممنون _

 :مامانم روبه من گفت

عزیزم ماهانو راهنمایی کن بره دستاشو بشوره،  _

 !بیاین که وقت نهاره
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 .دونه کدوم طرفه ش که میوای مامان خود _

 !آیناز _

 باشه خب _

 ...خواد ما تنها باشیم تابلو بود می

همراه ماهان از آشپزخونه خارج شدیم، درحالی که 

 :سرم رو پایین انداخته بودم گفتم

 خودت راهو بلدی دیگه _

 :رو کشید و گفت دستم

 !باید خانمم راهو نشون بده _

 باشه خب دستمو نکش _

 ت بهتره فندوق کوچولو؟باشه، حال _

 آره مرسی توخوبی گودزیال؟ _

 منم خوبم  _

 خداروشکر _
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رو به دیوار تکیه داد و  ها رد شدیم من وقتی از پله

 :خودش بهم چسبید، زیر لب زمزمه کرد

دلم برات تنگ شده بود فندوق کوچولوی  _

 !مزه خوش

 .منم خیلی دلم تنگ شده بود ماهان _

رو دور کمرم  شکار کرد و دستشهام رو  هاش، لب با لب

انداخت، خیلی غیر ارادی دستم رو دور گردنش 

 ...رو به آغوش امنش سپردم انداختم و خودم

 :کمرم رو فشار داد و ازم فاصله گرفت و خمار گفت

 !ای تو مزه چقدر خوش _

 .کوفت پرو _

 ...خندید و دیگه چیزی نگفت

با بعد خوردن غذامون و کمی گپ زدن ماهان به با

 :گفت
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تونم آینازو چند ساعت ازتون قرض  شاهین خان می _

 بگیرم؟

 :ای گفت بابا با لحن پدرانه

 .البته چراکه نه؟ مثال زن خودته _

 :ماهان تشکری کرد و روبه من گفت

 گردیم خودتو آماده کن بریم بیرون، زود برمی _

 .سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم

دم و با ماهان از خونه رو آماده کر مثل فیشک خودم

 ...خارج شدیم

  
 

 .ریموت ماشین رو زد و هردو سوار شدیم

 :فتمبدون تعلل و باکنجکاوی گ

 خوای کجا بریم؟ می _

 .هرجا که خانومم بگه _

 بریم پارک؟ _
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 .ی پلیس بریم باشه ولی اول باید به اداره _

 باشه _

 :رو برسیدم و گفتم جلو رفتم و لپش

 مرسی _

 .ی پلیس روند ماشین رو روشن کرد و به طرف اداره

رو به سمت ضبط ماشین بردم و روشنش کردم،  دستم

 :ماشین پیچیدصدای رها سیف توی 

 جوری تموم شه اصال جور در نمیاد آخرش این _

 چجوری دلت میاد و بری شمام آرزوم شه

آخه قلبم درگیر دلت شد بیخود بیخود یهویی همه 

 چی رفت

 تنها موندم تو روزای بد شرایط سخت

 آخه قلبم درگیر دلت بود رفتی دل من مرد

 عشقم همه روزای خوب زندگیم رو با خودش برد

 بری چیزی ندارم دیگه از دست بدم اگه
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 بگو چجوری باید حال دلمو پس بدم

 جوری وابستتم دست خودم که نیست اگه این

 ...ری میمیرم بدجور وایستتم می

 "اصال جور درنمیاد -رها سیف"

 :بعد تموم شدن آهنگ ماهان گفت

 !از آهنگ غمگین متنفرم _

 چرا عشقم؟ _

 ها؟ _

ه بود آخی شوهرکم به انگار از لفظ عشقم تعجب کرد

 !محبت عادت نداره

ی پلیس رسیدم، بعد از نوشتن شکایت نامه و  به اداره

 ...جا خارج شدیم های من از اون حرف

ماهان این بار به طرف پارک روند، بعد چند مین 

 :ایستاد گفت

 !خب خب رسیدیم پیاده شو بانوی من _
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 از ماشین پیاده شدیم، هوای پاییزی پوست تنمون رو

کرد و حس خوبی رو به وجودمون القا  لمس می

 ...کرد می

 :ماهان لب زد

 !دستتو بده بریم _

خوش و خرم دستم رو توی دست یارم گذاشتم و قدم 

 ...زدیم

زدم احساس آرامش و  وقتی کنارش بودم و قدم می

  ...کردم کردم و صد البته احساس افتخار می امنیت می

 ماهان _

 جانم؟ _

مورد یهویی شدن مراسم خاستگاری  خوای در نمی _

 حرف بزنی؟

 گم؟ گفتم بهت کِی می _

 آره _
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 !خب حرفشو نزن _

 :اخمی کردم و گفتم

 .هوف باشه _

 :بعد چند دقیقه بازم پرسیدم

 ماهان؟ _

 جانم؟ _

جوری فهمیدی در خطرم؟ اون روز بهم گفتی  تو چه _

 تنها بیرون نرم چرا؟

 :گفت نفسش رو محکم بیرون داد و با حرص

 !سرمون کاله گذاشتن _

 ها؟ _

خواد  جوری جلوه دادن که یکی از شرکای بابات می _

بالیی سرت بیاره و ماهم محافظ کار بودیم ولی 

هامونو بهم  دونستیم موش کوچولو همه ی برنامه نمی

 !بریزه
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 :بعد حرفش من رو به به خودش چسبوند و گفت

االن گفتم  کنارم نبودی سختم بود، هرلحظه می _

کنن؟ بالیی سرش نیارن، غذای  کار می آینازو چی

 خوره؟ درست و حسابی می

 !اوه اوه پس حسابی نگران شدی _

 هم؟ نچ _

 .آره منم باور کردم _

 :خندید و گفت

 !وروجک _

رو دور کمر پهنش حلقه کردم البته دستم تا  دستم

 !رسید نصف پشتش هم نمی

 ...قدم زنان به جلو حرکت کردیم

  
 

زدیم صدای  قدم می "شهر"منظرِ  توی پارک خوش

رسید،  هایی که قسمت چپ پارک بود به گوش می آب
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ها  هام فرستادم، بوی درخت و گیاه ریه هوای پاک رو به

 .کرد آدم رو مست و شیدا می

دست ماهان رو توی دستم فشردم و باهم از این 

 ...منظره زیبا دل سپردیم

 ...ها رفتیم به طرف یکی از صندلی

رسید چون  بار صدای آب بیشتر به گوشمون می این

 !حوز ها دقیقا پشت سرمون بود

اش گذاشتم و  مردونه ی پهن و سرم رو روی شونه

 :گفتم

 ماهان؟ _

 جانم؟ _

 !چقدر یهویی شد _

 چی؟ _

 !وضع االنمون، عقد کردنمون همه و همه _

 :دستم رو فشرد و گفت
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 !اونقدر هام هم یهویی نبود _

 یعنی چی؟ _

 .گم هیچی بعدا بهت می _

گه پس اصراری  دونستم اگه نخواد بگه یقینا نمی می

 :نکردم و گفتم

 .ههوف باش _

 آیناز؟ _

 هوم؟ _

 آیناز _

 جانم؟ _

 هیچی _

 !خب بگو _

 گفتم که هیچی خانمی _

 باشه _

 :های دستم رو نوازش کرد و گفت پنجه
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زنیم،  آیناز امشب درمورد روز عروسیمون حرف می _

 !مخالفتی از هرچه زود تر برگزار کردن عروسی نکن

 :تونستم مخالفتی هم نکنم؟ پس گفتم مگه می

 ماهان؟ خب باشه، _

 جانم؟ _

 شرطمونو یادته؟ _

تکون داد، مقداری ازش فاصله  "آره"سری به معنی 

 :گرفتم تا بتونم به صورتش خیره بشم پس ادامه دادم

 هنوزم رو قولت هستی؟ _

 !زنم آره، تا وقتی خودت نخوای بهت دست نمی _

 مرسی _

 :لبخندی زد و گفت

 !ای خوام نه چیز دیگه تورو برای خودت می _

ذوق زده بهش نگاه کردم خندید و دیگه چیزی 

 ...نگفت
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 وقت زیادی رو توی پارک گذروندیم، زمان از دستمون

 !چیزی کم نداشت "شهر"دررفته بود و یقینا پارک 

ساعت حدود پنج ظهر بود که ماهان دستم رو گرفت و 

 :گفت

 !بیا یکم بگردیم و بریم _

 .باشه بریم _

دیم زوج های زیادی  ی هم راه افتا باهم شونه به شونه

گذشتن و من با ذوق بهشون خیره شده  از کنارمون می

 ...بودم

 :ر گوشم گفتماهان خم شد و زی

کنی انگار من  ها ذوق می یه جوری با دیدن زوج _

 !همراهت نیستم

 .کنه خب با دیدن عاشقا آدم ذوق می _

 بله بله _
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 :اش زدم و گفتم مشتی به بازوی عضولی

 کوفت عه _

 .از پارک خارج شدیم و سوار ماشین شدیم

 :وسط راه مظلوم به ماهان گفتم

 !ماهان گشنمه _

 :ی شکمم گذاشت و گفتدست داغش رو رو

 خوری بخرم؟ چی می _

 :ام بردم و گفتم متفکر دستم رو زیر چونه

 !خوام اوم پیتزا می _

 .گیرم روی چشم بانو، االن می _

 مرسی _

دنده رو عوض کرد و به طرف یه فست فودی حرکت 

 .کرد

 :جلوی یه فست فودی ترمز کرد و گفت

 جا بشین االن میام همین _
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 .تکون دادم "شهبا"سری به معنی 

 ...از ماشین پیاده شد و رفت

ام بود که یه پیتزا  با دوتا پیتزا برگشت و انقدر گشنه

 .کرد سیرم نمی

 .در ماشین رو باز کرد و سوار شد

یکی از پیتزا هارو از دستش قاپیدم و روی پام گذاشتم 

 :و گفتم

 مرسی عزیزم _

 نوش جونت _

بزرگ رو  های بی حرف شروع به خوردن کردم، لقمه

ناک تر از همه چیز کش  چپوندم و هوس توی دهنم می

 !کرد اومدن پنیر پیتزا بود که از قبل گشنه ترم می

 .غذامون رو تموم کردیم و به طرف خونه رفتیم

ی این بود  ماشین پدر ماهان جلوی در بود و به منزله

 .که االن همه دور هم جمعن



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

439  

 

ده شدیم و ماهان ماشین رو پارک کرد، از ماشین پیا

 .وارد حیاط شدیم

  
 

 :زنگ در رو زدیم، نگین در رو باز کرد و گفت

ومدید صفا آوردین، به به دو مرغ عاشق، خوش ا _

 !چرا بیشتر کیف نکردین؟ هنوز زوده برای برگشتن

ام گرفت  بعد حرفش چشمکی زد از لحن حرفش خنده

 :ماهان دستش رو دور کمرم انداخت و گفت

 .به کوری چشم خیلیا کیف کردیم آخ کیف کردیم _

  :ای کرد و گفت نگین خنده

 !برمنکرش لعنت _

 ری اونور بریم داخل؟ نمی _

 :ین کمی هول گفتنگ

 .گی بیا برو داداش جونم اوه راست می _

 :خواستیم وارد شیم که نگین گفت
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 !گیرم داداشمو ازت قرض می داداشی جونم من زن _

 باشه _

 .بهم نگاهی انداخت و داخل رفت

نگین هیجان زده دستم رو گرفت و خواست به طرف 

 :اتاقم بره که مقاومت کردم و گفتم

 ن سالمی کنم بعد باهم بریم باشه؟وای نگین صبر ک _

 !گی بریم خب راست می _

وارد نشیمن شدیم، پدر و مادر هامون کنار هم نشسته 

زدن ماهان روی مبل نشسته بود و  بودن و باهم گپ می

ای نداره  صحبتی داد، ای جانم هم پاهاش رو تکون می

 ...ام بچه

 :با صدای نسبتا بلندی گفتم

 سالم _

 .جوابم رو دادنهرکدوم به نحوی 

 :مامان گفت
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 سالم دخترم _

 :گلچهره جون گفت

 سالم عروس خوشکلم خوش اومدی _

 :بابا گفت

 ی بابا سالم دردونه _

 :محسن خان، پدر ماهان گفت

 !سالم عروس گلم _

 :گلچره جون صدام زد

 جا آیناز دخترم، یه لحظه بیا این _

 :جلو رفتم و گفتم

 جانم؟ _

رو به نمایش گذاشته بود رو ای که لباس عروس  مجله

 :نشونم داد و گفت

 !بیا ببین کدومش خوشکله _

 :که چیزی بگم ماهان به حرف اومد قبل این
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 !ریم مادرِ من، گفتم که به مزون می _

 !اول اینارو نگاه کنه که انتخاب راحت تر باشه _

 .هوف باشه _

 :خواستم نگاه کنم که نگین پا در میونی کرد و گفت

گیرم فدات  جونم عشقم من آینازو قرض میمامان  _

 شم، باشه عزیز نگین؟

 :به نگین گفتم

 !صبر کن به اینا یه نگاهی بندازیم بعد _

 باشه  _

 ...کنارم نشست و مجله رو توی دستش گرفت

  
 

کدوم به دل  رو جلوی هردومون گرفت، هیچ  مجله

 .نشستن نمی

 :نگین کالفه بلند شد و گفت

 کدوم خوشکل نبودن، ما بریم؟ واال هیچ _
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 :گلچهره جون گفت

 !باشه برید _

 همراه نگین به اتاقم رفتیم، نگین روی تخت نشست و

 :منم کنارش نشستم و گفتم

خواستی باهام  خب این همه عجله چی بود که می _

 حرف بزنی؟

 :لبش رو گاز گرفت و گفت

 ...خب راستش آیناز _

 :سکوت کرد و باعث شد بگم

 .رو بگو فدات شم اش خب ادامه _

 اوم من سامیارو دوست دارم _

اش  جوری خیره انقدر تند و ناگهانی گفت که همین

 :ام رو خوردم و گفتم دهبودم، خن

 چی؟ عاشقشی؟ _

 اوهوم _
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 اون چی؟ _

 !دونم آیناز نمی _

 یعنی چی؟ _

 :مظلوم گفت

که من از دلش با خبر نیستم چون اصال  یعنی این _

 .این حرفارو نزدیم

سرش رو پایین انداخت، بغلش کردم و زیر گوشش 

 :نجوا گونه گفتم

مارو  تونی دل سامیار فدات شم خب؟ یعنی تو می _

 شاد کنی؟

قطره اشکی از چشمم چکید، سامیار بعد از نور طعم 

 :واقعی خوشبختی رو نچشیده بود، ادامه دادم

 دونی؟ ی نور رو می قضیه _

 آره _
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نفس عمیقی کشیدم تا بغض توی گلوام پایین بره و 

 :گفتم

دونم که تو  ببین سامیار بعد نور خوشی نداشته، می _

، نگین اون رفتارش با  کنیتونی اونو عاشق خودت  می

 !! لطفا کمکش کن تو خاصه

 !جوری؟ چه _

زنیم، فعال بریم پیش بقیه،  بعدا راجع بهش حرف می _

 .چون صورت خوشی نداره

 باشه بریم  _

اشون گرم گفت و گو بودن.  باهم به نشیمن رفتیم، همه

کشیدم  ماهان توی هال نبود از طرفی هم خجالت می

 .بپرسم

چشمم رو به ورودی نشیمن دوختم  با صدای در،

 .رو شنید ماهان بااخم وارد شد و سالمی کرد و جوابش

  .روی مبل کنار من نشست
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 دلیل این اخم یهوییت چیه؟ _

 !هیچی یه زبون نفهم بود و تمام _

 اها باشه _

 ...گذشت گذشت ولی درهرصورت می ساعت کند می

 ...شاممون رو دور هم خوردیم

ن نشسته بودیم، با حرف پدر ماهان کنار هم توی نشیم

 :سکوت حاکم خونه شد

همه خبر دارید دلیل این مزاحمت چیه؟ این دوتا  _

 !جوون وقتشه که برن سرِ خونه و زندگیشون

 :رو به من و ماهان پرسید

این زندگی و مراسم شماست، یه تاریخ که مدنظر  _

 .هردونه رو انتخاب کنید

 :ماهان با عجله گفت

 شه دی ماه دیگه که مییه ماه  _

 .بابا خندید و چیزی نگفت
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اینا چقدر عجله داشتن و "گن  فکرکنم همه می

 "!دونستیم نمی

 "یکم زود نیست؟"گلچهره جون و مامان گفتن 

هم دیره به  نه خیلی "جواب ماهان فقط یک چیز بود 

 "!موال

تاریخ ازدواجمون نُه دی تعیین شد، تقریبا چهل روز 

 .و وقت زیادی داشتیم دیگه مونده بود

 :ماهان گفت

 آیناز یه دقیقه بیا _

از نگین معذرت خواهی کردم و از جام بلند شدم و 

 .پیش ماهان رفتم

 :کنارش روی مبل نشستم و گفتم

 شده؟ جانم چی _

 :شیطون خندید و گفت
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هیچی یکمم برای من باش، کافیه هرچی پیش نگین  _

 !بودی یکمم بامن باش

 :خندیدم و گفتم

 !ام من متعلق به همه _

 :بااین حرفم اخمی کرد و گفت

 تو فقط مال منی! دیگه این حرفو نشنوم _

درحالی که هزار تا کارخونه قند سازی توی دلم آب 

 :شد گفتم می

 باشه خب _

  :لبخندی زد و گفت

 آفرین _

 :دردی توی شکمم پیچید، گفتم

 وای ماهان _

 جانم؟ _

 .کنه شکمم درد می _
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 :نگاه کرد و گفتبه اطراف 

 چرا؟ _

 :مظلوم و بغض کرده گفتم

 .کنه دارم میمیرم دونم فقط درد می نمی _

 :روبه نگین گفت

 جا نگین بیا این _

 :نگین بی حرف جلو اومد، ماهان گفت

 یه چای دارچین برای آیناز میاری؟ _

 باشه _

 :گفتم

 .مرسی ببخشید _

 ...به طرف آشپزخونه رفت و

 
 

نگین با یه چای دارچین برگشت، نزدیکمون شد و 

 .چای رو مقابلم گرفت
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 :تشکری کردم، نگین گفت

 !کنم نوش جونت خواهش می _

 !خندی زدم فکرکنم عشق سامیار آدمش کردهلب

 :با فکری که به ذهنم رسید روبه ماهان گفتم

ماهان فردا بعد از ظهر، بعد دانشگاه همه باهم بریم  _

 بیرون؟

 ما سه تا؟ _

 :نچ نچی کردم و گفتم

 ... من و تو، آرش و مهناز و _

کمی مکث کردم و متفکر به نگین نگاه کردم، هردو به 

 :ودن باالخره لب از هم باز کردملبم خیره ب

 !و سامیار و نگین _

 !! خب پس راضیه های نگین برق زد چشم

گه ماهم  ماهان قبول کرد و گفت فردا به پسرها می

 .گفتیم فردا به مهناز می
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 !خب دیگه موضوع فردا هم اوکی شد

 :ماهان زیر گوشم گفت

 شکمت خوب شد؟ _

خار ازش بلند به فنجان توی دستم نگاه کردم، هنوز ب

 :شد روبه ماهان گفتم می

 !کنه نچ! هنوزم درد می _

 خوای بریم دکتر؟ می _

 شه نه بابا، خوب می _

 :سری تکون داد و گفت

 !تو بیا بریم اتاق _

 :رو زد پس هیجان زده گفتم حرف دل من

 !بریم _

به جمع نگاهی انداختیم مامان خانم و گلچهره جون و 

نداختن،  نگاهی بهمون نمی بابا و آقا محسن حتی نیم

  !وقتی نگین چای رو آورد متوجه نشدن
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 .به اتاقم رفتیم ماهان در رو پشت سرمون بست

رو در آغوش گرفت  پشتم قرار گرفت و از پشت من

 :دستش رو دور شکمم حلقه کرد و گفت

 !شی فندوق کوچولو ام می یه ماه دیگه خانم خونه _

 :از ته دل خندیدم و گفتم

 ها خوبه، چقدر خوبه به عشقت برسیخیلی  _

 :ی دستش رو تنگ تر کرد و گفت ماهان حلقه

 !تا آخرش مال منی _

 !کنی تو زیادی احساس مالکیت می _

گاز ریزی از گردنم گرفت، با این کارش پوست تنم مور 

 :مور شد ماهان زیر گوشم گفت

 مگه مال من نیستی؟ _

 !هستم _

 خب دیگه _
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ام گذاشت و  ش رو زیر چونهماهان جلو اومد و دست

 :آروم گفت

شد یه روزی برای من باشی، االنم که زنم  باورم نمی _

شدی ترس از دست دادنت وجودمو پر کرده، حتی 

 !فکر رفتن توی ذهنت خطور نکنه آیناز

اش توی  خم شد و با لبش لبم رو شکار کرد، با هر بوسه

 ...رفتم خلسه می

 :فتمازم فاصله گرفت نفسی کشیدم و گ

 ماهان چرا باید برم؟ _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 !دونم نمی _

 :هاش خیره شدم و گفتم به چشم

 کنن؟ هات جادو می تاحاال کسی بهت گفته چشم _

 :ماهان تو گلو خندید و گفت

 !گن آره همه می _
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پشت چشمی نازک کردم و با لحنی پر از حسودی 

 :گفتم

 مثال کیا؟ _

 ...مثال _

حرفش رو نگفت پام رو روی زمین کوبوندم و  ی ادامه

 :گفتم

 !خیلی بدجنسی _

خندید و زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم، هوس 

بغل کردنش توی دلم لونه کرد، مگه چیه یه بارم من 

 !قدم بشم پیش

اش حلقه  جلو رفتم و دستم رو دور کمر پهن و مردونه

و هام ر اش گذاشتم و چشم کردم و سرم رو روی سینه

 .بستم

 ...هم دستش رو دورم حلقه کرد و سکوت کرد ماهان
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توی سکوت همو بغل کرده بودیم و از هم آرامش 

 ...گرفتیم می

  
 

 :ام رو بوسید و گفت ازم جدا شد و پیشونی

فردا میام دنبالت که بریم  پنجشنبه، فردا نه پس _

ی انتخاب لباس عروسی! از همین االن انتخاب  واسه

ی اون روز  ای نباشه و آرایشگاه واسه کنی که عجله

 !انتخاب کنیم

 :سری تکون دادم و گفتم

 !خیلی خوبه _

ام کشید، با این کارش  وی گونهآروم دستش رو ر

 !ی کی بودم من جنبه ام داغ شد، بی گونه

 بریم پایین؟ _

 :سری تکون دادم، باهم پایین رفتیم، مامان گفت

 کجا بودین؟ _
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 :ای کرد و گفت ماهان سرفه

 .توی اتاق آیناز بودیم _

 باشه پسرم، آیناز شنبه کالست تا ساعت چنده؟ _

 چرا مامان جون؟  دوازده، _

 !خوبه! بریم بازار _

 .باشه _

روی کاناپه نشستیم و همه دور هم حرف زدیم، 

 :گلچهره جون گفت

 !ما دیگه رفع زحمت بدیم _

 :گونه گفت مامان اعتراض

 خواین برین؟ وا گلچهره، به این زودی می _

رن دانشگاه.  چی بگم دلناز جون، نگین و ماهان می _

 !نگین هم که نشسته خوابیده

 !ر شبههنوز س _

 :گلچهره جون خندید و گفت
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 !انشااهلل یه شب دیگه _

 :مامان گفت

 انشااهلل _

 :گلچهره جون روبه آقا محسن گفت

 !محسن جان ما بریم _

 !بریم خانوم _

بلند شدم میوه بیارم اما با صدای گلچهره جون 

 :ایستادم

ری میوه بیاری سرجات بشین، کسی میوه  اگه می _

 خوره نمی

 !؟شه مگه می _

 چرا نشه؟ _

 :ماهان هم گفت

جات و غذا  خوره از بس چای، شیرینی کسی نمی _

 .خوردیم که شکممون دیگه جایی نداره
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 باشه _

با نشستنم بقیه بلند شدن، بازم از جام بلند شدم و 

اشون کردیم. ماهان وقتی خواست بره درگوشم  بدرقه

 :گفت

 "شب بخیر خانمی"

 ...اتاقم رفتم خونه خالی شد و بعد شب بخیر به

لباسم رو با یه لباس راحتی عوض کردم و بعد از 

 ...مسواک زدن، روی تخت خوابیدم

صبح با صدای اذان از خواب بیدار شدم، از تخت 

 ...کندم و به سرویس بهداشتی رفتم دل

گرفتم و روی جانماز روبه قبله ایستادم و نمازم     وضو

 ...مرو خوندم و جانماز رو توی کمدم جای داد

ام رو توی دستم گرفتم و به ماهان زنگ زدم،  گوشی

 :صداش توی گوشی پیچید

 !سالم فندوق سحرخیز _
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 سالم گودزیال خوبی؟ _

 آره تو خوبی؟ _

 اوهوم، میگما ماهان _

 جانم؟ _

 میای دنبالم یا خودم بیام؟ _

 :ماهان گفت

 کجا بیای؟ _

 !دانشگاه _

 مگه نگفتم از شنبه بیا دانشگاه؟ _

 :ام زدم و گفت ای به پیشونی دستم ضربهبا 

 !آخ فراموش کردم _

 :توی گلو خندید و گفت

 !برو بازم بخواب فندوقک _

 خوابم نمیاد _

 :ای کشید و گفت ماهان خمیازه
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 !هوم برو دراز بکش استراحت کن _

 .حسشو ندارم دیگه، کلی استراحت کردم _

باشه پس ساعت یازده میام دنبالت بیرون نهار  _

 گردیم تا بقیه بیان خوبه؟ خوریم و کمی می یم

 اوهوم عالیه، مطبت چی؟ _

 رم بعدا می _

 باشه _

 :صدای نگین اومد

 شه داداشی داره دیر می _

 :بی میل گفتم

 !خب دیگه برو _

 باشه رأس ساعت یازده آماده باش _

 روی چشم _

 بال فعال چشمت بی _

 فعال _
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 ...انداختم گوشی رو قطع کردم و خودم رو روی تخت

  
 

 .اومد پس از جام بلند شدم و پایین رفتم خوابم نمی

شغول صبحونه به آشپزخونه رسیدم؛ مامان و بابا م

 :بودن آروم گفتم

 !سالم صبح بخیر عشقای من _

  کنی؟ سالم دخترم چرا خودتو آماده نمی _

 ی بابا، صبحت بخیر سالم دردونه _

 :در جواب مامان گفتم

 رم دانشگاه، ماهان گفت از شنبه برگردم نمی _

 :به باباهم گفتم

 مرسی باباجونم _

 :اش گفت مامان با مهربانی ذاتی

 ات رو بخور عزیزم صبحونه بشین _

 چشم مامان جون _
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روی صندلی نشستم و تا تونستم غذا خوردم، بعد 

تموم شدن غذا از مامان تشکر کردم و بلند شدم سه 

 ...تا چای ریختم و همه باهم خوردیم

 :بابا بعد از خوردن چای گفت

 ریم من دیگه می _

 :مامان با عشق گفت

 !همراهت باشه مواظب خودت باش، خدا به _

 :من هم گفتم

 ریم بیرون باشه؟ بابا جون امروز همراه ماهان می _

 باشه دخترم خوش بگذره _

 !مرسی بابایی، فعال خداحافظ، مواظب خودت باش _

 خداحافظ دخترم _

 :بابا از خونه بیرون رفت، روبه مامان گفتم

مامان جون تو برو اتاق یکم استراحت کن منم  _

 دم میرو انجام  کارای خونه
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 :مامان سری تکون داد و گفت

 باشه دخترم _

مامان به اتاق رفت من هم از جام بلند شدم و به اتاقم 

رو با یه تیشرت گشاد که تا باالی زانوام  رفتم، لباسم

 ...بود عوض کردم تا راحت بتونم کارم رو انجام بدم

دستمال رو دستم گرفتم و همه جارو تمیز کردم، 

 !شدمناگفته نماند هالک 

به آشپزخونه رفتم و جارو رو توی دستم گرفتم؛ 

ها همه و همه جا رو  ها، نشیمن، زیر مبل، روی پله اتاق

 !زد تمیز کردم به جوری که همه جا برق می

که  نفسی کشیدم، خیلی خسته شده بودم و برای این

ام در بره توی یخچال آب پرتقال رو در آوردم  خستگی

 ...و یک نفس نوشیدم

 !چقدر خنک بود به دلم چسبیدآخیش 
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به طرف اتاقم رفتم، همه جا تمیز بود و بهم آرامش 

ام رو توی دستم  داد، وارد اتاق شدم و گوشی می

 .گرفتم

 !اوه خدای من! ساعت از ده گذشته بود

پوشم  ی تن اصال متوجه گذشت زمان نشده بودم. حوله

 ...رو توی دستم گرفتم و به حموم رفتم

ای حمومم رو کردم و بیرون  یر نشه عجلهکه د برای این

 .اومدم

  پونزده دقیقه وقت داشتم پس بدون اتالف وقت لباس

رو پوشیدم و مشغول آرایش صورتم شدم   زیر هام

آرایش ملیحی کردم خوب به نظر میومد و توی ذوق 

 ...زد نمی

 ...ام چشم از آینه برداشتم با صدای گوشی
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ی اتصال رو زدم صدای  ماهان پشت خط بود، دکمه

 :پرانرژی ماهان توی گوشی پیچید

 ای؟ سالم خانومی، جلوی خونتونم، آماده _

 !پوشم میام سمو میآره لبا _

 باشه منتظرتم _

گوشی رو قطع کرد، مانتوی اسپورت سیاه کوتاهم رو 

در آوردم، شلوار آبی لوله تفنگی رو توی کمدم بیرون 

آبی   آوردم و پام کردم، مانتوام رو تنم کردم و روسری

رنگ شلوارم رو سرم کردم کیفم رو دستم گرفتم و  هم

 .دادم و یکم خرت و پرت رو توش جا گوشی

از اتاق خارج شدم، به اتاق مامان و بابا رفتم ولی مامان 

 .جا نبود؛ حتما به نشیمن رفته اون

 .ها پایین رفتم، مامان توی نشیمن نشسته بود از پله

 رم مامان جون دارم می _
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باشه دخترم برو خدا به همراهت، راستی خونه  _

 خیلی تمیز شده مرسی دخترکم

ام ها! تشکر چرا؟  این خونهمامی جون مثال دختر  _

 !ام بود مرسی عشقم فعال خداحافظ وظیفه

 !خداحافظ _

به رنگ شلوارم رو در آوردم و از   کفش اسپورت آبی

 .خونه بیرون زدم

ماهان توی ماشین منتظر من بود به طرف ماشین پا 

 :تند کردم و سوار شدم. به محض سوار شدنم گفتم

 سالم خوبی؟ _

 نون تو خوبی؟سالم مادمازل مم _

 مرسی خوبم _

خداروشکری گفت و به راه افتاد، پخش رو روشن 

 :کردم و صدای احسان خواجه امیری پخش شد
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عشقه که دلیل اشکاته عشقه که همیشه همراته  _

 شاید نمیدونی اما عشق مرهم تموم درداته

عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم 

 نیست فکرت همه جا اونه

که بشی مست بوی نم بارونی چشماتو که عاشق 

 میبندی تو خاطره هاتونی

هواش میزنه به سرت ولی دور و برت چیزی جز جای 

 خالیش نیست

آدم دلشو که بده مث دیوونه ها دیگه هیچ چیزی 

 حالیش نیست

عاشق که بشی حالت حال دل مجنونه دست خود آدم 

 نیست فکرت همه جا اونه

ارونی چشماتو که عاشق که بشی مست بوی نم ب

 ...میبندی تو خاطره هاتونی
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با تموم شدن آهنگ، ماهان پا روی ترمز گذاشت و 

 .ایستاد

های دریایی زیادی  به دریاچه چیتگر خیره شدم؛ مرغ

جا استقرار یافته بودن و درحال پرواز اطراف این  اون

طرف دریاچه سرسبز بود و به اون  دریاچه بودن، اون

 ...بخشید ش میمکان زیبایی و آرام

 .با ذوق از ماشین پیاده شدم ماهان هم پیاده شد

ماهان کنارم ایستاد و دستم رو محکم گرفت و باهم 

های دریایی و دریاچه باهم  جلو رفتیم، صدای باد، مرغ

انگیزی رو ایجاد کرده  مخلوط شده بود و صوت دل

بودن. مردم زیادی به دریاچه خیره شده بودن و از این 

 .بردن می فضا لذت

 همراه کارن کنار دریاچه ایستادیم

چیز دست به   های بلند خیره شدم، همه به ساختمون

 ...جا رو زیبا تر جلوه کنن دست هم داده بودن که این
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 :رو توی دستش فشرد و گفت ماهان دستم

 کنی؟ به چی فکر می _

 !جا شدم هیچی محو این _

 .اوهوم، بیا یکم بگردیم _

 بریم _

زدیم. به ماهان نگاهی  رو گرفت و باهم قدم می دستم

 .انداختم توی حال خودش بود

 :وشش گفتمخودم رو باال کشیدم و کنار گ

 !پخ _

 :با این کارم پا به فرار گذاشتم و با لب خندون گفتم

 !اگه تونستی منو بگیر _

 :خندید و سری تکون داد و گفت

 جا؟  نچ نچ این _

 آره پس کجا؟ _
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 :همه به من خیره شده بودن ماهان گفت

 !جا و ندو آیناز بیا این _

 !نچ! اگه تونستی منو بگیر آقا گرگه _

 .الم اومدخندید و دنب

دویدیم، با هم کورس گذاشته بودیم. سرعتم  هردو می

 !رو بیشتر کردم ولی بازم بهم رسید

 :از پشت بغلم کرد و سفت در آغوشم گرفت و گفت

 !گرفتن تو کار آسونیه سنجابک _

 ام خودم وایستادم که بگیری _

 :با خنده گفت

 !بله بله تو اصال ندوییدی _

 آره دیگه _

 :رویی نثارم کرد با تخسی گفتمازم جدا شد و پ

 پرو خودتی ماهان خان _

 :یکی از ابرو هاش رو به باال متمایل کرد و گفت
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 !گی؟ جدی می _

 !اوهوم _

 تو که راست میگی _

 !معلومه، پس چی؟ _

 .ای باال انداخت و چیزی نگفت شونه

با صدای قار و قور شکمم با خجالت به ماهان نگاه 

 :تکردم، ماهان خندید و گف

 بیا بریم یه چیزی بخوریم _

 باشه ساعت چنده؟ _

 :اش نگاهش انداخت و گفت به ساعت مچی

 !ساعت دوازده و نیمه _

خوبه پس بریم نهارمونو بخوریم به بقیه هم بگو  _

 !بگذرونیم ساعت دو بیان بیرون امروز باید خوش

 .باشه بریم _

 .جا خارج شدیم و سوار ماشین ماهان شدیم از اون



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

472  

 

 .طرف رستوران رفتیم وی گاز گذاشت و بهپا ر

 .ایستاد "قاپو"جلوی رستوران 

وارد رستوران شدیم؛ نمای سنتی و خوبی داشت، 

موزیک زنده جای خوشی رو برای غذا خوردن به 

 .آورد ارمغان می

های رستوران جلو اومد و مارو به طرف  یکی از پرسنل

 .یکی از میز ها راهنمایی کرد

هان جوجه سفارش دادیم، ساالد، من کباب برگ و ما

نوشیدنی، دسر و غذا ها رو با حوصله و سلیقه روی 

 ...میز چیدن

 !فضای جالبی بود

 !سنتی همراه با موزیک زنده

ی مردم توی رستوان پیچیده بود و صدای  همهمه

 ....رسید قاشق ها به گوش می
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غذا رو تموم کردیم، با دیدن صورت حساب شاخ در 

 .آوردم

 !ر گرونهاوه چقد

 .از جامون بلند شدیم و سوار ماشین شدیم

اش رو در آورد و به آرش و نگین زنگ زد  ماهان گوشی

 .و منم به مهناز و سامیار زنگ زدم

قرار شد سامیار دنبال نگین بره و آرش هم به دنبال 

 ...مهناز بره

رو به حرکت آورد و برای   ماهان ماشین

 !...رو زد های امروزمون استارت گذرونی خوشی

  
 

کدوم  ها رسیدم؛ هنوز هیچ به محل قرارمون با بچه

کمرم درد نیومده بودن. توی ماشین تکونی خوردم، 

 .کرد و آروم و قرار نداشتم می

 :ام گفت ماهان با دیدن وضع تقریبا آشفته
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 چیشده؟ _

 .کنه هیچی کمرم درد می _

دستم رو کشید و مجبورم کرد دراز بشکم و سرم رو 

کرد  ی ماشین زیر تنم اذیتم می روی پاش بذارم، دنده

اش رو روی کمرم گذاشت و  دست گرم و مردونه

 .کرد ش میرو نواز کمرم

 :با دست آزادش مو هام رو نوازش کرد و گفت

 قرص بگیرم فندوق کوچولو؟  _

 نه مرسی _

 :خم شد روی سرم رو بوسید و گفت

 خوشکله _

 جانم _

 ها اومدن بچه _

رو مرتب کردم، از ماشین  از جام بلند شدم و خودم

 .پیاده شدن ماهم پیاده شدیم
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 :نگین جلو اومد و کنارم ایستاد

 داداش خوبی؟ م زنسال _

 آره تو خوبی؟ _

 :لبخندی از سر ذوق زد و گفت

 آره _

 خونه؟ چیشده کپکت خروس می _

 :با صدای مهناز حرفمون نصفه موند

 ها سالم بچه _

 :مهناز جوابش رو داد

 سالم خوبی؟ _

 :منم با روی باز گفتم

 سالم چطوری؟ _

 مرسی از هردوتون خوبم! یه خبر دارم دخترا _

 ی؟چه خبر _

 :مثل خری که بهش تیتاپ داشته باشن گفت
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 ام فردا آرش میاد خواستگاری پس _

نگین جیغی زد و با خوشحالی مهناز رو توی آغوشش 

 .گرفت و تبریکی گفت

جلو رفتم و مهناز رو خواهرانه بغل گرفتم و از ته دل 

 :گفتم

 !خیلی خوشحالم خوشبخت بشی خواهرم _

 مرسی عشقم _

به طرفمون اومدن و سالم  ازش جدا شدم، پسرها

 .کردن، ماهم جوابشون رو دادیم

 :سامیار جلو اومد و گفت

 وفا شدیا خواهر کوچیکه خوب بی _

 !نچ! تو زیاد با وفایی _

 خبر؟ آره دیگه، خب چه _

 سلومتی آقا موشه، خوبی؟ _

 !ام عالی _
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 !ماکه حسود نیستیم _

 .خندید و دیگه چیزی نگفت

 :و گفت آرش باالخره لب باز کرد

 جایی مدنظرتونه بریم؟ _

 :ماهان توی جوابش گفت

 بولینگ عبدو یا فوتبال حبابی باملند _

 !هردو خوبن _

 :آرش جواب حرف نگین رو داد

 !اشو یه روز دیگه یکیشو امروز بریم، یکی دیگه _

نگین سری تکون داد و قرار شد که به بولینگ عبدو 

 ...بریم

  
 

 !ها شدیم. پیش به سوی سالن بولینگ سوار ماشین

 کمرت خوب شده؟ _

 !یکم بهتره _
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دیگه هیچی نگفت و به جاده خیره شد. ترافیک لعنتی 

  !م روی مخ بوده

ی طویل تموم شد و به مکان مورد  باالخره جاده

 .رسیدیم "بولینگ عبدو"نظرمون یعنی 

همگی از ماشین پیاده شدیم و به طرف درب ورودی 

رفتیم. پسر ها بعد از پرداخت پول کنارمون اومدن و 

باهم وارد شدیم. دختر و پسر های زیادی در حال بازی 

جا بود که  اش این لی بود و خوبیها خا بودن، دوتا از لین

  .هردو مسیر کنار هم بودن

 .ماهان به طرف ریل رفت و یه توپ توی دستش گرفت

 با جدیت به مسیر خیره شده بود و به 

اپروچ)محوطه ایستادن( نرسیده دستش رو توی 

 !های توپ گذاشت و توپ رو به هدف زد سوراخ

م و روی ها خورد به طرفش رفت توپ به نُه تا از پین

 :اش زدم شونه
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 !نه بابا! آفرین به تو عشقم _

 :لپم رو کشید و گفت

 !االن نوبت توعه _

 بارم تو بزن نه این _

سری تکون داد و به سمت ریل رفت و یه توپ قرمز 

 :برداشت و گفت

 اینو به عشق خودت میزنما _

 :دستم رو بغلم گرفتم و گفتم

 !کنی ببینیم چه می _

 .رو رها کرد ش فرو برد و توپدستش رو توی سوراخ

ها رفت و در کمال تعجب ده  با سرعت به طرف پین

 !افتادن  تاش

 :دست زدم و با ذوق گفتم

 !آفرین، آقامون حرف نداره _

 :یه دختر جلو اومد و گفت
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 .وای چه خوب زدین _

ماهان جوابش رو نداد و فقط سری تکون داد، بااخم به 

رفتم و لپش رو دخترِ نگاه کردم به طرف ماهان 

 :بوسیدم و گفتم

 !عشقم عالی بود _

 :دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفت

 !ام همینه دیگه خانم خونه _

 !دیم راهش رو کشید و رفت وقتی دید محلش نمی

به عقب برگشتم و به بقیه نگاه کردم نگاهشون روی ما 

 :بود سامیار روبه من گفت

 !حسود نبودی که _

 :مظلوم گفتم

 یستم خباالنم ن _

 :آرش گفت

 کنه، مگه نه مهنازم؟ آقا عشق آدمو حسود می _
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 :مهناز از خجالت سرخ شد و گفت

 !حیا کوفت بی _

 .همه به لحن نگین خندیدیم

 :سامیار روبه ماهان گفت

داداش حاضری به یاد قدیما بزنیم ببینیم  _

 !کدوممنون بیشتره؟

 :روی زمین نشست و پاهاش رو دراز کرد و گفت  آرش

 وای نه بازم داور اینا باشم!؟ _

 :ماهان خندید و گفت

 بره داور بلند شو ببین کی می _

 :آرش گفت

 .باشه شروع کنید _

هر کدوم یه توپ توی دستشون گرفتن و پرتاب 

 .کردن
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ها نخورد، بهم نگاهی انداختن و  توپ هیچکدوم به پین

 ...خندیدن

اهان نُه ها رو زد و م بازم زدن و سامیار هشت تا از پین

 !رو زد تاش

جا خارج  که انرژیمون رو تخلیه کردیم از اون بعد این

 .شدیم

 :نگین لب زد

 !وای گشنمه _

 :سامیار بهش نگاهی انداخت و گفت

 آره منم _

 .همه تایید کردیم

 !خوام من پیتزا می _

 :ماهان دستش رو دور کمرم گذاشت و گفت

 !تو جون بخواه، بریم فست فودی _

 .بریم _
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 ...طرف ماشین ها رفتیم و سوار شدیم به

  
 

رفتیم، جلوی فست فودی  "پیتزا کندیک"به طرف 

ودمون بوی پیتزا، ساندویج و... توی پیاده شدیم با ور

 !مشاممون جا خوش کرد

ها بودم بوش به دلم  فودی عاشق بوی فست

 .نشست می

روی یه میز نشستیم و منتظر شدیم پرسنل بیاد و 

 .سفارشمون رو بگیره

سیاهش جلو اومد و -ها با لباس سفید یکی از پرسنل

شش تا منو جلوی هممون گرفت، همه پیتزا همراه 

د و نوشیدنی سفارش دادیم، بعد گرفتن ساال

 !ها تعظیم کوتاهی کرد و رفت سفارش

رو روی شکمش  نگین به صندلی تکیه داد و دستش

 :گذاشت و گفت
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 !شه بو ها آدم اشتهاش بیشتر می  وای با این _

 :درست مثل یه زن حامله بود، ماهان گفت

 نه بابا؟ کجای این بو ها خوبه؟ _

 !ترین بو، بوی فست فودیه! به وای نگو داداش _

ام بوی الک باشه خیلی طبیعیه  منم بوی مورد عالقه _

 !همچین بوهایی از نظرم خوب باشه

همه به حرف ماهان خندیدیم، نگین با دیدن خندیدن 

ما قهر کرد و روشو ازمون گرفت و با لحن فوق لوسی 

 :گفت

 !هیچکدومتون بامن حرف نزنید لطفا _

 :آرش گفت

 از خدامونه باشه ماهم _

نگین به سامیار نگاه کرد و چیزی نگفت، انگار سامیار 

 !رو بهش زده بیچاره اون حرف

 :ماهان وقتی روبه همه گفت
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 کافیه خواهر کوچولومو اذیت نکنین _

 :نگین ذوق زده شد و گفت

 .فدات بشم داداش جونم _

 :سامیار هوفی کشید و گفت

 فتار کنهجوری ر هعی خدا یکی نیست با ما هم این _

بعد حرفش به نگین نگاهی انداخت و نگین بالفاصله 

 !سرخ شد، حاال این سرخ شدن یعنی چی خداداند

 .ماهان نگاه مشکوکی به سامیار و نگین انداخت

کرد، ماهان که از این  سامیار هنوز به نگین نگاه می

موقعیت خوشش نیومده بود با اخطار اسم سامیار رو به 

 :زبون آورد

 !!!!رسامیا _

 :سامیار چشم از نگین برداشت وگفت

 جانم؟ _

 هیچی خوبی؟ _
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 ها آره  _

 ...هامون روی میز قرار گرفت بعد چند مین سفارش

  
 

پیتزامون رو دورهم خوردیم، ماهان رفت که حساب 

کنه پسرها هم مثل جوجه اردک دنبالش رفتن، بعد 

 .حساب کردن بیرون رفتیم

 :ساعت شش بود که مهناز گفت

 !من دیگه برم _

 چرا انقدر زود؟ _

 :بهم نگاهی انداخت و گفت

 !ی عموم، باید زود برگردم ریم خونه واال می _

 باشه _

 :آرش بااخم بهش خیره بود طاقت نیاورد و گفت

 مهناز بیا کارت دارم _
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مهناز سری تکون داد و همراه آرش یه گوشه ایستادن 

زدن؛ آرش یکم عصبی بود و منشأ این  و حرف می

عصبانیت فقط پسر عموی مهناز بود چون قبال به 

 ...اش رفته بود خواستگاری

 :سامیار سکوت رو شکست و گفت

 ری؟ ماهان فردا به مطب می _

آره صبح مطبم، بعد از ظهر هم برای انتخاب لباس  _

 !ریم عروسی به مزون می

 .سری تکون داد و هیچی نگفت

 :نگین ذوق زده گفت

 داداش جونم؟ _

 !جونم؟ بازم کارت گیره؟ _

 :نگین گفت

 ! دم شلوغی نکنم منم باهاتون بیام مزون؟ قول می _

 بیا _
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 .یجون مرس آخ _

 :ی بلند باالیی کشیدم، نگین گفت خمیازه

 داداش صدر رو باز نکن زن غار علی _

 .خندیدم و زیر لب گمشویی گفتم

 .باالخره آرش و مهناز تشریف فرما شدن

 بریم؟ _

 .همه در جواب حرف آرش سری تکون دادیم

دیم، سوار ماشین شدن  از مهناز و آرش خداحافظی کر

 !و رفتن

 :دسامیار به حرف اوم

 !دیگه ماهم بریم _

 :نگین نچ نچی کرد و گفت

 !نریم _

 پس کجا بریم؟ _

 :ای باال انداخت بهم نگاهی انداخت و شونه
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 دونم نمی _

 .من و نگین به ماهان و سامیار نگاه کردیم

ی تسلیم باال انداخت و  ماهان دستش رو به نشونه

 :گفت

 !به من نگاه نکنین االن جایی نمیاد تو ذهنم _

حرف ماهان خندیدیم و به سامیار خیره شدیم، بعد 

 :سامیار با دیدن نگاه ما گفت

 باشه بریم بام تهران؟ _

 بریم _

هرسه موافقتمون رو اعالم کردیم و پیش به سوی بام 

 !تهران

  
 

 .روی شهر نشستیم به بام تهران رسیدیم و روبه

 .زانوام رو توی بغلم گرفتم به رو به رو خیره شدم

 :سامیار زمزمه کرد
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 ....جا بود اگه نور هم این _

هاش  بااین حرفش نگین شوکه شد و غم رو توی چشم

 ...شد فهمید می

 :اهان گفتم

 !از فکرش بیا بیرون پسر _

دونم ماهان! یه بار به خودم میاد فراموشش  نمی _

 !گم نه عشق اول و آخرمه کردم یه بارهم می

نگین کنارم بود؛ نفس عمیقی کشید و به من نگاه کرد. 

ای از اشک احاطه کرده بود، دستش  چشمش رو هاله

پچ  رو توی دستم فشردم و خودم رو جلو کشیدم و با

 :پچ گفتم

هیس! ناراحت نشو بذار بریم خونه، امشبم بیا  _

 !ی ما خونه

 دم نه زحمت نمی _

 !گفتم میای یعنی میای _
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 .سری تکون داد و سرش رو روی زانو اش گذاشت

 :روبه ماهان گفتم

ی ما بخوابه؟ بعد از ظهر  شه خونه امشب نگین می _

 بیا دنبالمون

 :سری تکون داد و به نگین گفتم

 به بابا زنگ بزن و بهشون بگو _

 !چشم _

از جاش بلند شد سامیار به رفتنش خیره شد و نفسی 

 ...عمیقی کشید و دستی به صورتش کشید

که با پدرش حرف زد به سمتون اومد و  نگین بعد این

 :گفت

 !بابا گفت مشکلی نیست بمون _

 .ماهان هم سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت

ان خیره بودیم، نگین کالفه همه توی سکوت به تهر

 :گفت
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 !بریم لطفا _

سامیار با حرفش فقط بهش خیره شد؛ یعنی چیزی 

 فهمید؟

 !فکر نکنم

 :ماهان گفت

 !شه جا هم االن شلوغ می آره برگردیم، این _

از جامون بلند شدیم، با دست لباسم رو تکون دادم که 

 ...خاک رو از رو لباسم پاک کنم

بار نگین هم همراهمون بود و  سوار ماشین شدیم و این

 ...سامیار تنها برگشت

سرم رو به صندلی تکیه دادم و به آهنگ گوش 

 :سپردم

وای که بیمار بشم تو بشی طبیبم منو تیمار کنی و  _"

 بشی حبیبم
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چشمات منو ویرونه و ویرونم کرد حرفات منو دیوونه و 

 مجنونم کرد

 نداره آره این دل میترسه که از دستت بده باز آروم

آره این دل یه حسی شب و روز داره که ای سر مست 

 یاره

نباشی دل آشوبه پیش تو حس دلم خوبه قلبی که تو 

 سینه منه واسه تو میکوبه

نباشی گرفتارم همه چیمو میذارم یه تمنایی تو دلمه 

 بری از همه بیزارم

 یه هیاهویی تو چشماته که قلبم میزنه باز میزنه باز

یدارم و پس تو بکنی هی ناز تو بکنی من یه آدم که خر

 '...ناز

 «تیمار-محسن ابراهیم زاده»

 آیناز؟ _

 جانم؟ _
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 رسیدیم _

 چه زود، باشه کاری نداری؟ _

 نه _

 خداحافظ داداش _

 :توی جواب نگین گفت

 خداحافظ _

 .ای ایستاد نگین از ماشین پیاده شده و گوشه

 ...لپش رو بوسیدم و از ماشین پیاده شدم

  
 

 :جلوی نگین ایستادم و گفتم

 بریم داخل _

 .ای گفت "باشه"بی حوصله 

حیاط خونه در رو باز کردم و وارد حیاط شدیم. از 

 .گذشتیم و در رو باز کردم و وارد خونه شدیم

 .میوه بیارم بخوریم جا بشین من برم یه آب تو این _
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 :رو گرفت و گفت همین که خواستم برم دستم

 !خوام لطفا شه بریم توی اتاقت؟چیزی نمی می _

 !باشه! بریم _

ها باال رفتیم و وارد اتاق شدیم. خونه توی  از پله

ته بود و انگار کسی خونه نبود، رو به سکوت فرو رف

 :نگین گفتم

 صبر کن یه زنگ به مامانم بزنم _

ام رو از توی کیفم  حوصله سری تکون داد، گوشی بی

برداشتم و به مامان زنگ زدم، بعد چند بوق جواب 

 :داد

 جانم دخترم؟ _

 سالم مامان جون، کجایی؟ _

رو  ی گلچره اتم، ما و خونه ی عمه برگشتی؟ خونه _

دعوت کرده برای شام! خواستیم بهتون خبر بدیم ولی 

 ! نشد
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 تونه بااین حال بیاد؟ به نگین نگاهی انداختم یعنی می

 :به مامان که پشت خط بود گفتم

کنم  مامان جون یه مبحث هست، با نگین تمرین می _

 !اگه تموم شد میام

 باشه دخترم مواظب خودتون باشید خداحافظ _

 فعال مامانی _

 :گین بهم نگاهی انداخت و گفتن

 ری؟ شد جایی می چی _

 :لبخندی زدم و گفتم

 ...ی ما و شمارو دعوت کرده ام خونه نه عمه _

 :خواستم بگم نریم گفت

 باشه بریم؟ _

 :نا مطمئن گفتم

 بریم؟ _

 آره چرا نریم؟ _
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 .جوری، بلند شو آماده بشیم همین _

 .سری تکون داد و از جاش بلند شد

 !مراه خودم لباس نیاوردممن که ه _

 ...من لباس دارم _

 باشه مرسی _

 ...رو خوب گشتم به طرف کمدم رفتم و داخلش

 .هام رو در آوردم دوتا از تونیک

قرمز بود رو برداشت -ها که سفید نگین یکی از تونیک

 ...ام رو تنم کردم و من هم تونیک توسی

آرایشمون رو تمدید کردیم و مشغول درست کردن 

 .مون شدیمموها

رو باالی سرش دن اسبی بست که  نگین موهاش

هاش رو بادامی تر نشون داد، به تونیک که فیت  چشم

اش قرمز بود و آستینش  تنش بود نگاه کردم؛ بدنه
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به طرح کراوات دور گردنش   سفید رنگ بود و یه پارچه

 !بود، خالصه بگم خیلی عالی بود و محشر شده بود

ت کردم، توی آینه به خودم رو فر درش خودمم موهام

خیره شدم، زیبایی لباس پاپیون دور کمرش بود، 

رو  چسبید و بدن اش از جنسی بود که به تن می پارچه

 ...داد ظریف تر نشون می

  
 

 :به نگین نگاهی انداختم و گفتم

 !بریم؟ _

 آره _

 .مانتومون رو تنمون کردیم و از خونه بیرون زدیم

سوار ماشین شدیم، ماشین رو روشن کردم و به طرف 

 ...ی عمه روندم خونه

یاس و "نگین پخش رو روشن کرد، بااین کارش صدای 

 :ماشین پخش شد توی "امین
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 گلوت"بغض یعنی دردایی که رسیدن به  _

 بغض یعنی تنهایی و نمونده هیشکی پهلوت

 بغض، بغض

 بغض یعنی که غرورت نزاره بریزن اشکات

 بغض یعنی حرفایی که خشک شدن پشت لب هات

 بغض، بغض

 بغض یعنی شب های تنهایی و خرابی

 بغض یعنی فکر و خیالش نزاره بخوابی

 رفتن دیگه هیچ راهی نداری بغض یعنی جز

 بغض یعنی که هنوزم اونو دوسش داری

 بغض یعنی خنده های ساختگی

 شکنجت بکنن و تو مبادا آخ بگی

 همه منتظر اینن یه جایی گاف بدی

 بکوبنت زمین که فردا نتونی راه بری

 بغض یعنی یه برهان پنهان
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 برم کنسرت ولی به عنوان مهمان

 بغض یعنی پا به سن بزارم

 ازم نمیتونم تو ایران پا به سن بزارمب

 انگار واسه باال رفتن وجود داره یه راه، بمال

 "....ولی خدا غرور داده به ما

 «امین و یاس-بغض یعنی»

 :خوند آروم صداش زدم نگین همراه آهنگ زیر لب می

 نگین؟ _

 جانم _

 :گلو ام رو صاف کردم و گفتم

 !رسیدیم پیاده شو _

ماشین پیاده شد با پیاده شدنمون سری تکون داد و از 

 ...ماشین سامیار داخل کوچه شد

سامیار محکن ترمز کرد و بعد خاموش کردن ماشین، 

 .پیاده شد
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 :سامیار جلو اومد و گفت

 !سالم خوش اومدین خانوما _

 !سالم مرسی _

 :رویی گفتم با خوش

 !سالم مرسی داداشی _

 :سامیار لبخندی زد و گفت

 !بریم داخل _

 هوماو _

هر سه باهم وارد حیاط شدیم، کسی توی حیاط نبود 

 .پس به طرف داخل خونه رفتیم

 :با ورودمون مامان و گلچهره جون گفتن

 رسیدن بخیر _

 مرسی _

 :نگین هم زیر لب گفت

 مرسی _
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آمد گویی کرد، همراه نگین به  عمه جلو اومد و خوش

اتاق سامیار رفتیم که مانتومون رو از تنمون در 

 ...مبیاری

  
 

 :نگین رو به من با استرس گفت

رنگ نشده؟ لباس  دم؟ رژلم کم آیناز خوب جلوه می _

 ه؟ موی سرم چی؟ خوبه؟کج و کوله نشد

 :که تابلو باشم گفتم بهش خیره شدم و بدون این

افتضاح شده! کل لباس چروک شده، مگه چجوری  _

توی ماشین نشستی تو؟! این چه وضعشه وای نگین! 

 !وای

 :با بهت بهم نگاه کرد و گفت

 شد؟ وای چی _

 هیچی خودتو چرا این شکلی کردی؟ _
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ی اتاق بود  که گوشهای  هول زده شد و به طرف آینه

رفت و خودش رو بر انداز کرد، به سمتم برگشت و 

 :گفت

 !خیلی بی ادبی! سکته کردم بخدا _

 :یکم خندیدم و گفتم

مگه چیه خواهر شوهر جونم؟ یکم سر به سر  _

 !گذاشتنت کیف داد

 .هه هه چقدر خندیدم _

 :با صدای سامیار هردو به طرفش برگشتیم

 مشده بگین منم بخند چی _

 !نچ! چیزی نیست فضول خان _

 با ما هم آره آیناز خانوم؟ _

 آره آقا موشه _

سامیار سوتی کشید و دستش رو توی جیب شلوار 

 :اش فرو برد و گفت پارچه
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 !نگین خانوم این که اصال آدم نیست _

 !نگین لبخندی زد، دخترمون غش نکنه صلوات

 دونم ی نگین رو دید بهش خیره شد نمی سامیار خنده

شد که دستش رو توی موهاش فرو برد و از اتاق  چی

 .بیرون رفت

 :نگین متعجب گفت

 شد؟ آیناز چی _

 جا باشه دونم، بیا بریم پایین شاید سامیارم اون نمی _

 ....باشه بریم _

به نشیمن رسیدیم، مامان و گلچهره جون و عمه روی 

 :راحتی نشسته بودن عمه گفت

 متی؟خبر خوشکل عمه؟ خوبی؟ سال چه _

 !مرسی عمه جون به خوبی شما _

 :عمه رو به نگین گفت

 خوبی دخترگلم؟ بیاین بشینین _
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 .مرسی خاله جون _

روی مبل نشستیم، خبری از سامیار نبود، نگین زیر 

 :گوشم گفت

 !هی آنی، سامی که نیست _

کنم، یعنی  پرو! منم داشتم به این موضوع فکر می _

 کجاست؟

 :ه خاله گفتای باال انداختم ک شونه

 آیناز دخترم میری یه دور چای بیاری؟ _

 چشم _

 :روبه نگین هم گفت

تونی بری سامیارو صدا کنی؟ توی حیاط  عزیزم می _

 زنه داره قدم می

 .باشه _

 :هردو باهم بلند شدیم، نگین گفت

 !استرس دارم آیناز _
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 .کنی چیزی نیست فقط صداش می _

 ...سری تکون داد و به حیاط رفت

ها رو  هارو ریختم و به نشیمن برگشتم چای چای

تعارف کردم و روی مبل نشستم، نگین بعد چند مین 

با صورت سرخ شده و ناراحت برگشت، عمه به نگین 

 :گفت

 چیزی شده دخترم؟ _

 ...چیزی نیست آقا س...س _

 :سامیار داخل اومد و پشت سر نگین ایستاد و گفت

هام باهام  وستی یکی از د رم خونه من اینجام، می _

 کار واجب دارن

 :نگین چشمش رو بست، عمه گفت

 کجا میری؟ مهمون داریم _

رفتم ببخشید امیدوارم بتونم  اگه مهم نبود نمی _

 !برگردم خداحافظ
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سامیار با سرعت به بیرون رفت و نگین هم سر به زیر 

 ....!کنارم نشست

  
 

 :به نگین گفتم

 جوری شدی؟ شده؟ چرا این چی _

کنم بریم بیرون، هرجایی  آیناز توروخدا خواهش می _

تونم! زود بر  کنم نمی که شد فقط بریم، خواهش می

 .گردیم می

 شده؟ یعنی چی

 :رو به مامان گفتم

 !مامان من و نگین بریم داروخونه؟ زودی میایم _

 !خرین؟ می  چی _

 :ای بیارم آخرش گفتم هرچی فکر کردم چه بهونه

خب مامان جون، فکرکنم عادت ماهانه شدم پد  _

 !خوام می
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 باشه ولی زود بیاین دیر نشه _

 چشم _

انتومون رو تنمون همراه نگین از جامون بلند شدیم و م

 .کردیم بیرون رفتیم

 .اش گرفت همین که بیرون رفتیم نگین گریه

 :هول زده گفتم

 چیشد؟ _

 :فین فینی کرد و گفت

 بریم یه جایی بشینیم _

  .سری تکون دادم و سوار ماشین شدیم

 .با سرعت به طرف پارک نزدیک خونه روندم

 .پیاده شدیم و وارد پارک شدیم

ها جفت بودن و  پارک بودن بعضی دختر و پسرها توی

 ...ها تنها بعضی
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ی  ها نشستیم. نگین به نقطه روی یکی از نیمکت

 :نامعلومی خیره شد و لب زد

 !آیناز سامیار ازم متنفره _

 !چی؟ متنفره؟ _

 :سرش رو تکون داد و گفت

 !اوهوم، خوش گفت _

 چی گفت؟ _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

صداش کنم با  خ... خودش گفت، وقتی رفتم _

های قرمز شده بهم نگاه کرد روبه رو ام ایستاد و  چشم

رم هستی؟ همه جا هستی چرا؟  چرا هرجا می "گفت:

ازت متنفرم! چرا همه جا هستی چرا! چرا! لعنتی! 

چیزی واسه گفتن  "خوام. خوام ببینمت نمی نمی

چرا  "نداشتم آیناز، فقط نگاهش کردم که گفت:

 "م برخورده بود و گفتم:از حرفاش به "ری؟ نمی
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نیومدم پیشت خوش بگذرونم، مادرتون گفت بیام 

 .بعد حرفم به خونه برگشتم "!صداتون کنم

 :لبش رو گاز گرفت و گفت

 ، دیدی رفت؟ ازم متنفره _

 :توی بغلم گرفتمش و گفتم

جوری  گذره باشه؟ آخه تو کی این هیس! فداتشم می _

 !عاشقش شدی

 دونم آیناز نمی _

ام بلند شد؛ از نگین جدا شدم و  نگ گوشیصدای ز

 .گوشی رو از توی کیفم در آوردم

 :ی اتصال رو زدم ماهان پشت خط بود، دکمه

 سالم ماهان _

 سالم کجایی؟ _

 !گردیم همراه نگین اومدیم داروخونه، االن برمی _

 اید؟ نه منم کار دارم کدوم داروخونه _
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بهش دادم ها رو  آدرس یکی از نزدیک ترین داروخونه

 ...و خودمون زود به داروخونه رفتیم و یه پد گرفتیم

همین که از داروخونه خارج شدیم ماهان هم اومد با 

 :دیدن نگین گفت

 نگین چرا صورتت قرمزه؟ مریضی؟ _

کرد همراه آیناز جون  نه داداش، یکم سرم درد می _

 .اومدم اینجا حالم خوب شد

 باشه _

 ...رفی نزدبهم نیم نگاهی انداخت ولی ح

 !شده؟ یعنی چی

  
 

ماهان دستی توی موهای خوش فرمش فرو کرد و با 

ب من رو به هیاهو وادار اش که قل صدای بم و مردونه

 :کرد گفت می

 !شما برین منم پشت سرتونم _
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 .هردو سری تکون دادیم و سوار شدیم

دونم چرا؟ ماهان همیشه مرکز  استرس داشتم نمی

 !توجهش من بودم ولی امروز محلم نذاشت

این افکار رو از خودم دور کردم و ماشین رو روشن 

رافیک نبود، کردم و با سرعت روندم. خوب بود زیاد ت

 !شدم کالفه بودم کالفه تر می

ی عمه اینا رسیدیم. از ماشین پیاده  باالخره به خونه

 :حس گفت شدیم. ماهان هم به طرفمون اومد و بی

 !بریم _

ها  خیال تر از این حرف بهش نگاهی انداختم ولی بی

 .بود

کار کنم؟ منم مثل خودش روم رو ازش  خب چی

 .یم، در با تیکی باز شدبرگردوندم و زنگ در رو زد

وارد حیاط شدیم، سامیار توی آالچیق حیاط نشسته 

بود با دیدن ما جلو اومد و به ماهان سالمی کرد، به 
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هاش پشیمونی رو به  نگین نگاهی انداخت از چشم

رو پایین انداخت  شد خوند نگین سرش راحتی می

 :سامیار بهم نگاهی انداخت و گفت

 چرا بیرون رفتین؟ _

 !تیم داروخانهرف _

 :ماهان چنگی به کمرم زد و گفت

 بریم داخل همه منتظرن _

به داخل رفتیم، مانتومون رو بازم از تنمون در آوردیم 

ای انداختم و مانتوی خودم رو روش  و نایلون رو گوشه

 .گذاشتم

 .از اتاق خارج شدیم و به نشیمن رفتیم

  .به محض نشستنمون زنگ در به صدا دراومد

  .بلند شد و در رو باز کردسامیار 

بابا و آقا محسن وارد شدن و سالمی کردن و جوابشون 

 ...رو گرفتن
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توجه  تونه بهم بی دلم از محلی ماهان گرفت! چطور می

 !باشه

 :نگین آروم زیر گوشم گفت

 با ماهان بحثتون شده؟ _

 :آروم لب زدم

 !نه _

 خداروشکر _

 .رو تکون دادم  سرم

 :انداخت و گفت بابا به ماهان نگاهی

 خبر پسرم؟ همه چیز رو به راهه؟ چه _

سالمتی، ممنون آقا شاهین شکر خدا همه چیز رو  _

 !رواله

بابا مشغول حرف زدن با ماهان شد و از کار حرف 

 .زد می
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که آقا محسن تنها نباشه باهاش  سامیار هم برای این

 ...زد حرف می

ارد شد به ام و بار شوهر عمه بازم زنگ در زده شد و این

که دیر  همه سالم و خوش آمد گویی گفت و بخاطر این

 .برگشته بود معذرت خواهی کرد

سفره رو چیدیم و همه باهم غذامون رو خوردیم، 

 ...ذاشت سنگین بود و محلم نمی ماهان باهام سر

سامیار از جاش بلند و توی آشپزخونه یه قوطی آورد، 

 :روبه ما سه تا گفت

 !عتبیاین حقیقت شجا _

همه قبول کردیم، روی زمین نشستیم سامیار قوطی 

 !رو چرخوند، روی من و نگین ایستاد

 :کرد و گفت نگین با لبخند خبیثی بهم نگاه می

 خب عشقم کدومش؟ _

 !معلومه _
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 :مکثی کردم و گفتم

 !شجاعت _

بازم لبخند خبیثی روی لبش شکل گرفت، با حرفی که 

 ...اش کنم زد خواستم برم خفه

  
 

 :با آرامش گفت

 !زود باش ماهانو ببوس _

 ها _

 :هاش رو غنچه کرد و گفت لب

 ببوس _

گفت. توی یه  هیچی نمی سامیار خندید ولی ماهان

 .رو بوسیدم حرکت لپ ماهان

 :نگین اعتراض کرد و گفت

 جوری نه! حساب نیست این _

 !ها؟ نچ _
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 !اِ؟ پس باختی _

 :حرصی شدم و با حرص گفتم

 .بازم نه نمی _

به مامان اینا نگاه کردم بهشون دید نداشتیم، جلو 

رو روی لب ماهان گذاشتم. باهام یکم  رفتم لبم

کرد و چون جلوی نگین و سامیار بودیم از هم  همراهی

 :جدا شدیم. نفسی تازه کردم گفتم

 چطور بود؟ _

 !هی بد نبود _

 :ماهان اخطارگونه گفت

 !نگین _

 .باشه هیچی نمیگم دیگه _

رو چرخوندم،  ماهان چیزی نگفت، این بار من قوطی

 !قوطی روی نگین و سامیار ایستاد

 .پرسید باید سامیار از نگین می
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 :سامیار به نگین گفت

 کدوم؟ _

 :نگین کمی فکر کرد و گفت

 !جرأت _

 :سامیار کمی فکر کرد و با عجز گف

 !آیناز کمکم کن چیزی تو ذهنم نمیاد _

هام رو توی حدقه  ای باال انداختم و چشم شونه

 .چرخوندم

 :مقدمه گفت سامیار خیلی بی

اس بده و بهش اعتراف  ام به کسی که عاشقشی اس _

 .کن

هرسه تامون نگاهمون به نگین بود، نگین هم به من 

اش رو توی دستش گرفت و  خیره شده بود. گوشی

 .تایپ کرد

 :بعد اتمام کارش گوشی رو روی زمین گذاشت و گفت
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 !انجام شد _

سامیار سری تکون داد، صدای گلچهره جون به 

 :گوشمون خورد

 !فدات بشم دخترم! ما بیشتر _

اه ماهان عوض شد و تبسمی نگین شیرین خندید، نگ

 ...به خواهرش زد

بار روی من و سامیار  بازم قوطی چرخیده شد، این

 .ایستاد

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 !پسر عمو کدومش؟ _

 همون جرأت _

خواستم رو گفت، با نگاه ریز شده  آخیش اونی که می

 ...بهش خیره شدم

 
 

 :با لبخند روی لبم گفتم
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 !بلند شو بندری برقص _

 :ای زد و گفت نگین با این حرفم قهقه

 !وای دمت گرم عشق خودمی تو _

ا حرص بهم نگاه خندید سامیار ب هاش می ماهان چشم

 :کرد و گفت

 ای نبود بگی؟ چیز دیگه _

 !نچ! شروع کن پسر عمو جون _

 !خوام برقصم زوره؟ عاقا من نمی _

 :ماهان خندید و گفت

 خوای ضایع بشیم؟ بلند شو داداش، می _

 :ای جدی به خودش گرفت و گفت قیافه

ذارم پسرارو دست کم بگیرن، خدایا به امید  نمی _

 !خودت

 :بلند شد؛ روبه ماهان گفتاز جاش 

 !داداش یه آهنگ کوفتی بذار رقصم بیاد _
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 .اش رو در آورد با خنده سری تکون داد و گوشی

رو پلی  "دامن تنگی داری-ایمان ستار"آهنگ بندری 

 ...کرد

رو روی کمرش گذاشت و باسنش رو  سامیار دستش

  .خوند داد و گاهی هم همراه آهنگ رو می تکون می

کرد هممون قهقه  ه به سامیار نگاه مینگین باخند

کرد که  های خرکی می زدیم. بین رقصش عشوه می

 .بامزه ترش کرده بود

 :سامیار ایستاد؛ دست به کمر شد و گفت

 خواین؟ کافیه یا بازم نمایش می _

 :ماهان با خنده گفت

 .کافیه! بشین آفرین خوب بود _

 :سامیار نفس عمیقی کشید و گفت

اش رو سرت در میارم  م، تالفیوای خسته شد _

 !آیناز
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 :صدای بم ماهان بلند شد

 .تونه کاری با خانمم داشته باشه نه بابا، کسی نمی _

از این حرفش ذوق زده شدم، سامیار بهم نگاهی 

 :ای گفت انداخت و با صدای نازک شده

جوری ذوق مرگ شد! آقا ماهان طالقمو  نیگا چه _

 !خوام ازت می

اش  ای به گونه سامیار خندیدیم ضربههمه به این لحن 

 :زد و گفت

 .اِوا ماهان یه چیزی به این ورپریده ها بگو _

 :ماهان با خنده به من و نگین گفت

 بینین سامی عصبی شده؟ نخندین مگه نمی _

 :سامیار پشت چشمی نازک کرد و گفت

 مرسی عجیجیم _

 :بعد حرفش عوق زد

 !هم خورد، عجیجم حالم به _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

523  

 

ی رو برداشت و به طرف سامیار پرت کرد و ماهان قوط

 :گفت

 .کوفت حالمونو بهم زدی _

با صدای عمه هواسمون رو به اونا دادیم و از بحث و 

 خنده دست کشیدم

  
 

جا میاد، بگین  خندین؟ صداتون تااین به چی می _

 ماهم بخندیم

 !هیچی نشد مادرجون! اینا اتصالی زدن _

خندیدن دیگه صدایی ازشون بلند نشد سامیار ابرویی 

 :باال انداخت و گفت

 !فقط ماهان مونده _

 :ماهان تو گلو خندید و گفت

 !بتیشانسیه نه نو _

 !خب حاال _
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قوطی رو چرخوندیم، روی سامیار و ماهان ایستاد. باید 

پرسید. ماهان گلو اش رو صاف  ماهان از سامیار می

 :کرد و گفت

 کدوم؟ _

 :سامیار بالفاصله گفت

به گور هفت جدم بخندم جرأتو انتخاب کنم، بزن  _

 !بریم رو حقیقت

 ترین گندی که زدی کِی بوده؟ اوکی، بزرگ _

 !روزام _

نگین با حرف سامیار بهش نگاه کرد، ماهان مشکوک 

 :به نگین نگاهی انداخت و به سامیار گفت

 وقت چه گندی زدی؟ اون _

هیچی داداش! در مورد یکی از دوستامه اونم حل  _

 شه می

 :ماهان سری تکون داد و بی حوصله گفت
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 !من دیگه حس ادامه دادن رو ندارم _

 :گین گفتمون سری تکون دادیم، ن همه

 ترا دیگه بریم پیش بزرگ _

قوطی رو برداشتم و توی آشپزخونه گذاشتم همین که 

 :خواستم بیرون برم ماهان وارد شد. روبه ماهان گفتم

 خواستی؟ اِ چیزی می _

 نه _

جلو اومد و بازو ام رو توی دستش گرفت و فشرد، 

 :آروم و خشک گفت

م ی ما! به باباتم میگم توه امشب میای خونه _

 کنی مخالفتی نمی

 :ای گفتم با صدای کنترل شده

 آخ آخ وحشی ولم کن دستمو شکستی، باشه میام _

 :بهم نگاهی انداخت و دستم رو ول کرد و زیر لب گفت

 "خوبه _"
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 .وحشی! وحشی! دستم شکست

از آشپزخونه بیرون اومدم، ماهان با بابام گرم صحبت 

رو  سرششده بود، بابا لبخندی به روی ماهان زد و 

 .تکون داد

مطمئنم بابا راضی شده، راضی شدن مامان هم آسون 

 ...بود

 :عمه رو به من گفت

دخترم فردا واسه انتخاب لباس عروس بیرون  _

 میرین؟

 بله عمه جون _

 !خوبه خداروشکر، بخت خوبی بیاری _

 مرسی _

یکم حرف زدیم ساعت حدود دوازده شب بود که عزم 

 .رو راضی کرد   امانرفتن کردیم و ماهان هم م

 .دیگه خداحافظی کردیم از هم
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سوار ماشین ماهان شدم، پاش رو روی گاز فشار داد و 

 ...روند با سرعت می

  
 

 :از این تند روندنش وحشت کردم، آروم گفتم

جوری میرونی؟ وای یکم یواش تر  چته چرا این _

 !لطفا

 چرا یواش تر؟ ترسیدی؟ _

 :اش حرصم گرفت و گفتم از این خونسردی

 .کنم تر خواهش می ماهان نگه دار، یکم یواش _

 :سری تکون داد و سرعتش رو کم کرد، زیر لب گفت

 جوری خوبه ترسو کوچولو؟ این _

 !آره گوزیال _

اش گرفت ولی خب جلوی من خوددار بود. به  خنده

 .ی ماهان اینا رسیدیم جلوی خونه
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رو باز کرد و وارد  از ماشین پیاده شدیم، ماهان در خونه

 .شدیم

 !ناک بود خونه تاریک و خوف

به ماهان چسبیدم و از دستش آویزون شدم. 

بار دیگه خبری از تاریکی و  رد اینهارو روشن ک المپ

 ...ترسناکی بود

 :رفتیم به ماهان گفتم ها باال می از پله

کنی گلچهره جون و بابات بیان بعد بریم  صبر نمی _

 اتاقت؟

خوابن ماهم تو اتاق  ان می اونا خودشون خسته _

 خوابیم می

ای باال انداختم و چیزی نگفتم خودمم خمار  شونه

 .خواب بودم

 .اقش رو باز کرد و وارد شدیمدر ات
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به جلو رفتم با کاری که ماهان کرد متوقف شدم؛ از 

ام گذاشت و  اش رو روی شونه پشت بغلم کرد و چونه

رو دور شکمم حلقه کرد، زمزمه وار کنار گوشم  دستش

 :گفت

 امروز کجا بودی؟ _

 !داروخونه _

 :ی دستش رو محکم کرد و با تحکم گفت حلقه

 !ین؟گفتم کجا بود _

گفت توی پارک  عذاب وجدان گرفته بودم ولی اگه می

 :کردین چی بگم؟ پس بازم گفتم چیکار می

 !داروخونه _

 :به شکمم چنگی انداخت و زیر لب غرید

 چرا به پارک رفته بودین؟ _

 چ... چی؟ _

 !شکه شدم بودم ماهان از کجا خبر دار شده؟
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 کردین نگفتی چیکار می _

 .یمهی...هیچی نشسته بود _

 :ی گوشم رو بین دندونش گرفت و خشن گفت الله

 گی؟ چرا دروغ می _

از این همه نزدیکی ملتهب شده بودم و استرس 

 :داشتم، کتفم رو فشار داد که به خودم اومدم و گفتم

 م... من دروغ نگفتم چرا وحشی میشی؟ _

یه بار دیگه دروغ بگی من میدونم و تو! به چه حقی  _

 زنم نیستی؟ باید دروغ بگی مگه

 !چیزی نگفتم بیچاره حق داشت

از کارم پشیمون شدم و سرم رو پایین انداختم، ماهان 

رو محکم توی آغوشش  ام رو بوسید، من روی شونه

 :فشرد و زیر لب زمزمه کرد

 ...تو تو دنیامی _

 .دلیل خنده هامی
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 ...من رو تو حساس ام

 ...عزیزم عشق خاصم

د و عمیق بو کشید و رو توی گودی گردنم فرو بر سرش

 :بار باهم زمزمه کردیم روی گردنم رو بوسید، این

 ...تو تو دنیامی _

 ...هر لحظه جلو چشمامی

 ...من تو همراه تم

 ...بیا بگو که باهامی

 ...کاری مکنم حرف تو باشه

 ...آخه دلم من از خداشه

 ...اری اری اری از خداشه

 ...کاری مکنم حرف تو باشه

 "دنیامی تو تو-محمد نجم"

از ماهان جدا شدم و به طرفش برگشتم، پشیمون 

 :گفتم
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 ...م... من _

ماهان با لبش حرفم رو به اتمام رسوند، توی آتیش 

 ...سوختم هاش می لب

  
 

ام  اش رو روی بینی لبم رو از حصار لبش آزاد کرد؛ بینی

گذاشت و دستش رو قاب صورتم گرفت پر از احساس 

 :گفت

 ام عاشقتم خانوم خونه _

 :هام رو بسته بودم گفتم که از عشق زیاد چشم درحالی

 !من بیشتر مرد من _

فت انقدر محکم فشارم رو محکم توی آغوشش گر من

های بدنم درحال  داد که حس کردم تموم استخون

 !خورد شدن هستن

 بخوابیم فندوق کوچولو؟ _

 .آره گوزیال _
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تو گلو خندید و چیزی نگفت، توی یه حرکت دستش 

 .رو زیر پام برد و بلندم کرد

رو دور گردنش انداختم. دستم رو  خندیدم و دستم

 :روی ته ریشش گذاشتم و گفتم

 !خبره مهربون شدی امشب چه _

رو روی  که داشت من ابرو اش رو باال داد و درحالی

 :ذاشت گفت تخت می

 مگه نبودم؟ _

ی ستبرش  کنارم دراز کشید دستم رو روی سینه

 :گذاشتم و گفتم

 !نبودی _

 .از این به بعد هستم _

 :دستم رو دورش حلقه کردم و گفتم

 مرسی که هستی _

 .حکم به خودش فشردتبسمی زد و من رو م
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 بخوابیم فندوق کوچولو _

 !سری تکون دادم، مگه داریم از آغوش یار بهتر؟

 ...به یک نکشیده خوابم برد؛ بدون هیچ فکرکردنی

کرد از  خورد و وادارم می نور آفتاب به چشمم می

 .خوابم دل بکنم

ها به  ی این تونستم تکون بخورم و همه توی جام نمی

 !لطف حضرت یاره

های تخس و  بهش دوختم؛ توی خواب مثل بچه چشم

 !اش هم تخس بود و هم مظلوم مظلوم بود. قیافه

رو روی لبش  با دست آزادم موهاش رو کنارزدم. دستم

 .حرکت دادم و آروم صداش زدم

 ماهان؟ _

 هوم _

 بیدار شو _
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رو به طرف خودش کشوند، بدون  رو گرفت و من دستم

توی آرامش وجودش اعتراض توی بغلش خزیدم و بازم 

 ...غرق شدم

ای که به در خورد از ماهان جدا شدم، از  با صدای تقه

روی تخت بلندم شدم و به طرف در رفتم؛ در رو باز 

 .کردم

 :کرد و گفت با نیش باز بهم نگاه می

 تون شدم؟ مزاحم اوقات عاشقانه _

 :زیر لب گفتم

 !آره دقیقا، حاال چیشده مزاحم؟ _

نم مامانم رفته بیرون منم تنهام، هیچی زنداداش جو _

 !ام سررفته حوصله

 .کنم و میام باشه ماهانو بیدار می _

 باشه مرسی زود بیاین _

 !بعد حرفش رفت
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 :به طرف ماهان رفتم و آروم گفتم

 .ماهان بیدار شو دیگه، دیروقته _

 :چشمش رو باز کرد و گفت

 .بوسمو بده که بیدار بشم _

رو روی لب ماهان  فه لبمخندیدم و خم شدم؛ بدون وق

 ...گذاشتم و

  
 

رو روی کمرم  توی لذت و داغی لبش حل شدم، دستش

و نوازش کرد. حرارت بدنم باال رفت و گذاشت و کمرم ر

 .گر گرفتم

 :با صدایی که انگار از ته چاه میاد گفتم

 ماهان نگین منتظرمونه _

 برو منم االن میام _

سری تکون دادم و از جام بلند شدم. از اتاق خارج 

 .ها رو طی کردم و وارد نشیمن شدم ی پله شدم، همه
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و به اش گذاشته بود  رو زیر چونه نگین دستش

تلویزیون خیره شده بود؛ پاورچین پاورچین جلو رفتم 

و کنار گوشش جیغی کشیدم. یکه خورد و از جاش 

بلند شد، کمی توی هنگ بود وقتی به خودش اومد با 

 :فریاد گفت

 !خدا لعنتت کنه آیناز _

 !کردی خب گمشو بابا، حواستو جمع می _

 .ای باال انداخت پشت چشمی نازک کرد و شونه

 رو آماده کنیم ناز بیا تا داداشم میاد میز صبحونهآی _

 باشه _

 .همراه نگین وارد آشپزخونه شدیم

 .شد چایی آماده بود و از روی سماور بخار بلند می

 .نگین ظرف عسل رو برداشت و روی میز گذاشت

 :طرف مربا رو توی دستش گذاشت و گفت

 !ام اوم من چقدر عاشق این لعنتی _
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 :ت سرم شنیدمصدای ماهان رو پش

 آخه تو عاشق چی نیستی؟ _

 !تخم مرغ _

 ...ماهان یکی از ابروهاش رو باال داد و چیزی نگفت

 .رو چیدیم همراه نگین میز صبحونه

خوردیم،  مون رو می هر سه تامون توی آرامش صبحونه

 :نگین گفت

 ساعت چند بیرون میریم؟ _

 حدودای ساعت پنج _

 اوم خوبه _

ام رو خوردم روی  وقتی صبحونه دیگه حرفی زده نشد،

 :صندلی ولو شدم و گفتم

 وای ترکیدم بخدا _

 :ای کشید و گفت نگین خمیازه

 منم ترکیدم _
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ماهان به جفتمون نگاهی انداخت، به صندلی تکیه داد 

 :و گفت

 خورین؟ ظرفیت ندارین چرا می _

 :چشمم رو تو حدقه چرخوندم و گفتم

 جوری همین _

 .ابرویی باال انداخت

ماهان از آشپزخونه بیرون رفت من و نگین هم مشغول 

 .ها شدیم جمع کردن وسیله

 .هارو جمع کردیم و به نشیمن رفتیم وسیله

ماهان روی مبل نشسته بود و به تلویزیون خاموش 

 :خیره شده بود، نگین روبه من آروم گفت

 من برم و یه زنگی به مامان بزنم _

 باشه برو _
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رو  سمت ماهان رفتم و دستم نگین باال رفت منم به

دور گردنش انداختم، لبم رو به گوشش چسبوندم و 

 :زمزمه کردم

 کنی به چی فکر می _

 !هیچی _

 ...ای روی گردنش کاشتم و بوسه

  
  

رو روی مبل کنار  با این کارم دستم رو کشیدم و من

 :خودش نشوند و گفت

 کنی، چه خبره؟ دلبری می _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 خبری نیست _

رو به خودش نزدیک کرد و  سری تکون داد و من

ی بغلش ام حلقه کرد. کامال تو دستش رو دور شونه
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کرد و حس وصف نشدنی رو به  بودم، با موهام بازی می

 .کرد وجودم تزریق می

توی حال و هوای خودمون بودیم که نگین پایین اومد 

 :و گفت

گرده باباهم نهار نمیاد  مامان ساعت پنج عصر برمی _

 !ام خونه! فقط ما سه تایی

 :ماهان نفسی کشید و گفت

رش میدیم، باشه پس ساعت دو ظهر چیزی سفا _

 !صبر کنید برم یه فیلم بیارم باهم ببینیم

 :هم زد و گفت رو به نگین دستش

 آخ جون! مرسی داداشی _

 چه فیلمی ماهان؟ _

 چه فیلمی دوست دارین؟ _

 !فول طنز _
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سری تکون داد و به طرف اتاقش رفت، نگین هم تخمه 

 .و ذرت بوداده آورد و منتظر ماهان شدیم

ین اومد و سیدی رو توی دستش ها پای ماهان از پله

 :تکون داد، نگین جیغی زد و گفت

 وای! فیلم خانم دات فایر رو آرودی؟ _

 .رو تایید کرد ماهان تو گلو خندید و حرفش

نگین باال و پایین پرید و به طرف ماهان رفت و لپش رو 

کردم نگین با ذوق  بوسید، گیج به هردوشون نگاه می

 :گفت

لم عالیه توهم ببینی عاشقش وای آینازی، این فی _

 شی می

پوکر فیس بهش خیره شدم که شروع به حرف زدن 

  :کرد

شه،  جوریه که دنیل از همرش جدا می ماجراش این _

 هاش رو ببینه خب؟ همسرش اجازه نمیده دنیل بچه
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 خب؟ _

خواد  خب بعد یه مدت باخبر میشه که زنش می _

که دنیل جایی  هاش پرستار بگیره؛ از اون واسه بچه

ای داره  العاده توی تغییر صدا و بازیگری استعداد فوق

جا  "دات فایر"رو به یه خانم مسن به اسم  خودش

ی  هاش نزدیک میشه و ادامه جوری به بچه ده و این می

 ...ماجرا

اومد و برای  نظر می سری تکون دادم، فیلم خوبی به

 ...دیدنش اشتیاق داشتم

 ...رو پلی کرد ماهان فیلم

 !یلم خیلی خوبی بودف

مزه نبود و توی لیست بهترین  اش بی های کمدی صحنه

 .ام جای گرفت هایی که تاحاال دیده فیلم

 :نگین خوشحال گفت

 نظرت چیه زنداداش؟ _
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 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !هعی بد نبود _

 ها؟ _

  "!عالی بود "خندیدم و گفتم 

 !بود به ساعت نگاهی انداختم، ساعت حدود یک ظهر

 :ماهان رو به من و نگین گفت

 زنگ بزنم پیتزا بیارن؟ _

 .هردومون سری تکون دادیم

اش رو توی دستش گرفت و به فست فودی  گوشی

 ...زنگ زد

  
 

بعد یک ساعت طاقت فرسا پیتزاها رو آوردن. ماهان 

با سه تا پیتزا برگشت، نوشابه، پیتزا و ساالد رو روی 

 .میز گذاشتم
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ها نشستیم و شروع به خوردن کردیم؛  روی صندلی

کردم گرسنگی از وجودم خارج  باهر قاچ پیتزا حس می

 .شه می

ن رو تموم کردیم، ماهان از جاش بلند باالخره غذامو

 :شد و گفت

من یه سر به مطب میزنم ساعت چهار و نیم  _

 گردم برمی

رو  هاش سری تکون دادیم ماهان به اتاق رفت که لباس

 !عوض کنه

ها رو جمع کردیم و روی مبل  ها و کارتون وسیله

نشستیم ماهان بیرون اومد؛ خوشتیپ شده بود لباس 

مقداری باز بود رو همراه یه شلوار اش  طوسی که یقه

 .ای طوسی پوشیده بود پارچه
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رو توی  اش توی چشم بود و هرکسی ی ورزیده سینه

اش رو توی دستش  ذاشت. عینک دودی خماری می

 :گرفته بود و روبه ماگفت

 تا میام خودتونو آماده کنید باشه؟ _

 :هردو سری تکون دادیم یکم نگاه کرد؛ ابروش گفت

 ن ندارید؟شما زبو _

هم نگاه کردیم و بازم به ماهان خیره شدیم و  هردو به

 :رو تکون دادیم، حرصی گفت سرمون "نه"به معنی 

 خوبه خداروشکر! خداحافظ _

 خداحافظ داداشی _

ی  از جام بلند شدم و باهاش تا بیرون رفتم، روی پنجه

 :پام ایستادم و لپش رو بوسیدم و گفتم

 ظمواظب خودت باش، خداحاف _

 !رو بوسید و رفت روی سرم

 :صدای مضحک نگین رو مخم رژه رفت
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 جون دو مرغ عاشقو باش _

 !حرف نزنی نمیگن اللی _

 :چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 !بعله شوما راست میگی زن داداچ _

 :خندیدم و زیر لب گفتم

 کوفت بچه _

داخل رفتین، روی مبل ولو شدم نگین دو لیوان شربت 

 :رد و کنارم نشست و گفتلیموناد آو

 !بفرما نوش جان بانو _

 مرسی _

لیوان رو یک نفس نوشیدم و تشکری کردم، نگین 

 :گفت

 آیناز؟ _

 جانم _

 :مِن مِن کرد و گفت
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 دیشب منظور سامیار کی بود؟ _

 !معلومه تو _

 :کمی فکر کرد و گفت

 نظرت اونم باهامون بیاد چطوره؟ به _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 دونم اینو باید ماهان بگه نمی _

 بهش زنگ بزن _

 ...عاقل اندر سفیه بهش نگاه کردم

  
 

 :وش باز کرد و گفتنیشش رو تا بناگ

 !زنگ بزن دیگه _

 باشه _

 آخ جون _

ام رو توی دستم گرفتم و به ماهان زنگ زدم  گوشی

 :بعد سه بوق جواب داد
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 به به! خانمم چقدر زود دلتنگ شدیا _

 کنی عاقامون؟ خب خب چیکار می _

هیچی دارم به کارایی که عقب مونده رسیدگی  _

 میکنم

 اها خسته نباشی _

 نباشی فندوق کوچولودرمونده  _

 ام میگما ماهان  _

 جان ماهان؟ _

 نظرت چیه سامیار هم بیاد؟ _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !چرا؟ بهتره بهش زحمت ندیم _

 ...ولی _

 :رو کامل نکرده بودم که گفت حرفم

 هیس! هیچی نگو! فقط بگو باشه _

 من میگم باید سامی هم بیاد _
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 آیناز؟ _

 بله _

 !بله؟ _

 !نتظار داشت بگم جونم! کور خوندی جاناانگار ا

 :وقتی جوابی نشنید نفس عمیقی کشید و گفت

 آماده باشین میام خونه ما سه تا باهم میریم _

تاکید کرد منم دیگه چیزی  "سه تا"ی  روی کلمه

 .نگفتم

بعد خداحافظی اتصال رو قطع کردم، نگین با ناامیدی 

 ...دادمتکون  "نه"رو به معنی  بهم خیره شد، سرم

 .پوفی کشید و دیگه چیزی نگفت

ها رو باال و پایین  تلویزیون رو روشن کردیم، شبکه

 .ایستاد pmc ی کرد، روی شبکه می

شد، این آهنگش  آهنگ علیرضا طلیسچی پخش می

 :رو حفظ بودم پس باهاش زمزمه کردم
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 رفت که بره ایندفعه فرق میکرد با هردفعه گره _

 ش خیلی حرفه که برهعشق دلی که ما نشستیم پا

کاشکی بشه یکی واسه ی مام از خوشیش دست 

 بکشه

 بشه که ما انقده بهش خوبی میکنیم که خسته بشه

 آی دلم خودم وای

 اینا میخوان دورت بزنن ساده ای توام

 میانو بعد میرن تورم نگاه نمیکنن

 نگاه نمیکنن

 وای آی دل خودم وای

 مثه همین آدما دورت انقده پُرن

 ....یکی از راه برسه عاشقش شدنکه تا 

 "آی دل خودم-علیرضا طلیسچی"

همراه نگین کمی حرف زدیم انقدر حرف زدیم که گذر 

 ...کردیم رو حس نمی زمان
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وقتی به خودمون اومدیم که ساعت از چهار گذاشته 

گشت و ما اصال آماده نبودیم!  بود! االن ماهان برمی

 !لعنت! لعنت

با عجله از جامون بلند شدیم و به اتاق نگین رفتیم که 

 .آماده بشیم

که با ماهان ست باشم یکی از مانتوهای  برای این

ن رو تنم کردم، با آرایش سرسری و مالیمی طوسی نگی

 .روی صورتم رو پوشش دادم

کم کم کارم تموم شد، به نگین نگاه کردم تیپ سیاه 

 !زده بود و معرکه شده بود

 ای؟ آماده _

 .سری به معنی بله تکون داد

 صبر کن به ماهان زنگ بزنم _
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به گوشی نرسیده بودم که صداش بلند شد، گوشی رو 

 .در حالل زاده! خودش بودبرداشتم، چق

 :ی اتصال رو زدم؛ با صدای خنثی گفت دکمه

 این؟ سالم کارتون تموم شده؟ آماده _

 سالم آره کجایی؟ _

 بیرون منتظرم _

 باشه االن میایم _

 !اوکی _

 :گوشی رو قطع کردیم. به نگین گفتم

 !بیا بریم جلوی در منتظرمونه _

 .عه چه زود اومد! باشه بریم _

ون رو توی دستمون گرفتیم و وقتی هام کیف

 .هامون رو پامون کردیم خواستیم بیرون بریم کفش می

از حیاط خارج شدیم، ماهان جلوی در ایستاده بود، 

سوار ماشین شدیم، کل ماشین بوی عطر تلخ ماهان رو 



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

554  

 

بوی عطر تلخش رو عمیق بوییدم، عجب   داد می

 !آرامشی داره این حضرت یار

افتاد. دستم رو جلو بردم و پخش ماهان بی حرف راه 

 :رو روشن کرد، ماهان گفت

 االن کجا بریم؟ _

 معلومه دیگه! به مزون بریم _

 .سری تکون داد و به جلو خیره شد

مزون  "جلوی یه مزون ایستاد. به تابلواش خیره شدم 

 ..."رویال

 ...همه از ماشین پیاده شدیم و به طرف مزون رفتیم

اش لباس عروس  به گوشهوارد مزون شدیم؛ گوشه 

 .بود

 .ها از اون یکی خوشکل تر بود هرکدوم از لباس

 !...چشمم به یه لباس افتاد؛ خیلی ناز بود خیلی
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 :به ماهان نگاهی انداختم و گفتم

 ماهان ماهان _

 جانم؟ _

 :به لباس اشاره کردم و گفتم

 !اونو ببین! من اون لباسو میخوام _

 .تکون داد "باشه"خندید و سری به معنی 

داد؛ روی  جلو تر رفتیم لباس از نزدیک بهتر جلوه می

ود، حالت پفی اش مروارید و گن دوزی شده ب باال تنه

شد،  آویزون می  اش اش رو شونه داشت و آستین تابی

 !زد دامن پفی لباس تقریبا برق می

 !دور لباس چرخیدم فوق العاده بود

 :ماهان به زنی که ایستاده بود گفت

 میشه این لباسو بیارید خانمم بپوشه؟ _

 :سری تکون داد و گفت

 !حتما براتون میارم. صبر کنید _
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و من به لباس نگاه کردم؛ شوق و ذوق اون زن رفت 

وصف ناشدنی داشتم و هرآن ممکن بود از خوشی غش 

 !کنم

کردم که این لباس چوی تنم  مدام به این فکرمی

چجوریه؟ یعنی بهم میاد؟ توی تن هم به این زیبایی 

 هست؟

 سری تکون داد معلومه که بهم میاد چرا نیاد!؟

ی دستش رو اون خانم بعد یک دقیقه برگشت لباس تو

 .به سمتم گرفت

 .لباس رو توی دستم گرفتم و به سمت اتاق پرو رفتم

لباس رو تنم کردم ولی هرچه کردم دستم به زیپ 

 !هام بیخودی بود ی تالش رسید و همه لباس نمی

 :نگین رو صدای زدم

 نگین؟ _

 جانم؟ _
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 یه لحظه بیا _

نگین وارد اتاق پرو شد؛ به هم چسبیده بودیم و از 

رو گرفته بود. نگین زیپش رو  هم لباسم کل راه طرفی

 :به سختی بست؛ بعد اتمام کارش گفت

 !وای چه خوشکله آیناز _

 جدی میگی؟ _

 .آره بخدا، بیا بریم به داداشم نشون بده _

 باشه _

از اتاق پرو خارج شدیم. ماهان پشت به ایستاده بود و 

دستش رو داخل جیبش فرو برده بود، نگین ماهان رو 

 :مخاطبش قرار داد

 !داداشی، برگرد _

 ...ماهان به سمت ما برگشت
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ک شد! خیره با دیدنم از جاش ایستاد و تقریبا خش

 .ذاشت بهم نگاه کرد و حتی چشم روی هم نمی

 ...سوزوند رو از داخل می اش من نگاه خیره

ام گذاشت و  ماهان جلو اومد و دستش رو زیر چونه

 :گفت

 !خوشکل ترین عروس میشی _

 .رو پایین انداختم و چیزی نگفتم سرم

خره ماهم  رو، خودش می ماهان گفت لباس خودش

 !قبول کردیم

یم گرفته بودیم که توی آرایشگاه عروس پرنسس تصم

 .وقت رزرو کنیم

ماهان جلوی آرایشگاه ایستاد؛ از ماشین پیاده شدیم. 

وارد آرایشگاه شدیم؛ نظم و تمیزی داخل آرایشگاه 

 !جا وقت رزرو کنه کرد که همین رو وادار می آدم
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همراه صاحب آرایشگاه که زن مهربون و نقریبا جوونی 

م و برای پانزده دی ماه وقت رزرو بود حرف زدی

 .کردیم

 :از آرایشگاه بیرون زدیم، ماهان گفت

 !برای امروز کافیه _

 :و نگین سری تکون دادیم. ماهان گفت من

 .سامیار االن میاد، همه باهم به یه کافه میریم _

 :نگین که از خوشی تو پوست خودش نمیجنبید گفت

 خب سوار بشیم؟ _

مون  طرف کافه نزدیک خونه هسوار ماشین شدیم و ب

 .رفتیم

از ورودی کافه گذشتیم و روی یه میز چهار نفرِ که یه 

 .ی دنج بود نشستیم گوشه

 !به در ورودی خیره شدیم؛ سامیار وارد شد

 !دستم رو بلند کردم با دیدنم به طرفمون اومد
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 سالم بچه ها _

هممون سالم کردیم و کنارمون نشست، سامیار به 

 :داد و گفتصندلی تکیه 

 خب چیکار کردین؟ _

 !هیچی لباس خریدیم _

 خوبه _

 :سامیار گفت

 خبر؟ خب دیگه چه _

 سالمتی _

گارسون منو رو آورد، به منو نگاهی انداختم به گاسون 

 :گفتم

 !یه آفوگاتو لطفا _

 .بقیه هم آفوگاتو سفارش دادن

 !گارسون منو ها رو جمع کرد و رفت

 ...یز قرار گرفتنها روی م بعد چند مین سفارش
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ی دم کرده و بستنی وانیلی  آفوگاتو ترکیبی از قهوه

 !ی خوبی داشت بود و مزه

رو  هامون تموم شد صورت حساب وقتی نوشیدنی

 آوردن

رو همراه انعام به گارسون دادیم و از اونجا خارج  پول

 شدیم

 .ساعت هفت و نیم بود و هوا روبه تاریکی بود

شین شدیم و ماهان نگین و سامیار باهم سوار ما من

 ...باهم رفتن

 :سامیار جلوی در ایستاد، گفتم

 بیا بریم داخل _

 !نه باید برم _

 خب باشه _

ام رو  همین که خواستم از ماشین بیرون برم بازو

 ...گرفت، با چیزی که گفت متعجب بهش خیره شدم
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 کسی توی زندگی نگین هست؟ _

 :متعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 ی چی؟ واسه _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 !همینجوری _

 سامیار _

 .فراموش کن چی گفتم _

 :تمبدون توجه به حرفش گف

 !نه کسی تو زندگیش نیست _

 :سری تکون داد و گفت

 خوبه _

از ماشین پیاده شدم حاال چرا این سوال رو پرسید 

  !خداداند
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های مامان  خیال وارد خونه شدم، با صدای خنده بی

کنجکاو توی نشیمن سرک کشیدم؛ با دیدن وضعیت 

بابا و مامان سرخ شده به طرف اتاقم رفتم انقدر دست 

 .م که دو سه باری پام پیچ خوردپاچه شد

ی چند دقیقه پیش جلوی چشمم رژه رفت؛ بابا  صحنه

کرد. با خنده  روی مامان خیمه زده بود و شوخی می

 .سری تکون دادم و روی تختم ولو شدم

اومد بدون عوض کردن لباسم چشمم  خیلی خوابم می

 .رو روی هم گذاشتم

 ...گذشت روز ها به سرعت باد می

 ...ت انقدر گذشت که روز موعود فرا رسیدانقدر گذش

 .صبح با صدای آالرم گوشی از خواب بیدار شدم

رسوند و  رو به آرایشگاه می اومد؛ من ماهان دنبالم می

 !رفت خودش می

 ...از فکر به امشب لپم گل انداخت
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 !امشب شب عروسی من و ماهان بود

 !شب رسیدن به مرد آرزوهام

 .لبم جا خوش کرد لبخندی به پهنای صورتم روی

 .حس خوبی وجودم رو فرا گرفته بود

 .دیشب حموم کردم پس دیگه نیازی نبود

به طرف کمدم رفتم مانتو و شالم رو پوشیدم و 

 .ام رو برداشتم گوشی

کارتون لباس عروسم رو از زیر تخت بیرون آوردم، 

 .ذوق زده از جام بلند شدم

ها پایین برم  که از پله از اتاقم خارج شدم، به محض این

مامان بزرگ از نشیمن بیرون اومد. روبه رو ام ایستاد و 

 :اش گفت با محبت ذاتی

 خوای بگم سیامک بیاد دنبالت؟ نمی _

 .نه مامان بزرگ، ماهان االن میاد _

 !ام کاشت ای روی پیشونی سری تکون داد و بوسه
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بقیه مشغول کار بودن و حواسشون به من نبود، از 

 .حافظی کردم و بیرون رفتممامان بزرگ خدا

ماهان توی کوچه ایستاده بود. با دیدنش پر شدم از 

 ...خوشی... پر شدم از هیجان

در ماشین رو باز کردم و وارد شدم. سرم رو پایین 

 :ای گفتم انداختم و با صدای خفه

 سالم خوبی؟ _

 ام مگه میشه خوب نباشم؟ سالم خانم خونه _

 .رو زیر و رو کرد پشت بندش چشمکی زد که دل من

ای گذاشت و به طرف آرایشگاه  ماهان آهنگ عاشقانه

 .روند

جلوی درب آرایشگاه ایستاد، از ماشین پیاده شدم و 

 .از ماهان خداحافظی کردم

همین که وارد آرایشگاه شدم صدای جیغ الستیک 

 .ماشینش بلند شد
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از راهروی کوچیک آرایشگاه گذشتم و وارد سالن 

 .شدم

 .ن، گلچره جون و مهناز نشسته بودننگین، ماما

 ...با صدای بلندی سالم دادم

 
 

رم و صمیمی بقیه جوابم رو دادن، آرایشگر خیلی گ

 :جواب داد

 خوش اومدی عروس خانوم _

 :سرم رو پایین انداختم و زیر لب گفتم

 مرسی _

 :مهناز با صدای تقریبا بلندی گفت

 اوه آیناز و خجالت؟ _

گردنی مامانم ساکت شد و دلم آروم  مهناز با پس

 .گرفت
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شاگردها مامانم اینارو آرایش کردن و آرایشگر هم با 

 !آرایش من شد دقت و ظرافت مشغول

 !ای نداشتم رو رنگ کنه چون عالقه اجازه ندادم موهام

ام  صورتم رو جوری اصالح کرد که ابروهای دخترونه

تقریبا ظاهرش رو حفظ کرده بود و از این موضوع 

  !خوشحال بودم

که صورتم رو اصالح کرد با دقت و ظرافت  بعد از این

 .مشغول آرایش صورتم شد

ها نظرم  روم گذاشت؛ یکی از مدلچند تا مدل مو جلو 

 ...رو به خودش جلب کرد

 .ها گذاشتم بدون تاخیر دستم رو روی یکی از مدل

 :آرایشگر با دیدن انتخابم لبخندی زد و گفت

 مدل زیبایی انتخاب کردی! ولی یکم ساده نیست؟ _

 :سری تکون دادم و راضی از انتخابم گفتم

 !ساده اما شیک _
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 :و گفتابرویی باال انداخت 

 !درسته _

نواخت کرد و با چندتا  موهام رو با اتومو صاف و یک

ی سر موهام رو حالت داد زیاد اذیت نشدم چون  گیره

 ...دنگ و فنگ زیادی نداشت

 :کارش که تموم شد ازم فاصله گرفت و گفت

 !خب کارمون تموم شد _

هایی که روی آینه  از جام بلند شدم خواستم پرده

 :لی آرایشگر اجازه نداد و گفتبودن رو بردارم و

 ! باید لباستم بپوشی بعد _

ای آویزون با  کسی هواسش به ما نبود، با لب و لوچه

راهنمایی آرایشگر وارد اتاقک کوچیکی شدم و لباسم 

رو ببندم  رو تنم کردم، هرچه سعی کردم زیپ لباسم

 ! نشد که نشد

 .بیخیال شدم و بیرون رفتم
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 :ومد و گفتآرایشگر با دیدنم جلو ا

 زیپش چرا بازه؟ _

 نتونستم ببندمش _

 !آرایشگر پشتم قرار گرفت و زیپ لباس رو بست

کمکم کرد بشینم به محظ نشستنم تاج و تور تقریبا 

 .بلندی رو آورد

 ...تاج رو روی سرم بست و تور رو مرتب کرد

 :بعد اتمام کارش نفس عمیقی کشید و گفت

 !دباالخره کار عروس خانوم تموم ش _

 .بااین حرفش توجه همه به سمتم جلب شد

ای کشید و پشت بندش  نگین با دیدنم جیغ خفه

 :گفت

 !چه خوشکلی شدی! امشب خدا بهت رحم کنه _

 .از این حرفش خجالت زده سرم رو پایین انداختم

 :گلچهره جون با لحن شوخی گفت
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 !هیس! عروس قشنگمو اذیت نکن _

 ...بلند شد ی هممون باکاری که نگین کرد قهقه

  
 

 :تصنعی هق هق کرد و گفت

عروست اومد دخترتو فراموش کردی آره آره! اگه  _

 .م بهم بگو قول میدم ناراحت نشما بچه سر راهی

 :همه از این رفتارش خندیدن گلچهره جون گفت

 !حسود نبودی که شدی _

 !اه مامان _

 :مهناز که از اول بهم خیره شده بود زمزمه کرد

 !خیلی خوشکل شدی لعنتی _

 .رو تایید کرد نگین هم حرفش

ای که االن دیگه  ابرویی باال انداختم و به طرف آینه

 ...شد برگشتم ای روش دیده نمی پارچه

 .با دیدن خودم توی آینه متعجب شدم
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 !یعنی این من بودم؟ غیر ممکنه

هام  ای میکاپ شده بود و چشم صورتم به طرز ماهرانه

های بلندم گیر افتاده بودن، لبم از قبل  توی دام مژه

ی یه نخود  ام اندازه داد و بینی گوشتی تر نشون می

 !شده بود

ام که روی لباس عروسم  ی کاشت شدهها به ناخن

 ...اومد خیره شدم بیشتر به چشم می

 :با صدای آرایشگر به خودم اومدم

 !انگار آقا دوماد تشریف آوردن _

بااین حرفش همه کل کشیدن و با خوشحالی دست 

 .زدن می

رو بااین لباس و سرو وضع ببینه  که ماهان من از این

دم رو فرا هیجان زده شدم و هیجان سراسر وجو

 ...گرفت
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رو کنارم حس  با استرس ایستاده بودم که حضور کسی

  .کردم

با دیدن مامان لبخند پر از استرسی رو لبم جا خوش 

 :کرد. مامان رو به رو ام ایستاد و با مهربونی گفت

استرس نداشته باش، حس کن فقط تو و ماهانین!  _

 !فقط خودتون دوتا

م رو پایین انداختم زده سر از این حرف مامان خجالت

که مامان مجبورم کرد خم بشم و روی سرم رو بوسید 

 :و زمزمه کرد

 !خوشکل ترین عروس دنیا دخترک خودمه _

لبخند شیرینی زدم، خواستم حرفی بزنم که با باال 

 .ها بیشتر شد رفتن صدای دست زدن

سرم رو بلند کردم؛ با دیدن ماهان که با گل رو به رو ام 

 .ام حبس شد نفس توی سینهایستاده بود 

 !از جذابیت مرد رویاهام نفس کشیدن هم یادم رفت
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از فرط خوشی اشک توی چشمم حلقه زد و به 

 !خیره شدم "حضرت جان"

لبخند جذابی روی لبش بود و با غروری که مختص 

 .ام ایستاد خودش بود جلو اومد و رو به رو

ی آرومی روی  دستم رو توی دستش گرفت و بوسه

 .کاشت دستم

ها بلند شد و این من بودم  بااین کارش کل کشیدن زن

ی مرد  که به اطراف نگاه کنم نگاهم خیره که بدون این

 .ام بود زندگی

رسید. دل  صدای تاالپ تولوپ قلبم به گوش می

ام  ی سینه ام خودش رو محکم به قفسه حنبه بی

کوباند و ترسم از این بود که این صدا به گوششون  می

ولی دیگه مهم نبود؛ چون قلبم برای کسی برسه 

 !قرار بود که شوهرم بود! محرم ترین محرمم بود بی
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فل نگاه همدیگه بود و هیچکدوم قصد نگاهمون ق

 !چشم برداشتن از هم رو نداشتیم

 :با صدای آرایشگر نگاهمون به سمتش کشیده شد

 !شد آق دوماد پس شیرینی ما چی _

ماهان تو گلو خندید و پنج تراول پنجاه تومنی تقدیم 

 .آرایشگر کرد

ماهان گل توی دستش رو به طرفم گرفت، گل رو از 

 .وی دستم فشردمشدستش گرفتم و ت

های  ماهان دستش رو جلو آورد و دستم رو توی دست

 !اش گذاشت مردونه

های  های توی دستم نگاهی انداختم؛ گل به گل

 .رنگارنگ زیبایی خاصی داشتن

های  چشم از گل توی دستم برداشتم و این بار به دست

امون خیره شدم از لذت و خوشی لبم رو به  قفل شده

فشرده شدن دستم توسط ماهان  دندن کشیدم که با
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به خودم اومدم و لبم رو از حصار دندونم آزاد کردم و 

 .نگاهم رو توی جمع چرخوندم

گلچهره جون و مامان جلو اومدن و هردو از ته قلب 

برامون آرزوی خوشبختی کردن و ماهم با لبخند 

 .جواب محبتشون رو دادیم

ل کرد و نگین جلو اومد، نگاهی بین من و ماهان ردو بد

 :گفت

 !به به عجب جفت ایده آلی _

 :خندیدم و زیر لب گفتم

 !کوفت _

 :ماهان خم شد و زیر گوشم گفت

 دیگه بریم؟ _

 .گونه سری تکون دادم که تو گلو خندید بچه

یه قدم برنداشته بودیم که صدای سوت و جیغ پخش 

 !شد
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 ...ها چه انرژی داشتن

ه خارج با خنده از آرایشگاه خارج شدیم. همین ک

 !بردار جلو رومون ظاهر شد شدیم فیلم

 .برداری کرد شروع به فیلم

دادیم.  گفت رو به نحو احسن انجام می هرکاری که می

 :ماهان در ماشین رو باز کرد و گفت

 !بفرمایید مادمازل _

 !مرسی مِستر _

به کمک ماهان سوار ماشین شدم، دامن پفی لباس 

تن باهاش سخت کرد و تقریبا راه رف کمی اذیت می

 .بود

رو روشن کرد. دستش  ماهان هم سوار شد و ماشین

روی دنده لغزید، بدون فکر کردن دستم رو روی 

اش گذاشتم، ماهان بااین کارم دستم  های مردونه دست

 .ی ریزی روی دستم نشوند رو باال گرفت و بوسه
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دستم به سمت ضبط ماشین رفت و روشنش کردم؛ 

 :ماشین پیچیدصدای مصطفی نوروزی توی 

مثل یه معجزست که شدی مال من میخوام از  _"

 عشقمون همه دنیا بگن

ایده اله برام زل زدن تو چشات منو حذفم نکن از تو 

 قاب نگات

توی خوابم تویی انتخابم تویی تو برام فرق داری با 

 همه دنیا

رو دلم پا نذار منو تنها نذار تو که هستی واسه من مثل 

 رویا

 مثل تو نمیشه به جون تو قصم کسی واسه من

 دلم عاشق میمونه همیشه نگاتو نگیر ازم

 عاشقم تا ابد واست بیقراره

 "بدون دلم به غیر تو هیشکیو نداره

 «توی خوابم تویی انتخابم تویی-مصطفی نوروزی»
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 .باایستادن ماهان نگاهی به اطراف انداختم

 .ی عروس نوربین ایستاده بود جلوی آتلیه

 .رو باز کرد اده شد و در سمت مناز ماشین پی

 !یعنی عاشق این چنتلمن بودنشم

رو جلو آورد و منتظر ایستاد که دستم رو روی  دستش

 ...دستش بذارم

  
 

رو روی دستش گذاشتم و با متانت و وقاری که  دستم

  .ازم بعید بود از ماشین پیاده شدم

زدم عکاس  به طرف آتلیه رفتیم دو نفر که حدس می

 :هستن به طرفمون اومدن و گفتن

سالم به آرزوی خوشبختیتون! خوش اومدین  _

 .بفرمایید

به جایی که مارو  همراه ماهان تشکری کردیم و

 .راهنمایی کردند قدم گذاشتیم
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 .کرد رو بهم القا می لباس عروس حس و حال خوبی

 .وارد یه اتاق بزرگ شدیم

ی زیبایی داشتن و  های مختلف که جلوه مبل

 !دکراسیونی بودن توی چشم بود

 :عکاس جلو اومد و گفت

 !طرف که بگم چیکار کنین برید اون _

رو  کاس انداخت و دست منماهان خنثی نگاهی به ع

 .گرفت و به طرفی که عکاس گفته بود رفتیم

رو توی گودی گردنم  ی عکاس ماهان سرش به گفته

رو  رو پشت کمرم گذاشت منم دستم فرو برد و دستش

دور گردنش حلقه کردم، از این که کنار گردنم نفس 

های گرمش پشت  شد؛ دست کشید تنم مور مور می می

 .انداخت م میکمرم لرز توی بدن
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رو در اختیار  چشمم رو روی هم گذاشتم و دل و جونم

ماهان گذاشتم، پاهام سست شده بود و اگه ماهان 

 !شدم رو نگرفته بود یقینن روی زمین ولو می من

 .عکس از هم جدا شدیم "چیک"با صدای 

اش خیره شدم؛ زیر  های خمار و خواستنی به چشم

ز هم چشم نگاهش ذوب شدم. باصدای چیک عکس ا

 :برداشتیم، عکاس خندید و گفت

گرفتم حیف بود،  اگه عکس از این نگاه کردنتون نمی _

فکرکنم تاحاال عکسی به این زیبایی که طبیعی هم 

 !ام هست نگرفته

از این حرفش ذوق کردم و ماهان هم با غرور لبخندی 

 !های وسوسه انگیزش نشوند  روی لب

 !نوبت عکس بعدی بود

و دور کمرم گذاشت و خودم رو روی ماهان دستش ر

های نرمش  دستش خم کردم، سرش رو خم کرد و لب
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ی آرومی روش کاشت.  رو روی گردنم گذاشت و بوسه

با برخورد لب ماهان به گردنم تنم مور مور شد! حرارت 

 ...بدنم باال رفت و گرگرفتم

باالخره بعد چندین عکس، عکاس دست از سرمون 

 .ن رفتبرداشت و از اتاق بیرو

 .اش کشید ماهان دسنی به صورت سرخ شده

هایی  کردم اونم مرد بود! یه غریضه حالش رو درک می

 !داشت

نفس عمیقی کشیدم و به طرفش رفتم؛ توی آغوشش 

اش گذاشتم. صدای قلبش  رو روی سینه خزیدم و سرم

کرد آخ که صدای قلبش چقدر  روحم رو نوازش می

 .بخش بود آرامش

 :د و عمیق بوکشید و گفتروی سرم رو بوسی
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ی  از امشب دیگه خانم خونمی، چراغ خونمی، ملکه _

ام خوش  قلبمی! دوست دارم فندوق کوچولو! به زندگی

 ! اومدی

از این حرفش خوشی توی درونم شعله وو شد، پر 

 :اشتیاق گفتم

 من بیشتر دوست دارم گودزیال _

 ...رو محکم به خودش چسبوند تو گلو خندید و من

 
 

همدیگه  روش ایستادم، به از بغلش جدا شدم و روبه

خیره شدیم؛ نگاهش سوزان بود و از حرارت نگاهش 

 .رو پایین انداختم ه دندون گرفتم و سرملبم رو ب

ماهان جلو اومد؛ سرم رو بلند کرد و بدون هیچ حرفی 

 ...لبش روی لبم نشست

 :ازم جدا شد و گفت

 بریم؟ _
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سری تکون دادم، دستم رو گرفت و از اتاق خارج 

 .شدیم

بعد خداحافظی از آتلیه خارج شدیم دامن پفی 

اه ماهان سوار رو محکم توی دستم گرفتم و همر لباسم

 ...ماشین شدیم

ماهان ضبط ماشین رو روشن کرد، صدای مرتضی 

 :پاشایی توی ماشین پیچید

 ..قلبم رو تکراره _"

 ..همیشه دوست داره

 دستِ من نیست هر روز میگم دوست دارم

 دستِ هر روزه امروز میگم دوست دارم

 با تو دلم خوشه هرچی میخواد بشه

 ..هیه نفر عشقتو همیشه یادشـــ

 قلبم رو تکراره همیشه دوست داره

 حاال که میگی آره انگاری هوا تب داره
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 ..بی قراره

 داره قلبت راست میگه هرچی دلش خواست میگه

 منو تو باهم باشیم دنیا مال ِ ماست دیگه

 خدا اونجاست اون باال حواسش به ماست حاال

 داره تو گوشت میگه ما مال ِ همیم دیگه

 "..گوش کن به قلبت

 «قلبم رو تکراره-مرتضی پاشایی»

 .ماهان جلوی باغ عکاسی ویدا نگه داشت

توی باغ مقداری عکس و فیلم کوتاه گرفتیم و از حق 

 !نگذریم خوب از آب دراومده بودن

بعد اتمام کارمون و پرداخت مقداری پول به سمت 

 .تاالر رفتیم

ساعت هفت و نیم بود که جلوی تاالر پردیس 

 .ایستادیم
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ه وارد شدیم حجم زیادی از بچه دورمون جمع همین ک

 .زدن شدن و دست می

 !ها آخ که چقدر شیرینن این بچه

مامان و گلچهره جون جلومون ایستاده بودن و دود 

 ...دادن اسپند رو به سمت ما سوق می

 :رو در آغوش گرفت و گفت مامانم جلو اومد و من

به ، انشاا... بخت و اقبالت هم  خوشبخت شی دخترم _

 .زیبایی صورتت باشه

 :ای روی لپش کاشتم و گفتم بوسه

 مرسی مامان جونم _

 !مامان فدای تک دخترش بشه _

 :لبخندی زدم و زیر لب گفتم

 خدانکنه _

 :بعد مامان گلچهره جون اومد و گفت

 خوشبخت بشین عروس گلم _
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ی مهمون ها رد  دست توی دست ماهان بین همه

 .کردیم میآمد گویی  شدیم و سالم و خوش

 .روی جایگاه عروس و داماد نشستیم

کردن  همه آشنا و اقوام اومدن و آرزوی خوشبختی می

 .شدن و بعد یه عکس گرفتن ازمون جدا می

خوندن و مردم هم با ریتم  گروه ارکستر با انرژی می

 ...رقصیدن آهنگش می

 :نگین و مهناز به طرفمون اومدن، نگین گفت

م؟ رقص کنار عروس و سالم چرا نمیاین برقصی _

 !دوماد حال میده

خیال از  همه به حرف نگین خندیدن با خنده و بی

 :وجود ماهان گفتم

نچ! من به تو حال نمیدم که! من تنها به شوهرم  _

 ...حال
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ی ماهان دستم رو محکم روی  با شنیدن صدای قهقه

 .دهنم کوبوندم

  
  

 :ماهان بااین حرکتم خم شد و خمار زیر گوشم گفت

 !تنها به شوهرت؟ هم چه شبی شود امشب _

رو مکیدم؛ این من بودم که شرطم رو زیر پام  لبم

ی زوج ها  م امشب رو مثل همهگذاشتم و خواست

 !بگذرونیم

ام  ماهان توی گلو خندید و چشم از صورت قرمز شده

 .گرفت

 :نگین جلو اومد و زیر گوشم گفت

 !خدا بهت رحم کنه! نمیری صلوات _

 .خفه شویی نثارش کردم و به مهمونا خیره شدم

آرش و سامیار با غرور به طرف ما اومدن، سامیار 

 :گفت
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 مدین و مزاحم این دوتا شدین؟ نچ نچبازم شما او _

 :ی سامیار کوبید و گفت آرش خندید و روی شونه

 !خب این خانوما اینجورین دیگه _

 :رو ریز کرد و گفت مهناز چشمش

جوری هستیم؟ باشه  که اینطور؟ ما خانوما همین _

 !خب

 :آرش در جواب مهناز گفت

ند اش از گور سامی بل عه مهناز! من که بیگناهم همه _

 !میشه

 .مهناز پشت چشمی نازک کرد و چیزی نگفت

 :ای به سامیار زد و گفت آرش سلقمه

 .ببینا خانوم قهر کرده حاال بیا و درستش کن _

 :سامیار خندید و با خنده گفت

 !برو بابا زن زلیل _

 :آرش با حرص حرف سامیار رو تکرار کرد
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برو بابا زن زلیل! سامیار خان زن زلیلی توروهم  _

 .بینیم می

 :سامیار سوتی کشید و گفت

 موقع کو تا اون _

 :ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

بندم  گمشین اونور کل کل کنین و منو با خانوم دل _

 !تنها بذارین

شب کسی مزاحمتون نمیشه و هرچی که بخوای  _

 .اوکیه

 :ای کرد و گفت سامیار سرفه

 !دیگه رگ غیرت داره باال میزنه _

 :ای گفت ن مسخرهآرش با لح

 جون بابا _

 :بار مهناز گفت این

 !خودتو بلرزون باما _
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 همه میگن نگین پاشو همه رو برقصون دادا _

 :منم روبه ماهان گفتم

 !آقامون جنتلمنه جنتلمنه _

 :ام حرکت داد و گفت وار روی گونه دستش رو نوازش

 !این خانومم عشق منه عشق منه _

 :و گفت سامیار نگاهی روی ما چرخوند

 !جون بابا هماهنگیو باش _

 :مهناز با غرور گفت

 بله پس چی؟ _

 .ای باال انداخت و چیزی نگفت سامیار شونه

 :نگین با هیجان گفت

 .خوام آهنگ ساسی رو بخونن وای من می _

 :سامیار به نگین خیره شد و گفت

 میرم بهشون میگم _

 !جدی؟ _
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گین سری تکون داد، ن "آره"ی  سامیار به نشونه

 :دستی زد و گفت

 !مرسی چقدر خوبی تو _

 :سامیار لبخندی زد و گفت

 ...گردم االن برمی _

  
 

طرف گروه ارکستر رفت و چیزی زیر  سامیار به

 .هام سری تکون دادن گوششون گفت، اون

 :نگین با هیجان گفت

 !یعنی بهشون گفت؟ _

 .حتما گفته _

سامیار برگشت همین که خواست حرف بزنه صدای 

 :گروه ارکستر بلند شد

خب خب انگاری داداش عروس خانوم یه آهنگ  _

 !درخواستی دارن
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ند شد، سامیار میخ صورت صدای دست و سوت همه بل

ام زیادی خوشکل  نگین شده بود خب حقم داشت بچه

 !شده بود

 :خواننده شروع کرد

 ...یک... دو... سه _

دخترا با عجله دویدن و همراه شروع آهنگ، اون وسط 

 .دادن کردند شروع به قر 

 … بیا بیا قرش بده _

 واسه همه زنگ زدنات مرسی

 واسه همه پیگیریات مرسی

 همه ی کادوهات مرسی واسه

 وای بدنو ببین جون بابا

 خودتو بلرزون با ما

 همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا

 آقامون جنتلمنه جنتلمنه
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 این خانوم هم عشق منه عشق منه

 آقامون جنتلمنه جنتلمنه

 این خانوم هم عشق منه عشق منه

 فاز مثبتا رو نگیر که پیک چندباری دستت دیدم

 انه اگه شاخ بشی کار دستت میدناینجا تهر

 !سلطان سلطان، جون بله قربان ؟

 من خیلی عاشقتم و تویی همه دنیام

 سلطانه سلطانه ، همش دورهمی کردانه

 تهرانه_الکچریعکساش همه هشتگ 

ها هم شاباش  رقصیدن و بعضی همه اون وسط می

دادن. به لباس قرمز عروسکی نگین نگاهی  می

اومد و فیت تنش بود. با عشوه  انداختم؛ بهش می

ی سامیار گره  چرخشید که نگاهش به نگاه خیره

 .خورد. موهاش رو تابی داد و سرش رو پایین انداخت

 بدنو ببین جوون بابا

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
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 بلزون با ما خودتو

 همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا

 آقامون جنتلمنه جنتلمنه

 این خانوم هم عشق منه عشق منه

 آقامون جنتلمنه جنتلمنه

 این خانوم هم عشق منه عشق منه

شنوندگان عزیز صدای منو میشنوید از کالیفرنیا 

 امریکا

 سالمتی فابریکا ، سالمتی این رال

 هفتادیا شصتیامخلص همه سینگال ، 

 سالمتی مشتیا ، سالمتی فیمسا

 عاشقتونم افتضاح

 سالمتی اونا که باالن

 ...سالمتی چشم قرمزا
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با تموم شدن آهنگ اعالم کردن به غذا خوری برن. 

 !ای توی تاالر برپا شد که بیا و ببین همهمه

نصف زیادی از مردم توی غذاخوری بودن و بقیه هم 

 !درحال گفت و گو و رقص بودن

ی  بعد گذشت بیست دقیقه همه بیرون اومدن و بقیه

 .مردم به غذا خوری رفتن که غذاشون رو صرف کنن

در همین حین غذای مارو آوردن و بااین کار فیلم 

بردار محترم اومد و از غذا خوردنمون فیلم 

 ...گرفت می

 :غذامون کوفتمون شد انقدر گفت

بده، آقا عروس خانوم یه قاشق غذارو به آقا دوماد  _

 .طور دوماد شماهم همین

 :ماهان کم کم صبرش لب ریز شد و گفت

خوایم توی فیلممون این باشه لطفا از  آقا ما نمی _

 !مهمونا بگیرین یا برین غذاتونو صرف کنین
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 ولی قربان _

 .ولی و اما نداره، شماهم برید غذاتونو بخورین _

 ...سری تکون دادن و باالخره رفتن

ای کشید و توی آرامش غذامون رو  فهماهان پوف کال

 ...خوردیم

ها رو  های تاالر اومدن و ظرف وقتی سیر شدیم خدمه

 !!!جمع کردن، من موندم و حضرت جان

اش رو جابه جا  مامان باخوشحالی درحالی که گوشی

 :کرد به طرفمون اومد و به مخاطبش گفت می

گیرم مطمئنم  صبر کن االن گوشیو به طرفشون می _

 شه ز هم خوشحال میآینا

 !باشه _

بااین صدا متعجب به مامان خیره شدم یعنی؟... 

 ...یعنی؟

 ...نه بابا اونا که مارو فراموش کردن
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طرفم گرفت، با دیدن تصویر دایی و  رو به مامان گوشی

 :رو باال دادم و گفتم مامان بزرگ یکی از ابرو هام

 !عجب یادی از ما کردین به به سالم چه _

 .سالم دخترم خب دیگه مشکالت مجال نمیده _

های درهم مامان لبم رو با زبونم خیس  با دیدن اخم

 :زدم و گفتم کردم و لبخندی

 خبر؟ خب دیگه چه _

 !سالمتی _

هردو طرف سکوت کردیم، ماهان با دیدن سکوتمون 

 .سالمی داد و جوابش رو خیلی گرم گرفت

 :نفر گفت دایی سرش رو به سمت چپ گرفت و به یه

 !ام چه زیبا شده سالم جولی، بیا ببین خواهر زاده _

 !واو راست میگی؟ _
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یه دختر بور جلوی  سری تکون داد. بعد یک مین،

 :اش گفت ی انگلیسی دوربین قرار گرفت، بالهجه

 سالم آیناز، خوب هست؟ _

 !ام گرفت آره خیلی خوب هست خنده

 :سری تکون دادم و گفتم

 مرسی توخوبی؟ _

 مرسی، اون آقا کنارت شوهرت هست؟ _

 آره _

 :به ماهان نگاه کرد و گفت

 !خیلی خوشتیپ هست! خوشبخت باشی _

ی اولش حرصم گرفت ولی به روی خودم  از جمله

 :نیاوردم و حفظ ظاهر کردم و گفتم

 !ممنون زندایی _

 :لبخندی زد و روبه ماهان گفت

 .آیناز دختر زیبایی هست مراقبش باشین _
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 :ماهان دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 !همیشه مراقب دنیامم _

با ماهان گرم صحبت شدن، بعد گذشت بیست دقیقه 

 :رو قطع کردیم، به صندلی تکیه دادم و گفتمتماس 

 .هوف خسته شدم _

 :های ریز شده گفت ماهان با چشم

 چرا انقدر سرد بودی؟ _

چطوری سرد نباشم؟ اونا بدون هیچ حرف و خبری  _

قاچاقچی به اونور آب رفتن االن بعد پانزده سال 

ی  جوری شماره جوری به فکر ما افتادن؟ اصال چه چه

ا کردن؟ مامانم بجز یه برادر و مادر دیگه مامانمو پید

 !اش یا عموهاش؟ کیو داشت؟ دایی

 :ماهان نفس عمیقی کشید و گفت

 باشه به چیزی فکر نکن _
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سری تکون دادم، با اومدن عمو سیامک از جامون بلند 

 :شدیم، عمو گفت

 آیناز حالت خوبه؟ _

 خوبم عمو جون چرا؟ _

 ین برقصن؟جوری! عروس دوماد نمیان پای همین _

 :ابرویی باال دادم و با خنده گفتم

 !دیم نچ! بهتون افتخار نمی _

 که اینطور نیا دوماد تو بیا _

 :ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 !بریم _

 ها؟ _

 !توهم بیا خب _

 :رو محکم بیرون دادم و گفتم نفسم

 باشه _
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ها پایین  رو توی دستم گرفتم و از پله دامن لباسم

 .رفتیم

 :ای خواننده بلند شدصد

 !االن این آهنگو میخونیم به خوشی عروس خانوم _

رفتم و همراه شروع آهنگ، آروم و با وقار   پیش بقیه

 !رقصیدم

رو ازم  ماهان بهم چشم دوخته بود و نگاهش

 .داشت برنمی

 :وقتی آهنگ تموم شد خواننده گفت

 !همه بشینین نوبت رقص نور عروس و دوماده _

 ...واننده صدای جیغ و سوت بلند شدبااین حرف خ

  
 

 :آهنگ شکیرا توی فضای تاالر پیچیده

[Maluma] 
Cuando estás bien te alejas de mí 
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Te sientes sola y siempre estoy ahí 
Es una guerra de toma y dame 

Pues dame de eso que tiene' ahí 
Oye baby, no sea mala 

No me deje con las ganas 
Se escucha en la calle 
Que ya no me quieres 

Ven y dímelo en la cara! 
[Shakira] 

Pregúntale a quien tú quieras 
Vida, te juro que eso no es así 

Yo nunca tuve una mala intención 
Yo nunca quise burlarme de ti 

Conmigo ves, nunca se sabe 
Un día digo que no, y otro que sí 

همراه شروع شدن آهنگ دور ماهان چرخیدم و دستم 

ی ستبرش گذاشتم با لبخند چشمش  رو روی سینه

 دنبالم کشیده شد

[Shakira & Maluma] 
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Yo soy masoquista 
Con mi cuerpo un egoísta 

رو روی بدنم کشیدم بااین کارم ماهان اولین  دستم

ی لباسش رو باز کرد و به طرفم اومد یه حرکت  دکمه

 .رو تقریبا روی پاش گذاشت کرد و من

Tú eres puro, puro chantaje 
Puro, puro chantaje 

Siempre es a tu manera 
Yo te quiero aunque no quiera 

Tú eres puro, puro chantaje 
Puro, puro chantaje 

Vas libre como el aire 
No soy de ti ni de nadie 

دادم، ماهان  و تاب می صاف ایستادم و به بدنم پیچ

 .رو روی دستش خم کرد و چشمکی زد من

بلندم کرد و چرخی زدم و خودم رو بهش چسبوندم و 

 دادم بدنم رو همراه ریتم آهنگ تکون می

[Maluma] 
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Como tú me tientas, cuando tú te 
mueves 

Esos movimientos se*ys, siempre 
me entretienen 

Sabe' manipularme bien con tus 
caderas 

No sé porque me tienes en lista de 
espera 

[Shakira] 
Te dicen por ahí que voy haciendo y 

deshaciendo 
Que salgo cada noche, que te tengo 

ahí sufriendo 
Que en esta relación, soy yo la que 

manda 
No pares bola' a toda esa mala 

propaganda 
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وی دستش خم شدم و زود بلند شدم، چرخی بازم ر

ام  اش رو به بینی زدم و توی بغل ماهان فرو رفتم، بینی

 .کرد چسبوند و لبخندی رو لبش خودنمایی می

رو توی  به عقب هلش دادم، ازم جدا شد و دستش

جیب شلوارش فرو برد با چشمم بهش فهموندم جلو 

دم رو گرفته بو بیاد؛ جلو اومد و درحالی که دستش

نشستم همراه ریتم آهنگ بلند شدم، ماهان دستش 

 .ام گذاشت و کامال خمم کرد رو روی گونه

 ...بااین کارش دست و هورا بلند شد

Pa, pa' que te digo na', te comen el 
oído 

No vaya' a enderezar lo que nació 
torcido 

[Maluma] 
Y como un loco sigo tras de ti, 

muriendo por ti 
Dime que hay pa' mi bebe 
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«Shakira & maluma-Chantaje » 

وقتی رقص تموم شد صدای جیغ و هورای مردم بود 

که توی سالن پخش شده بود. ته سالن صدای جوونا 

 :بلند شد

 !آقا دوماد عروسو ببوس _

 !آقا دوماد عروسو ببوس _

رو به طرف خودش کشوند و  ماهان تو گلو خندید و من

 :گفت

 !نچ حتما باید ببوسمت نچ _

رو پایین انداختم، ماهان کمی خم شد  خندیدم و سرم

 .و روی سرم رو بوسید

 .زدن کشیدن و دست می همه جیغ می

بعد رقص من و ماهان همه شروع به رقصیدن کردن و 

 .گذروندن خوش می
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های محترم  دیگه کم کم عروسی تموم شد و مهمون

اباهامون ایستاده و ماهان و مامان ب متفرقه شدن، من

 .بودیم و یکی یکی از همه خداحافظی کردیم

هام جلو اومدن و آرزوی  وقتی تموم شد عمه

 !خوشبختی کردن و رفتن

 ...ها و دایی ماهان اومدن ها و خاله بعد از اون عمه

 !ی اقوام نزدیک هم رفتن خالصه همه

فقط من، مامان، بابا، گلچهره جون، آقا محسن، نگین و 

 .مونده بودیمسامیار 

 !بریم دیگه _

همه سری برای محسن خان تکون دادیم، دامن 

رو توی دستم گرفتم و دست توی دست ماهان  لباسم

 ...به سمت ماشین شدیم
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با کمک ماهان و نگین سوار ماشین شدم، ماهان هم 

 :سوار ماشین شد و گفت

 !هوف تموم شد _

 :رو توی حدقه چرخوندم و گفتم چشمم

 !خوام فقط بخوام ام! االن می آخ منم خیلی خسته _

ماهان شیطون نگاهی بهم انداخت و با شیطنتی که 

 :فتازش بعید بود گ

 !خوابی؟ کی گفته االن می _

 !هوم؟! خودم دیگه _

 ها ی خواب وقت زیاده نچ نشد! واسه _

ام کرد  ی صورت قرمز شده بعد حرفش چشمکی حواله

 .و ماشین رو روشن کرد

حالی  ضبط رو تا آخر زیاد کرد و همراهش با خوش

 ...خوند می
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زدن و خوشحالی  سامیار و بابا پشت سرمون بوق می

 .کردن می

 !ماهان جلوی خونمون ایستاد

 !ای که فقط مال من و ماهان بود و بس خونه

ماهان پیاده شد و در رو برام باز کرد. به سختی از 

 .ماشین پیاده شدم

 !کرد لعنتی دامن پفی لباس اذیتم می

 .ای پارک کردن مامان اینا هم اومدن، ماشین رو گوشه

 .همه از ماشین سوار شدن

رو توی آغوشش  طرفم اومد و من مامان بغض کرده به

 .گرفت. توی آغوش پر محبت مامان آرامش گرفتم

 !من عاشق این محبت مادریشم

 !عاشق آغوش بی منتشم

 !من عاشق این زنم
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بوی تنش رو عمیق بوییدم و توی ذهنم حکش 

 ...کردم

بعد مامان، بابا اومد. خودم رو به آغوشش رسوندم 

ون کردم و با اش پنه سرم روی توی آغوش مردونه

 :بغض گفتم

 باباجون _

 جان دل بابا؟ _

 .خیلی دوست دارم، زود به زود بیاین پیشم _

 :بابام خندید و گفت

 .ماکه همیشه پیشتیم، جایی نمیریم _

 .آروم و زیر لب اوهومی گفتم

رو بوسید و  از بابا جدا شدم خم شد دست مامان

 .لبخندی زد

 :فتبابا به سمت ماهان رفت و با محبت گ
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وقتی شوهر آیناز شدی توهم جای پسر نداشتمو  _

ی تنمو بهت میسپرم تنها دارایی  گرفتی، من پاره

باارزشم توی این دنیا پیش توعه! مواظبش باش و تکیه 

گاهش بشو، اینو پدر زنت نمیگه بلکه یه پیرمرد میگه 

 !که میخواد بعد مرگش از امنیت دخترش مطمئن باشه

 :پدرم زد و گفتماهان لبخندی به روی 

شاهین خان، مثل چشمم از آیناز مراقبت میکنم،  _

شماهم که ماشاا... از ما جوون تری و امیدوارم همیشه 

 .تون باال سر من و آیناز باشه سایه

 :ی ماهان گذاشت و گفت بابا دستش رو روی شونه

 .ممنون پسرم _

گلچهره جون و محسن خان هم جلو اومدن و 

 ...هردومون رو بوسیدن

 :سامیار سوتی کشید و جلو اومد و به ماهان گفت
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ی  دونم که مواظبشی ولی خب این کوچولو دردنه می _

 !س مواظبش باش و نذار آب تو دلش تکون بخوره همه

 :ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 !ذارم حاال برو ازجونم براش مایه می _

 :سامیار صداش رو نازک کرد و گفت

، فردا ازت طالق  زندگی نیستیدونستم مرد  می _

 گیرم، بای می

بعد تموم کردن حرفش ازمون دور شد و سوار 

 .ماشینش شد

 :نگین فین فین کنان جلو اومد و گفت

ذارما،  هرروز پیشتونم فکر نکنین تنهاتون می _

 !امشب خوش بگذره بابای

 !نگین هم سوار ماشین شد و رفت

رو  ان دستشسامیار بوقی زد و با سرعت دور شد. ماه

 :توی جیبش گذاشت و گفت
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 .خب خانم خانما فقط ما موندیم _

بدون اینکه حرفی بزنم دامن لباسم رو توی دستم 

گرفتم و با سرعت به داخل خونه رفتم. خواستم از 

رو زیر پام گذاشت و  ها باال برم که ماهان دستش پله

اش جیغ  رو توی آغوشش گرفت از این کار ناگهانی من

 ...رو دور گردنش حلقه کردم کشیدم و دستمای  خفه

 .در اتاق رو با پاش باز کرد

با دیدن اتاق کفم برید؛ کل اتاق رو گل رز قرمز 

هارو به شکل قلب ریخته  پوشونده بود و روی تخت گل

 .بودن

 :رو روی زمین گذاشت و گفت ماهان من

 !بیا زیپ لباستو بکشم پایین، لباستو عوض کنی _

پشت به ماهان ایستادم. موهام رو  سری تکون دادم

 .ام رها کرد جمع کرد و روی شونه
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شدم و  خورد داغ می داغش به تنم می  وقتی دست

 ...شد حس خوبی بهم القا می

کرد، زیپ  دستش پوست تنم رو نامحسوس نوازش می

ام گذاشتم و از افتادن  رو باز کرد دستم رو روی سینه

 .لباس جلو گیری کردم

ن برگشتم و بهش خیره شدم؛ زبونم رو به طرف ماها

روی لبم کشیدم، نگاهش بین چشم و لبم در حال 

گردش بود. آب دهنش رو پر سر و صدا قورت داد بااین 

 .اش تکون خورد کارش سیبک گلو

داغ و نرمش گذاشتم.   رو روی لب جلو رفتم و لبم

حرکت ایستاده بود انگار توقع این رفتار رو از من  بی

ز ریزی از لبش گرفتم که به خودش اومد و نداشت؛ گا

گرفت، باحس و  رو به دندونش می وحشی شد و لبم

هوا توی موهای  رو بی بوسید، دستم عطش زیادی می
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های  رو به دست اش فرو بردم و خودم لخت و خرمایی

 ....اش سپردم مردونه

  
 

چرخشید و حس خوشی  جای بدنم می هاش همه دست

 !آورد وجود می رو توی من به

کرد  ای که زیر گوشم زمزمه می های عاشقانه حرف

 .اجازه نداد دردی رو حس کنم

 .اش آرامش گرفتم توی بغلش با نجواهای عاشقانه

نفس عمیقی کشید و زیر گوشم با صدای گرفته و 

 :خماری گفت

 !خانوم شدنت مبارک فندوق کوچولوم _

زدم خودم رو توی بغلش  درحالی که نفس نفس می

رو دور  رو مکیدم و ملحفه مخفی کردم از خجالت لبم

  .خودم کشیدم

 :شنوه زمزمه کردمآروم جوری که ماهان هم ب
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 !ماهان درد دارم _

رو ماساژ  جا شد و زیر دلم بااین حرفم مقداری جابه

 .داد

کرد دلم زیر  های گرمش به بدنم اصابت می وقتی دست

جود  آلودگی رو در من به شد و حس خواب و رو می

 .آورد می

دونم چقدر ماساژم داد که به خواب عمیقی فرو  نمی

 ...رفتم

 آینازم؟ _

 هم _

 ساعت ده و نیم صبحه ها بیدار نمیشی؟ _

 :خواب آلود گفتم

 یه کوچولو بخوام توروخدا _

 بیدار شو یه دوش بگیر  _
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پوفی کشیدم و درحالی که دستم رو توی موهام فرو 

بردم، بلند شدم. با بلند شدم زیر دلم درد گرفت از 

شدت درد اخمام توی هم رفت و دستمو به زیر دلم 

 :ران گفتگرفتم، ماهان نگ

چیشد؟ خیلی درد داری؟ اگه دردت زیاده به دکتر  _

 !بریم

 :از درد زیاد صورتم درهم شده بود، با خنده گفتم

 ماهان!! قمپاره که بهم نزده، خوب میشم _

 :با شیطنت زیر گوشم گفت

 قمپاره نزده چی زده؟ _

 :از خجالت جیغی کشیدم و گفتم

 !خیلی پرویی! خجالت بکش _

 :و خندید و گفتماهان توی گل

 بلند شو برو حموم _

 !نچ! نمیرم _
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 وقت چرا؟ اون _

 نمیخوام _

 :بدجنس گفت

 مطمئنی؟ _

سری تکون دادم با کاری که کرد چشمم گشاد شد؛ 

 .ملحفه رو از روم کشید

هام  رو روی ممنوعه ای کشیدم و دستم جیغ خفه

 .کردم گذاشتم و سعی در پوشوندن خودم می

 :ماهان خندید و گفت

چیو ازمن قایم میکنی؟ چیزیو که دیشب دیدم و از  _

 حفظم؟

بالشت روی تخت رو به طرفش پرت کردم و جیغ جیغو 

 :گفتم

 خیلی پرویی _

 گیری؟ دوش نمی _
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 میگیرم، فقط اون ملحفه رو بده _

 !نچ _

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !کنم ماهان خواهش می _

 .رو به سمتم گرفت سری تکون داد و ملحفه

رو از دستش گرفتم و دور خودم پیچوندم و به  لحفهم

 ...طرف حموم رفتم

  
 

باز کردم و شامپو بدن با دیدن وان دو نفره آب گرم رو 

 .نیوآ رو با دست و دل بازی تو وان ریختم

در حمام باز شد؛ سرم رو به طرف در چرخوندم. با 

رو پایین انداختم. به طرفم اومد، اول  دیدن ماهان سرم

خودش داخل وان رفت و دست منم گرفت و مجبورم 

 !کرد برم توی وان
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بم رو وقتی بدنم به بدنش خورد تنم مور مور شد و ل

  .گاز گرفتم

آب گرم حالم رو دگرگون کرده بود و دردم رو تا 

 .حدودی آروم کرد

کمی توی وان بودیم و بعد از دوش گرفتن و غسل 

 .کردن، از حمام بیرون اومدیم

تاب و شلوارک نازکی پوشیدم و از اتاق خارج شدم، 

 .ماهان هم که قبل من از اتاق خارج شده بود

ام بود و ضعف  ، بدجور گشنهبه طرف آشپزخونه رفتم

 .کرده بودم

در یخچال رو باز کردم و ظرف مربا و عسل رو بیرون 

 .آوردم

 :ماهان با ظرف توی دستش اومد. کنجکاو پرسیدم

 اون چیه؟ _

 !کاچی _
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 خورم ماهان اوه من نمی _

 باید بخوری _

پشت چشمی نازک کردم و چیزی نگفت. جلو اومد و 

ر کاچی رو باز کرد. قاشق رو رو روی پاش نشوند و د من

 .داد میز رو برداشت و کاچی رو بهم می

از شیرینی کاچی دل پیچه گرفتم و با ترش رویی 

 :گفتم

 ای چقدر شیرینه، دل آدمو میزنه  _

 بخور تقویت شی  _

 .پوفی کشیدم و بزور ماهان کل کاچی رو خوردم

خواستم از جام بلند شم و ظرف هارو جمع کنم اجازه 

 :رو روی صندلی نشوند و گفت و مننداد 

 نچ نچ خانمی امروزو فقط باید استراحت کنی _

 :چشمکی زد و ادامه داد

 ...دونی که دیشب می _
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 :خواست حرفش رو ادامه بده که اخمی کردم و گفتم

 نگو نگو _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 خب نمیگم جوجه _

خیره لبخندی به پهنای صورتم زدم و با نیش باز بهش 

شدم، ماهان با دیدن لبخند روی لبم خندید و زمزمه 

 :کرد

 !شیطون _

 .آروم خندیدم و بیخیال بهش خیره شدم

 !آخ که فدات بشم حضرت یار من

با غرور مختص به خودش مشغول جمع کردن وسیله 

 .ها شد

شویی گذاشت روبه من  هارو توی ظرف وقتی ظرف

 :گفت

 خوری وروجک؟ چی می _
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 :ام گذاشتم و متفکر گفتم چونهرو زیر  دستم

 !خواد ام خب میدونی؟ دلم قهوه می _

 .ساز رو به برق زد رو تکون داد و قهوه سرش

رو  رو داخل مخزن ریخت و مقداری پودر قهوه کمی آب

 !توی فیلتر قهوه ساز ریخت و روشنش کرد

ست،  دو مین ایستاد و وقتی مطمئن شد که قهوه آماده

 ...ریخت ها قهوه رو توی فنجون

  
 

 :رو به طرفم گرفت و گفت به طرفم اومد و قهوه

 !بفرمایید بانوی من _

رو  م شدم و در حالی که دستملبخندی زدم، مقداری خ

 :ام میذاشتم گفتم روی سینه

 !ممنون مرد من _

 شیطونک _
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رو به دهنم نزدیک  روی صندلی کنارم نشست قهوه

اش صورتم درهم  اش کردم؛ از تلخی کردم و مزه مزه

 :شد روبه ماهان گفتم

 !ای چقدر تلخه لعنتی _

 :خندید و بلند شد و شکر رو جلوم گرفت و گفت

 !توش شکر بریز شیرین شه جوجهخو  _

 مرسی عجقم _

ریختم، وقتی  با دست و دلبازی شکر رو توی قهوه می

اش از بین رفته شکر رو کنار  مطمئن شدم دیگه تلخی

گذاشتم و فنجان رو به لبم نزدیک کردم، با مزه 

 !کردنش هوش از سرم پرید

ی شور مخلوط شده بود و حال  طعم تلخ قهوه و مزه

 .بهم زن بود

به ماهان نگاهی انداختم، با خنده و شیطون بهم نگاه 

 :کرد و گفت می
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 !طعمش خوشمزه بود عشقم؟ _

جای  های ریز شده بهش خیره شدم، پس به با چشم

 !شکر نمک رو داده

ابروهام بهم گره خورد، از جام بلند شدم و قبل اینکه 

حرکتی کنه به سمتش یورش بردم و موهای 

م گرفتم و محکم کشیدم. زیر اش رو توی چنگ خرمایی

 :لب گفت

 نکن وحشی _

 کنم نچ می _

رو از خودش جدا کرد و از پشت بهم چسبید و زیر  من

 :گوشم زمزمه کرد

تونم کنارت  آخه فنج کوچولو چرا فکرکردی نمی _

 بزنم؟

 !جای شکر نمک به خوردم دادی خب دیگه تو به _

 ! هارو بچشی ی طعم بذار همه _
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 :م و گفتماداش رو درآورد

 !کنی توهم حس می _

 :رو توی گودی گردنم فرو برد و نجوا گونه گفت سرش

 !زهرهم از دست تو از هر شیرینی شیرین تره _

از این حرفش مثل خری که بهش تیتاپ داده باشن 

 .ذوق کردم

طرف تلفن  با صدای زنگ تلفن از ماهان جدا شدم و به

 .که داخل نشیمن بود رفتم

 :م و گفتمتلفن رو برداشت

 الو بله؟ _

 :صدای مامان توی گوشی پیچید

 سالم دخترم خوبی؟ _

 سالم مامانی جونم فداتشم توخوبی؟ باباجون خوبه؟ _

مرسی عزیزم ما خوبیم! دیشب درد زیادی  _

 کشیدی؟ اذیت نمیشی االن؟
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 :رو گزیدم و گفتم از حرف مامان خجالت کشیدم و لبم

 نه مامان _

ه همسرت برس عزیزم، من و خداروشکر، خب برو ب _

ی گرفتن دستمال  گلچهره هم عصری میایم واسه

 !دیشب

 :دیگه از خجالت در حال ذوب شدن بودم گفتم

 بینمون فعال باشه مامان ماهان صدام میزنه عصر می _

  :مامان خندید و گفت

 خداحافظ _

 :گوشی رو قطع کردم. ماهان روی مبل نشست و گفت

 !یچیشد؟ مثل لبو سرخ شد _

 .نه چیزی نشد _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 باشه، االن بیا اینجا ببینم _
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سری تکون دادم، خواستم کنارش بشینم که اجازه 

رو دور گردنش  رو روی پاش نشوند. دستم نداد و من

انداختم خواستم دهن باز کنم ولی با حرف ماهان 

 ...سکوت کردم

  
 

 :شکه شده به لبش خیره شدم

من دوست دارم هرچه زودتر بچه دار بشیم،  _

دونم زوده و شاید تو آمادگی نداشته باشی ولی  می

 !درک کن

 ...من ولی ماهان _

ی خوشکل مثل  باشه هروقت آمادگی داشتی یه بچه _

 !خودت میکارم توی شکمت

 .دستی روی شکمم کشید به مبل تکیه داد
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هام رو روی هم گذاشتم.  به ماهان تکیه دادم و چشم

رو تنگ تر کرد، بدون اینکه  ی دستش ماهان حلقه

 ...حواسم به چیزی باشه خوابم گرفت

ام  وار گونه نوازش  که دستی توی خواب و بیداری بودم

 .رو لمس کرد و موهام رو کنار زد

چشمم رو باز کردم با دیدن ماهان یاد حرفی که زد 

 .افتادم

ام و دیر یا زود  فکر بدی نبود بود؟ خودمم عاشق بچه

 !باید بچه بیارم حاال هرچه زودتر بهتر

لبخندی روی لبم اومد، از اینکه روزی باردار بشم ذوق 

 .کردم

 آیناز آیناز باتوام _

 :گیج و منگ گفتم

 ها بله؟ _
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هیچی یه ساعته بهم خیره شدی گفتم شاید جن   _

 !زده شدی

 نچ تو فکر بودم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 چه فکری؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 !دونم نمی _

 .باشه بلند شو غذا گرفتم _

 اوم چی گرفتی؟ _

 کباب بره _

 به به _

 .هان بعد اینکه سرم رو بوسید از اتاق خارج شدما

از جام بلند شدم، توی اتاق بودم و بی شک وقتی 

 .جا آورده رو به این خواب بودم ماهان من
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ای باال انداختم و به طرف دستشویی رفتم و بعد  شونه

 .انجام کارهای مربوطه بیرون اومدم

از اتاق خارج شدم ماهان نوشابه و کباب بره با 

 .فاتش رو روی میز چیده بود و منتظر من بودمخل

 .نزدیکش شدم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم

به گذشته فکرکردم؛ اون ماهان یخچالی کجا و این 

 !ماهان عاشق کجا؟

 .ای روی لبش کاشتم و کنارش نشستم بوسه

باهم غذامون رو خوردیم، یه با اون داخل دهنم 

 !ذاشت و یه بارهم من می

ر شده بود برای همین با کمک ماهان دردم کمت

 .رو جمع کردیم آشپزخونه

لبم رو گزیدم اولین روز زندگی من و ماهان بود و 

 !عجب حالی داشتا



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

632  

 

به طرف نشیمن رفتم و کنار ماهان روی مبل نشستم و 

 :گفتم

 هوف خسته شدم _

 چرا؟ _

 .ای باال انداختم و چیزی نگفتم شونه

ش تراشم توی دید رو دراز کردم؛ پاهای خو پاهام

 .ماهان قرار گرفت

 :نگاه تب دارش رو به چشمم دوخت و زمزمه کرد

 !ذاری خوددار باشم که نمی _

رو  گیج بهش نگاه کردم و قبل اینکه به خودم بیام من

روی مبل سه نفره خوابوند و روم خیمه زد، درحالی که 

 :کرد زیر گوشم خمار زمزمه کرد بدنم رو نوازش می

 ؟ای آماده _

از نوازش دستش اختیارم رو از دست داده بودم و 

 :خمار و کشیده گفتم
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 اوهوم _

بااین حرفم سرش رو توی گودی گردنم فرو برد و 

ام  ی سینه های ریزی از روی گردنم تا قفسه بوسه

 .کرد ام می حواله

های تند  دستش جای جای بدنم کشیده میشد و نفس

 .من توی خونه پیچیده بود

 ...ل تابم برد کهرو داخ دستش

  
 

رو داخل تابم برد که با صدای اف اف دستش از  دستش

 :مه کردحرکت ایستاد، کالفه زیر لب زمز

 !لعنتی _

که توی ذوق منم خورده بود ریز ریز خندیدم.  بااین

 :ام گفت ماهان با دیدن خنده

 !ها بخند نوبت منم میشه _

 حاال کو تا اونموقع _
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حرصی بهم نگاه کرد و درحالی که به طرف اف اف 

 :رفت گفت می

 !برو یه لباس بپوش کل بدنت کبوده _

 باشه _

یقه اسکی پوشیدم و موهام رو به اتاق رفتم و یه بلوز 

 .ام رها کردم دور شونه

 .از اتاق خارج شدم و پیش بقیه رفتم

نگین، مامان و گلچهره جون روی مبل نشسته بودن و 

 .گفتن به ماهان چیزی می

 :با ورودم نگین جیغی کشید و گفت

 عروس خانوم باالخره اومدن _

و  رو توی هم قفل کردم سرم رو پایین انداختم و دستم

 .چیزی نگفتم

 :گلچهره جون با مهربونی گفت

 .بیا بشین دخترم سرپا ایستادن بهت فشار میاره _
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لبم رو گزیدم و با سری افتاده به سمت یکی از مبل ها 

 .رفتم

 :زیر لب جوری که صدام بهش برسه گفتم

 .خوش اومدین _

 .مامان و گلچهره جون خندیدن و تشکر کردن

نارم نشست، زیر گوشم نگین با عجله بلند شد و ک

 :گفت

دیشب چطور بود؟ خوش گذشت؟ درد داشتی؟ االن  _

درد داری؟ وای من میترسم! اصال نمیخوام ازدواج کنم 

 !چون درد داره

هیس! یکی یکی بپرس، آره درد داشت ولی االن  _

 .درد ندارم

 خب چیکارا کردین؟ _

شیطون ابروهاشو باال پایین کرد و بهم خیره شد، آروم 

 :ر گوشش گفتمزی
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 !فهمی ای، شوهر کنی خودت می هنوز بچه _

 !من میخوام االن بدونم _

 نخواه _

 باشه نگو! شوهر میکنم میفهمم _

 اوهوک _

 :دیگه چیزی نگفتیم گلچهره جون گفت

 !پارچه رو بیارین  _

ماهان بهم نگاهی انداخت و از جاش بلند شد و به 

 .طرف اتاق رفت

ی  رگشت، با دیدن پارچهچند مین نگذشته بود که ب

 .خونین کل زدن

مامان و گلچهره جون بلند شدن مامان به طرفم اومد و 

 :گفت

، خوشبخت بشی  فدات بشم که رو سفیدمون کردی _

 .قندعسلم
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 :رو بغل کردم و گفتم مامانم

 مرسی مامان خوشکلم _

بعد از مامان گلچهره جون اومد و بغلم کرد، ازم جدا 

 :شد و زیر گوشم گفت

 های خوشکلم هستما منتظر نوه _

 :سرم رو پایین انداختم و زیر لب گفتم

 ...انشاال _

 .بعد سفارش های مامان، عزم رفتن کردن

 .اشون کردیم تا جلوی در روانه

 .بعد اینکه رفتن فقط من و ماهان موندیم

 :ماهان جلو اومد و گفت

 خندیدی آره؟ خب خانم کوچولو می _

 خندیدم نچ! نمی _

 کردی؟ چیکار می پس _

 :کمی فکرکردم و گفتم
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 !هیچی _

ابرویی باال انداخت و نزدیک اومد، منم با خنده به 

عقب رفتم؛ با دیدن عکس العملم نزدیک تر اومد و 

 !منم عقب تر

 .انقدر به عقب رفتم که به دیوار پشت سرم چسبیدم

 ...لبخندی روی لبش اومد و بهم چسبید

  
 

از این نزدیکی حالم دگرگون شد، خواستم به عقب 

 !هولش بدم اما دریغ از یه تکون

 ام رو تموم کنم نه؟ االن باید کار نصف و نیمه _

 !نمیدونم _

رو توی حصار لبش  لبخندی روی لبش اومد و لبم

 ... زندونی کرد و

از جام بلند شد، به ماهان خیره شدم روی تخت دراز 

 .هاش رو روی هم گذاشته بود کشیده بود و چشم
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 !عسل رفته بودیم االن اگه دانشگاه نبود ما به ماه

 .از تخت پایین اومدم و به آشپزخونه رفتم

 !کردم بود و دیگه باید شام درست میساعت پنج 

توی کابینت ماکارونی رو بیرون آوردم و مشغول 

 ...درست کردن غذا شدم

ام کشیدم و به کابینت تکیه دادم؛  دستی به پیشونی

ماکارونی رو روی اجاق گاز گذاشتم و بعد اینکه شعله 

 .رو کم مردم اجازه دادم آروم آروم بپزه

 .یرازی رو آماده کردمها رو شستم و ساالد ش ظرف

بعد اینکه ساالد رو توی یخچال گذاشتم و از تمیزی 

 .آشپزخونه مطمئن شدم به طرف اتاق رفتم

ماهان هنوز خواب بود، جلو رفتم و روی تخت نشستم؛ 

 :دستم رو توی ماهاش فرو بردم و گفتم

 ماهان؟ _

 هوم؟ _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

640  

 

 ام سررفت بیدار شو حوصله _

 :هاش رو باز کرد وگفت چشم

 میخوای بریم بیرون دور بزنیم؟ _

 :تکون دادم و گفتم "آره"سرم رو به معنی 

 بلند شو بریم پس _

 باشه _

از جاش بلند شد و مشغول آماده کردن خودش شد 

ام رو  من هم بلند شدم و مانتوام رو پوشیدم و روسری

ام رو پوشیدم و صورتم رو  سرم کردم، شلوار جین آبی

 .آرایش نکردم

 بریم؟ _

 .تکون دادم "آره"به معنی  سری

 .از خونه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم

ماهان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد، ضبط رو روشن 

 :کردم، صدای مهدی اسدی طاها توی ماشین پیچید
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  در لعل لبت قند و عسل کرده ای پنهان _"

 دیوانه ی دردانه ی دیوانه پسندان

  ی یاردیوانه شدم بس که تو دل میبری ا

 از گوشه ی چشم تو غزل می چکد انگار

 یک شهر شده دلداده موهای بلندت

 جذاب ترین جاذبه شهر شده خندت

 انقدر نخند ناز نکن تاب ندارم

 از ترس همین دلبریات خواب ندارم

  من عاشق اینم عشقو با تو ببینم

 زیباتر از این چیست در قلب تو بنشینم

  شم ویران شده ام تا با دست تو بنا

 "من عاشق اینم مست روی تو باشم

 «من عاشق اینم-مهدی اسدی طاها»

به بیرون نگاهی انداختم با دیدن بستنی روبه ماهان 

 :بدون مقدمه و سریع گفتم
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 !ماهان بستنی میخوام _

 ...ماهان به سمتم برگشت

   

 :به سمتم برگشت و گفت

 چی میخوای؟ _

بود خیره  ای که با لذت درحال خوردن بستنی به بچه

 :شدم، آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و گفتم

 !بستنی میخوام _

 :ی ماهان بلند و لپم رو کشید و گفت قهقه

 !های تو آخ که من فدای این خوشکلی _

نیشم رو تا بناگوشم باز کردم و درحالی که چشمم رو 

 :کردم گفتم تند تند باز و بسته می

 !بدو بستنی بگیر عشقم _

 .د و سری تکون دادتو گلو خندی

 .از ماشین پیاده شد و از جاده گذشت
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وارد بستنی فروشی شد و با صاحب هم کالم شد. مرد 

ای که درحال بستنی خوردن  سری تکون داد، به بچه

بود خیره شدم؛ با لذت فراوانی درحال خوردن 

ی  اش بود آب دهنم رو قورت دادم، انقدر خیره بستنی

 .ر ماهان نشدمخوردنش بودم که متوجه حضو

ام زده شد شکه به طرف  ای که روی شونه با ضربه

 :راست برگشتم؛ ماهان با خنده بهم خیره شد و گفت

 !ات رو بخور بچه جون بیا بستنی _

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !خورم نه! نمی _

 عشقم؟ _

 هوم؟ _

 قهری خانمی؟ _

 .زیر لب اوهومی گفتم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

644  

 

گذاشت و سرم رو به ام  خندید و دستش رو زیر چونه

 :طرف خودش چرخوند و گفت

 ام ات رو بخور خانم خونه بیا بستنی _

 !باشه بده _

 :تو گلو خندید و گفت

 !خوردی نچ! تو که نمی _

 .خورم اه ماهان، االن که می _

 :خندید و گفت

 !بفرما بانوی من _

 مرسی _

بستنی رو ازش گرفتم و با لذت مشغول خوردنش 

ام که رسید کنجکاو شدم  بستنی های شدم، به نیمه

 چرا حرکت نمیکنه؟
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به سمتش چرخیدم خواستم چیزی بگم ولی بانگاه 

نگاهش کردم  جور خیره رو بستم. همین اش دهنم خیره

 :حرفی که به ذهنم رسید رو به زبون آوردم

 !چقدر جذابی لعنتی _

 :پوکر نگاهم کرد و گفت

 !ات زده نچ سردی بستنی به کله _

 :ام گرفت و گفتم فش خندهاز این حر

 !لیاقت نداری که _

 :ابرویی باال انداخت و زمزمه کرد

 بله بله _

ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد منم مشغول 

 ...ام شدم خوردن بستنی

  
 

ها دور زد و به خونه  ماهان مقداری توی خیابون

برگشتیم، از ماشین پیاده شدیم با به یادآوری غذایی 
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است سریع به خونه رفتم و وارد  که االن روی شعله

ی کمش ماکارونی  آشپزخونه شدم؛ بخاطر شعله

 !ه شدن بودی خورد نسوخته بود و آماده

به ساعت نگاه کردم، ساعت هفت بود و برای شام 

 .خوردن خیلی زود بود

به نشیمن رفتم و کنار ماهان رو مبل نشستم، دستش 

 :رو دور کمرم گذاشت و گفت

 فردا کجا بریم؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 ...دونم واال نمی _

هنوز حرفم رو کامل نکرده بودم که صدای زنگ گوشی 

 .ماهان بلند شد

اش توی دستش گرفت، به گوشی نگاهی  گوشی

 .پشت خط بود "سامیار"انداختم 

 :اتصال رو زد و گفت
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 سالم _

_ ... 

 بنال _

_ ... 

بد نیست، صبر کن از آیناز هم بپرسم ببینم چی  _

 میگه

 :گوشی رو از گوشش دور کرد و روبه من گفت

 یم؟ها به کوهنوردی بر موافقی فردا همراه بچه _

 !فکر بدی نیست بریم _

 :جلو اومد و زیر گوشم گفت

 تونی راه بری؟ می _

 :سری تکون دادم، زیر لب گفت

 خوبه پس _

 :گوشی رو به گوشش نزدیک کرد و گفت

 ماهم میایم _

_ ... 
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 خداحافظ _

 :گوشی رو قطع کرد و گفت

 درد نداری؟ _

 !نچ _

 :با فکرکردن به نگین سریع گفتم

 م بیادماهان بگو نگین _

 نگین؟ باشه زنگ میزنی یا زنگ بزنم؟ _

 !فرقی نداره خودت زنگ بزن _

ی نگین رو گرفت. بعد دو بوق نگین جواب داد،  شماره

 :صدای نگین توی گوشی بلند شد

 سالم داداشی _

رو  رو از حالت بلندگو خارج کرد و گوشی ماهان گوشی

 :به گوشش نزدیک کرد و گفت

 سالم خوبی؟ _

_ ... 
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ها میرن کوهنوردی توهم  م خوبم، نگین فردا بچهمن _

 فردا خودتو آماده کن بریم

_ ... 

 خوبه، پس ساعت شش میام دنبالت _

_ ... 

 فعال _

 .رو قطع کرد و به مبل تکیه داد گوشی

 :ساعدش رو روی چشمش گذاشت و گفت

، االن شاممونو بخوریم از گشنگی  نگین هم میاد _

 !هالک شدم

 :م و گفتمدستی به شکمم زد

 آخ گفتی! منم گشنمه _

از جام بلند شدم و خواستم به آشپزخونه برم با کاری 

 ...که ماهان کرد پاهام به زمین چسبیدن
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از پشت بغلم کرد و سرش رو توی موهام فرو برد و 

 :زمزمه کرد

 تونی راه بری؟ می _

 :تکون دادم، زیر گوشم گفت "آره"سری به معنی 

 زبونتو موش خورده خانم کوچولو؟ _

 .تکون دادم "نه"بار سری به معنی  این

 .ای کرد و دیگه چیزی نگفت و ولم کرد تک خنده

م تند تند میزد، به طرف آشپزخونه دویدم و قلب

ماکارونی رو روی اجاق گذاشتم که مقداری داغ بشه، 

یه گوجه بیرون آوردم و خرد کردم، میز رو چیدم 

وقتی از آماده شدن غذا مطمئن شدم و غذارو صرف 

رو صدا بزنم اما با  کردم به عقب برگشتم که ماهان

 .دیدنش ایستادم

تاده بود و بهم خیره شده بود توی چهارچوب درب ایس

 :خندیدم و گفتم
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 اینجا چیکار میکنی؟ خواستم بیام دنبالتا _

 وایسادم خانممو ببینم بده؟ _

 !نچ اصال _

 :تو گلو خندید و نفس عمیقی کشید و گفت

 !به به چه کردی کدبانوی من _

 :ریز خندیدم و گفتم

 !بیا طعمشو بچش بعد نظر بده _

 :مشکوک گفت ابرویی باال انداخت و

 چیزی ریختی توش؟ _

 !نچ _

سری تکون داد و جلو اومد، روی میز نشست و چنگال 

 .رو توی دستش گرفت

 :نگاهی به من انداخت و گفت

 شینی؟ چرا نمی _

 شینم ها؟ االن می _
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روی ماهان نشستم و چنگال رو توی  روی صندلی روبه

 .دستم گرفتم

ان به مبل ماکارونی کرم مانند رو تموم کردیم، ماه

 :تکیه داد و گفت

 دست گلت درد نکنه خانومم _

 نوش جونت آقامون _

 :دستش رو روی چشمش گذاشت و گفت

 !ام خیلی خسته _

 :خسته و خمار خواب گفتم

 منم بخدا _

 :از جاش بلند شد و گفت

 خوابیم باشه؟ کنیم و می باهم اینجارو جمع می _

 :با شادی سری تکون دادم و گفتم

 باشه  آخ جون _

 :هارو جمع کرد روبه من گفت خندید و خم شد و ظرف
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 !شماهم اینارو بنداز تو ماشین _

هارو توی ماشین گذاشتم و میز  سری تکون داد، ظرف

 .رو تمیز کردم

 ...وقتی کارمون تموم شد به طرف اتاق رفتیم

  
  

وارد اتاق شدیم؛ ماهان خسته روی تخت ولو شد و 

 .چشمش رو بست

رو  رو شونه زدم، موهام جلوی آینه نشستم و موهام

ام رها کردم و کرم مرطوب کننده رو  آزادانه روی شونه

 .ستم مالوندمبه صورت و د

حال روی تخت کنار ماهان ولو  ای کشیدم و بی خمیازه

 .شدم

 :های بسته نالیدم با چشم

 خوابیدی؟ _

 :زیر لب و خمار خواب گفت
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 هوم _

بهش نزدیک شدم و توی بغلش خزیدم؛ بااین کارم 

ی عمیقی رو  دستش رو دور کمرم گذاشت و بوسه

ام کاشت و توی بغل هم و باآرامش  پیشونی

 ...بیدیمخوا

اه لعنتی "با صدای آالرم گوشی چشمم رو باز کردم 

 "!رو کی تنظیم کرده آالرم گوشی

رو خفه کردم اما با به یادآوری اینکه قراره  صدای آالرم

 .به کوه بریم سر جام نیم خیز شدم

کرد و  به ساعت رو دیوار خیره شدم. تیک تاک می

باید  اومد ولی داد. خوابم می ساعت پنج رو نشون می

 !خودم رو آماده کنم

از جام بلند شدم یه شلوار شش جیب سبز لجنی، یه 

مانتوی سیاه کوتاه، یکی از کفش های اسپورت سیاهم 

رو پوشیدم کرم ضدآفتاب رو برداشتم و کل صورتم رو 
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ایم رو برداشتم و  باهاش پوشوندم رژلب مایل به قهوه

 .روی لبم زدم و خط چشم باریک و زیبایی کشیدم

رو روی سرم تنظیم کرد وقتی از آماده  روسری سیاهم

شدنم اطمینان حاصل کردم از آینه فاصله گرفتم و به 

سرتاپام خیره شدم با دیدن خودم سوتی کشیدم و 

 :زیر لب گفتم

 اوف جیگرتو برم خوشکله _

 برو اونور آینه رو مثل خودت دیوونه نکنی _

 :مبا صدای ماهان برگشتم و نچ نچی کردم و گفت

من برم اونور این آینه کپک میاره! هی باید صورت  _

 تورو تحمل کنه

کمی بهم نگاه کرد، انقدر نگاه کرد که زیر نگاه 

اش در حال ذوب شدن بودم؛ کالفه از طرز  خیره

 :نگاهش لبم رو گزیدم و گفتم

 نگاه داره؟ _
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 :ابرویی باال انداخت و بامزه گفت

 !نچ! دیدن خر صفا داره _

زدم ماهان و این حرفا؟! خدایا کرمتو شکر! ای  قهقه

 !نمردیم و یه مرد مغرور رو شوخ طبع دیدیم

ماهان از روی تخت بلند شد موهاش ژولیده شده بود و 

 .های بادومی زیباش مقداری پف کرده بود چشم

 :ای از موهام رو کنار زد و گفت روبه رو ام ایستاد و تره

 خوشکل شدی فندوق کوچولو _

 :مغروری به خودم گرفتم و پرافتخار گفتمی  قیافه

 از اولم بودم _

 ...توی گلو خندید و به طرفم خم شد

  
 

 :خم شد و به صورتم خیره نگاه کرد و گفت به طرفم

خدای روی زمینم تویی خانم کوچولو! خوشکل  _

 !ترین دختر دنیایی
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دستش رو روی لبم کشید و درحالی که به لبم خیره 

 :بود گفت

 !پرونه هوش از سرم می  این لب _

 :هام خیره شد و پر از حس گفت به چشم

 !ات دنیام شده های سبزآبی چشم _

پشت کمرم گذاشت و بهم چسبید و زیر  رو دستش

 :گوشم زمزمه کرد

 !عاشق پیچ و خم بدنتم _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

ات  بوی تنت... آخ که چقدر خوشبوئه همه چی _

 ...هات خاصه درست مثل چشم

 .از این حرفش دلم غنج رفت و از خوشی بال در آوردم

از فرط خوشی و هیجان آروم و ریز خندیدم و پر از 

 :ذوق گفتم

 وای من عاشق این حرفاتم _
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 :آروم تر از قبل گفتم

 !عاشق همه چیتم حتی عصبانیت و اخم کردنت _

لبخندی هر چند کج و کوله روی صورتش نقش بست و 

 :گفت

کنی  ذوق کردنشو! اگه میدونستم انقدر ذوق می _

 گفتم زودتر می

 !عه کوفت _

 :جون کشداری گفت و ازم جدا شد و گفت

 !شی ر انقدر خوشکل کنی تنبیه میهربا _

 چه تنبیهی _

 .کرد ابرویی باال انداخت و با شیطنت بهم نگاه می

 نشونت بدم؟ _

 :گیج و منگ بدون اینکه فکری بکنم گفتم

 !خوام ها؟ آره می _
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رو توی حصار لبش زندونی  بااین حرفم خم شد و لبم

 ...کرد

 بوسید که شک نداشتم چند مین دیگه کبود جوری می

 !شه و سیاه می

به طرف تخت هولم داد و روم خیمه زد؛ سرش رو توی 

گودی گردنم فرو برد و گاز های ریزی از گردنم لب 

 .آخی دررفت

 :ازم جدا شد و گفت

 !فعال که نمیتونم تنبیه اصلیو انجام بدم _

 .بااین حرفش لبم رو گزیدم

 :توی گلو خندید و گفت

 حاال خجالت نکش فندوق کوچولو _

 .کشم جالت نمیخ _

 :سری تکون داد و گفت
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آفرین، راستی خانمی هرچی که نیاز داریمو آماده  _

 کنی؟ می

 چشم قربان _

 :ام زد و گفت ی سینه ای روی قفسه بوسه

 فدای چشمت _

 ...با بلند شدنش منم بلند شدم

  
 

هم به  ماهان به سرویس بهداشتی رفت و من

 .آشپزخونه رفتم

به آشپزخونه نگاهی انداختم، توی یخچال یه بطری 

ای  آب و مقداری میوه بیرون آوردم و توی کوله

 .بودم گذاشتم که از قبل اینجا گذاشته

شش تا ساندویج درست کردم و توی کوله گذاشتم، یه 

افته،  تا چشب زخم برداشتم مبادا یه نفر بی پماد و سه

 !کنه کار از محکم کاری عیب نمی
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کرد برای همین روی مبل نشستم و به  چشمم درد می

 .هام رو بستم مبل تکیه دادم و چشم

هام رو باز  با حرکت دست ماهان روی صورتم چشم

 .ردمک

 :ماهان لبخندی زد و گفت

بلند شو دستی به صورتت بزن رژت توی صورتت  _

 .پخش شده

سری تکون دادم و از جام بلند شدم؛ به طرف 

 .آشپزخونه رفتم و جلو آینه ایستادم

 .گفت کل رژلبم اطراف لبم پخش شده بود راست می

رژلب رو پاک کردم و رژم رو تمدید کردم. به چشمم 

یری نکرده بود و خط چشمم به خوبی نگاه کردم تغی

چند دقیقه پیش بود. دوتا کاله آفتابی و دوتا عینک 

 .ها پایین رفتم برداشتم و از پله
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اس،  ام ساعت شش و پانزده دقیقه ماهان من آماده _

 یه زنگ به نگین بزن ببین بیدار شده

 !بیا خودت زنگ بزن حس ندارم _

م رو توی دستم عاقل اندر سفیه نگاهش کردم و موبایل

گرفتم، به نگین زدم به سه بوق نرسیده بود که جواب 

 :داد

 سالم آینی جونم خوبی؟ _

 سالم مرسی توخوبی؟ _

 مرسی _

 ای؟ نگین آماده _

 آره منتظر شمام _

 باشه فداتشم االن میایم _

 باشه _

 بینمت می _

 فعال _
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 :رو قطع کردم و به ماهان گفتم اتصال

کنم تا وقتی میام یه  چک می هارو من میرم وسیله _

 !زنگ به سامی بزن

سری تکون داد دیگه چیزی نگفتم و به آشپزخونه 

 .رفتم

هارو  همه چیزو چک کردم کم و کسری نبود خوراکی

 !خریدیم گرفتیم و غذای آماده می بیرون می

کوله پشتی رو توی دستم گرفتم و به نشیمن رفتم، 

 :ماهان به سامیار که پشت خط بود گفت

 !باشه ماهم االن میایم خداحافظ _

 :گوشی رو قطع کرد و گفت

 ای؟ آماده _

 آره _

از جاش بلند شد و به طرفم اومد، کوله رو از دستم 

 .گرفت و توی دستش گرفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

664  

 

هارو توی دستم گرفتم و همراه ماهان از  عینک و کاله

 ...خونه خارج شدیم

  
 

 .رو زد و سوار شدیم ریموت ماشین

رو روی  ماشین رو روشن کرد و به راه افتادیم، دستش

رو روی دست های  رو گزیدم و دستم دنده گذاشت لبم

 .ش گذاشتما گرم و مردونه

رو باال  بااین کارم نگاهی گذرا بهم انداخت و دستم 

رو توی  ای روی دستم نشوند و دستم گرفت و بوسه

 :دستش فشرد و زمزمه کرد

دونی درمورد خاستگاری چیزی بهت نگفتم؟  می _

 اون همه کنجکاو بودیا

 :حالت زاری به خودم گرفتم و گفتم

 !عالیجنابی فکر کردنو بهم ندادی  توکه اجازه _

 :خندید و گفت
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 !ام گم خانم خونه شب بهت می _

 :لبخندی زدم و زیر لب زمزمه کردم

 !مرسی گودزیالی من _

رو باال  خندید و دیگه چیزی نگفت و سرعت ماشین

 .برد

جلوی خونه ایستاد و به نگین زنگ زدیم، گوشی رو 

 :برداشت و گفت

 االن میام _

رد هردو به رو قطع ک بعد این حرفش سریع اتصال

ای باال انداخت و  همدیگه نگاهی انداختیم ماهان شونه

اش انقدر به دلم نشست که  تو گلو خندید. این صحنه

 !نگو و نپرس

جون  چند دقیقه نگذشته بود که نگین همراه گلچهره

 .بیرون اومدن
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با دیدن گلچهره جون از ماشین پیاده شدم و جلو 

 :رفتم و گفتم

 بی؟ سالم گلچهره جون خو _

سالم عروس قشنگم ممنون ماهمه خوبیم خودت  _

 خوبی؟

 مرسی _

 :ماهان از ماشین پایین اومد و به طرفمون اومد و گفت

 !سالم مادر خوبی؟ بابا خوبه؟ _

 سالم پسرم مرسی ما خوبیم _

بعد خداحافظی از گلچهره جون سوار ماشین شدیم و 

 !اونم وارد خونه شد

 :نگین خوشحال گفت

 خب میگما _

 :به طرفش برگشتم و گفتم

 جانم _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

667  

 

 :لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت

 یادم نبود سالم کنم االن سالم _

 :و ماهان خندیدیم، ماهان گفت  من

 !چشم نخوریا  کنی خیلی زود سالم می _

 :هاش گفت هر سه تامون خندیدیم، نگین میون خنده

خورم خب من یادم نبود شماهم سالم  نچ چشم نمی _

 یننکرد

 :ماهان سوتی کشید و گفت

 !پس مادمازل منتظر سالم ما بوده _

 ها نه بابا داداش جونم _

ماهان  ماهان دیگه چیزی نگفت، با صدای زنگ گوشی

 .اش رو برداشتم خم شدم و گوشی

 :سامیار پشت خط بود، روبه ماهان گفتم

 سامیاره _

 جواب بده _
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 .سری تکون دادم و اتصال رو زدم

 اداشالو سالم د _

 :بدون اینکه سالم کنم گفتم

 !کوفت و داداش، داداش خودتی _

 :کمی سکوت کرد وقتی به خودش اومد خندید و گفت

 عه آیناز تویی؟ خوبی خواهر قشنگم _

 :از این حرفش لبخندی روی لبم اومد و گفتم

 مرسی من عالیم تو خوبی؟ _

 !منم توپم _

 خبره مگه؟ چه _

 سهخبرا به زودی به دستت میر _

 !االن بگو _

 .باید مطمئن شم _

 باشه _

 :سامیار نفس عمیقی کشید و گفت
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 به کلکچال بیاین _

 !هوم؟ تنها تنها رفتین؟ نامرد _

 !خرم اونا زودتر رفتن نه بابا من میرم خوراکی می _

 کیا؟ _

 شناسیشون مهناز و آرش و بقیه که تو نمی _

 اها باشه خب فعال _

 فعال _

رو روی داشبرد گذاشتم.  و گوشی اتصال رو قطع کردم

 :ماهان گفت

 چی گفت؟ _

 !هیچی گفت به کوه کلکچال بریم _

 :سری تکون داد و گفت

 !باشه _

 ...دور زد و به طرف کوه کلکچال رفت
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 .ماهان جلوی وردی به کوه کلکچال ایستاد

نگین از ماشین پایین رفت، خواستم در ماشین رو باز 

 :کنم اما با صدای ماهان ایستادم و به طرفش چرخیدم

 آیناز _

 جانم؟ _

 تونی راه بری؟ مطمئنی می _

 آره دیگه من خوبم _

 :اد و گفتسری تکون د

 باشه _

 .ماشین رو خاموش کرد و پیاده شدیم

داد به طرفشون  با دیدن مهناز که دست تکون می

 .رفتیم

وقتی بهشون رسیدیم یکی از دخترها با لبخند به 

 :طرف ماهان اومد و خودش رو بهش چسبوند و گفت

 وای ماهان خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود _
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 :و گفت ماهان دخترِ رو از خودش دور کرد

 !ممنون خوبم سایه خانم _

 .تاکید کرد "خانم"روی 

 :سایه به من نگاهی انداخت و روبه ماهان گفت

 خواهرته؟ _

 :اخمی کردم و دست ماهان رو گرفتم و با حرص گفتم

 نه همسرشم _

 :به دستمون خیره شد و گفت

دونستم همسر  خوشبخت بشین، راستش من نمی _

 !داره

اش فرو برد  رنگش رو توی روسریای از موهای زرد  تره

 .ی ازمون دور شد"ببخشید"و با 

 :زیر گوش ماهان زمزمه کردم

 سایه کیه؟ _

 :ای باال انداخت و گفت شونه
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 !یه دوست _

 :با حرص آشکاری گفتم

 !فقط یه دوست؟ _

 .باز و بسته کرد "آره"ماهان چشمش رو به معنی 

 پس چرا مثل میمون بهت آویزن شد؟ _

 اروپا بزرگ شده و این چیزا براش عادیهچون تو  _

 :با صدای مهناز از ماهان فاصله گرفتم

 به به آیناز خانم _

 به به مهی خانم  _

 :مهناز خندید و زیر لب گفت

 کوفت _

 تو دلت _

 ام عاقا این دل فدای دوست جونی _

 :رو توی آغوشم ولو کرد و گفت جلو اومد و خودش

 دلم برات تنگ شده بود _
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 منم _

ی زرد  ازش فاصله گرفتم به دستش خیره شدم، حلقه

 :زد با کنجکاوی گفتم رنگی توی دستش برق می

 حلقه؟ _

 :سری تکون داد و گفتم

 ! تعریف کن _

 :خواست حرفی بزنه اما با اومدن سامیار گفت

 فردا بعد دانشگاه میام خونتون توضیح میدم برات _

 .سری تکون دادم و چیزی نگفتم

 .اشین پیاده شد و لبخند نگین کشی زدسامیار از م

عینکش رو به تیشرت سیاهش آویزن کرد و جلو 

 ...اومد

  
  

سالم کرد، به نگین نگاهی انداخت اما چیزی روبه همه 

 !نگفت و به لبخندی اکتفا کرد
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 :صدای آرش بلند شد

 !خوراکیا کجاس داداش؟ _

 !تو ماشین _

آرش سری تکون داد، سامیار روبه پسری که موهاش 

 :رو سیخ کرده بود گفت

 سیخ سیخو بیا خوراکیارو بیاریم _

 باشه _

ی باریک و  قیافه هردو باهم به طرف ماشین رفتن، به

ی درشت و  مردنی سیخ سیخو خیره شدم و به قیافه

ای سامیار نگاه کردم این قیافه و هیکل کجا و  عضوله

 !سیخ سیخو کجا

صندوق عقب رو باز کردن و نایلون های بزرگی که 

 ...حاوی خوراکی بود رو بیرون آوردن

 :سامیار جلو اومد و گفت

 نیستن؟ کنم اینا اضافی االن که فکر می _
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 .های توی دستش اشاره کرد بعد حرفش به نایلون

یکی از دخترها که کنار سایه ایستاده بود با صدای 

 :نازکی گفت

  !هامون ذاریم تو کوله هارو می خب خوراکی _

 هاتون توش نیست؟ مگه وسیله _

 !هست ولی جا میشن _

ی هممون بزرگ بود و صددرصد  گفت کوله راست می

 !کامل پر نشدن

 :امیار سری نکون داد و گفتس

تونیم  هاتونو بیارین ببینیم چه غلطی می خب کوله _

 !بکنیم

هاشون رفتن و یکی  همه خندیدن و به طرف ماشین

 .هاشون رو بیرون آوردن یکی کوله

رو توی  ی توی دستش برگشت و دستم ماهان با کوله

 .دستش فشرد
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سنگینی نگاهی رو حس کردم؛ سرم رو به طرف چپ 

ی سایه ناخودآگاه اخمی  ردوندم با دیدن نگاه خیرهبرگ

 .بین ابروم شکل گرفت

 چرا اخمات توهمه؟ _

 این سایه زوم کرده رومون _

 :ای کرد و گفت تک خنده

 دختر بدی نیست! شب باهم حرف میزنیم _

 :سری تکون داد و با لبخند گفتم

 !باشه عشقم _

 :ام رو خوردم با صدای سامیار خنده

س دوماد چی در گوش هم تالوت تازه عرو _

 کنین؟ می

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !چیزای خوب خوب _

 !تازه عروسم انقدر پرو نچ نچ _
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 :مهناز بدون فکر کردن گفت

ها کجاشو دیدی؟ این آیناز حیارو قورت داده و یه  _

 !تشت آب هم روش

 :سامیار خندید و گفت

 !هاتون ولهکافیه دیگه بیاین اینارو بذارین تو ک _

رو  ها  همه به طرفش رفتیم هرکسی کمی از خوراکی

 .بست اش رو می ذاشت و بازم کوله اش می توی کوله

 :سامیار دستش رو پشت گردنش گذاشت و گفت

 میگما ماهان _

 بگو سامیار _

 همه باهم آشنا شدن؟ _

 :ی کرد، سامیار گفت"نچ"ماهان 

 ها بیاین نزدیک تر طور! بچه پس این _

 :همدیگه نزدیک شدیم سامیار قیافه گرفت و گفت به
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کنم آیناز دختر عمه و خواهر گرامم،  خب معرفی می _

 ...نگین خانم خواهر ماهان ایشونم که

اش رو بگه اما با صدای آرش  ی جمله خواست ادامه

 :ناکام موند

 مهناز باهمه آشنا شده _

 :سامیار نیم نگاهی به آرش انداخت و گفت

 !ع نباید کنف کنیمردو تو جم _

ی نثارش "زهرمار"آرش خندید، سامیار زیر لب 

 ...کرد

  
 

و نگین بودیم رو به سامیار در حالی که مخاطبش من 

 :بقیه گفت

شناسین بریم سراغ سونیا  رو که می دخترا سایه _

خواهر سایه! ایشونم آرشام نامزد سونیاس که بعد کلی 

 !ماجرای عاشقونه بهم رسیدن



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

679  

 

 :ای کرد و گفت سامیار سرفه

این سیخ سیخوی خودمه که اسمش آرمینه! پسر  _

 اش خودی نشون خوبیه فقط گاهی خوی دخترونه

 !میده

ی همه بلند شد. سامیار  بااین حرف سامیار خنده

 :گلوش رو صاف کرد و گفت

 !االن دیگه بریم کوه _

همه حرفش رو تایید کردیم و به سمت راست حرکت 

 .کردیم

دستم رو توی دست ماهان گذاشته بودم و باهم قدم 

 .ذاشتیم روی زمین می

چند قدم رفته بودیم که نگاهم به سامیار و نگین 

 .خورد

کنار هم درحال حرف زدن بودن و انگار نه انگار ماهانی 

 !وجود داره
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نگین سنگینی نگاهم رو حس کرد و سرش رو به 

طرفمون چرخوند با دیدن نگاهم، نیشش رو تا بناگوش 

 .باز کرد و بوسی برام فرستاد

ابرویی باال انداختم و چشم ازشون گرفتم، ماهان 

 :دستم رو فشرد و گفت

 !ینو صدا بزن بیاد اینجا تا خودم نرفتمبرو نگ _

 ماهان _

 !جانم؟ _

 جلوی چشم خودته که! بذار خوش باشه _

 :نگاه تندی نثارم کرد و گفت

 باشه _

 مرسی _

انگار چیزی یادش اومده باشه خم شد و درگوشم 

 :گفت

 اذیت نشدی؟ درد نداری؟ _
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 ! بخدا من حالم خوبه نه بابا _

 باشه وروجک _

 :یه ایستادیمبا صدای سا

 !وای صبر کنید من بدجور گشنمه _

بقیه حرفش رو تایید کردن بااخم به صورت عملی و 

استخوانی سایه نگاه انداختم صدای ماهان وادارم کرد 

 :که چشم ازش بردارم

 کنی وروجک؟ کجارو نگاه می _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 جا هیچ _

 :گفتام رو کشید و  توی گلو خندید و بینی

 ات نیست؟ گشنه _

 !چرا؟ خیلی گشنمه _

 :دستم رو گرفت و بوسید و گفت

 خوریم شینیم صبحونه می بیا یه جا می _
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 .سری تکون دادم و به جلو رفتیم

 :ای اشاره کرد و گفت سامیار به باالی تپه

هم  ی خوبیه! درخت ی نشستن گزینه فکرکنم واسه _

 .کنه اندازه و نور اذیتمون نمی سایه می

سری تکون دادیم و مثل لشکر شکست خورده جلو 

 !رفتیم

 !آخ وای خسته شدم _

 :ماهان گفت

 !رسیدیم _

ای که سامیار گفته بود رسیدیم. زیرانداری پهن  به تپه

 :کردن و همه روش نشستیم. آرمین گفت

مون رو  االن وسیله هاتونو رو کنین که صبحونه _

 .بخوریم

 ...کردم  با حرفی که سایه زد اخم
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 :با حرفی که سایه زد اخم کردم

 !ماهان جون برای توهم غذا آوردم _

 :خیال گفت ماهان خنثی و بی

 !دستت درد نکنه ولی خانمم زحمت کشیده _

 :سایه بادش خالی شد و گفت

 باشه _

وجود آماده داشت  آرشام که سعی در تغییر جو به

 :گفت

ماهان خان این رسمش بود که دوستاتو دعوت  _

 !نکنی؟

 !ای شد چی بگم دیگه عجله _

 :آرشام سری تکون داد و گفت

 خوشبخت بشین _

 ممنون _

 :کرد و گفت آرشام به من نگاه
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 کنه که؟ داداش پسرمون اذیتت نمی زن _

 کنه نه فقط گاهی آب و روغن قاطی می _

غلط کرده، هروقت قاطی پاتی کرد به داداشت زنگ  _

 .بزن

به خودش اشاره کرد، سامیار وسط حرفش پرید و 

 :گفت

 تا من هستم تو چرا؟ _

 دیگه دیگه _

 :سامیار گفت

مون رفت هی خدا یه خواهر داشتیم اونم از دست _

 !کرمتو شکر

 !مثل نور که از دستت رفت؟ _

بااین حرف سایه سامیار سرجاش خشک شد و حرفی 

 .نزد
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بازهم غم و درد لعنتی توی چشمش پدیدار شد اما 

 !مثل قبل نبود

 !مثل قبل نشکست

اش رو روی زمین گذاشت و از جاش بلند  سامیار کوله

سامیاری  حرف به کرد و بی کس حرکتی نمی شد، هیچ

که ایستاده بود خیره شده بودیم، سامیار لب باز کرد و 

 :گفت

 برمیگردم _

 ...سا _

 !ساکت شو سایه _

سامیار به سرعت ازمون دور شد، سونیا روبه سایه 

 :گفت

همیشه باید همه چیزو به کاممون تلخ کنی؟! این  _

 زدی میمیردی؟ حرفو نمی



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

686  

 

د، درست چیه؟ مگه چی گفتم؟ واقعیته! نور هم مر _

زمانی که سامی بهش پیشنهاد ازدواج داد واقعیته 

 !دروغ نیست

کرد عصبی  این دختر بدجور روی مخم پیاده روی می

 :بلند شدم و گفتم

وقتی کسی کنارته اول حرفتو مزه مزه کن بعد  _

کس حق نداره حتی  بپرون! نور مرد و دیگه هیچ

 !اسمشم رو زبونش بیاره

 :گفتم تند تر از قبل روبه سایه

 !فهمیدی هیچکس _

 :سایه در مقابلم اخمی کرد و گفت

من از حرفم پشیمون نیستم چون واقعیتو گفتم نه  _

 !بیشتر نه کمتر

 :چشمم رو با عصبانیت باز و بسته کردم و گفتم

 !لعنت بهت _
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ام نشست و پشت بندش  روی شونه صدای دستی

 :صدای مهناز بلند شد

 کالم بشی اش همول کن آیناز ارزش نداره باه _

 .به عقب برگشتم و سری تکون دادم

بااخم از سایه جدا شدم با دیدن جای خالی ماهان، 

 :سامیار و نگین روبه مهناز گفتم

 کجان؟ _

ای باال انداخت، به سمتی که سامیار رفته  مهناز شونه

بود قدم گذاشتم. هنوز چند قدم نرفته بودم که 

 ...ی ماهان به چشمم خورد قیافه

  
  

جلو رفتم؛ وقتی بهش رسیدم خواستم حرفی بزنم اما 

 :دار سامیار سکوت کردم با صدای خش

خوام  وام توهم مثل نور بری! نمیخ م... من نمی _

رو دوست داشته باشم! از این جدال بین عقل و  کسی



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

688  

 

کنم و بهت فکر  که نگاهت می دلم خسته شدم. از این

کنم  گیرم و با خودم فکر می کنم عذاب وجدان می می

سامیار به خودت بیا این دختر ناموس داداشته! حق "

نو دونم فقط ای نمی "نداری چپ بهش نگاه کنی

 دونم که توی دلم راه باز کردی  می

رو توی دستم گرفتم بااین کارم نگاهی  دست ماهان

 :بهم انداخت و گفت

 چیشده؟ _

 !ی زیادی دید چیزی بهش نگو سامیار بعد نور ضربه _

 :ماهان لبخندی زد و گفت

 انقدر بی انصاف نیستم _

نفس عمیقی کشید و به جلو رفت، سامیار و نگین با 

ان سرشون رو پایین انداختن ماهان با صدای دیدن ماه

 :داری گفت خش

 !نگین برو پیش آیناز _
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 .نگین بی صدا و آروم کنارم اومد

تونی از خواهرم  هروقت مطمئن شدی که می _

 مواظبت کنی در خونمون به روت بازه! االنم بلند شو

حرف  سامیار بااین حرف ماهان سرش رو بلند کرد و بی

 :به عقب برگشت و روبه ما گفتبلند شد. ماهان 

 !دیگه بریم _

 :با صدای بلندی گفت

کسی بهتر از تو نیست و بهت در همه موارد  _

اطمینان دارم پس مردد نباش و تصمیم درستو بگیر، 

از طرف من مشکلی نیست میمونه تصمیم نگین و پدر 

 !و مادرم

 :رو گرفت و به نگین گفت من  بعد این حرفش دست

 بیا _

 .ای که نشسته بودیم رفتیم نفر به تپه هر سه
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ماهان کوله رو توی دستش گرفت و از همه بابت 

 .رفتنمون معذرت خواهی کردیم و پایین رفتیم

 نگین طول راه حرفی نزد و سکوت کرده بود و

 .ماهان بااخم به جلو خیره شده بود

باالخره راهی که رفته بودیم رو طی کردیم و به 

 .ها رسیدیم ماشین

 .هان ریموت رو جزد و سوار ماشین شدیمما

به ساعت نگاهی انداختم؛ ساعت نُه بود پوفی کشیدم 

 .و به صندلی ماشین تکیه دادم

ماهان ضبط رو روشن کرد؛ بااین کارش صدای هوروش 

 :بند توی ماشین طنین انداز شد

 نگو نه به دلم نگو نه نمیخوام به این زودی برم _"

 رش گفت میمونممن همونم همونی که تا آخ

 دلمو دزدیدی به کی پز میدی

 به منی که واسه تو بد زمین خوردم که تو وایسی
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 اسم تو آوردم رو تو قسم خوردم

 منی که از روز اول هم اینجوری میخواست

 دلم میخواد داد بزنم اسمتو فریاد بزنم

 تو کوچه پس کوچه ی شهر عشق تو رو جار بزنم

 ز جاش بکنموقتی تو میخندی میخوام دلمو ا

 اونی که جون میده برات آره منم آره منم

 دلم میخواد پیش من باشی تا ابد تا جونم بگه برات

 "نمیتونم بمونم بی تو نرو نه نزار اشک من دراد

 «به کی پز میدی-هوروش بند»

ماهان ماشین رو جایی پارک کرد و ایستاد. به عقب 

 :برگشت و به نگین گفت

 بهش حسی داری؟ _

 شدادا _

 :نفس عمیقی کشید و با صدای آرومی گفت

 آره یانه؟ _
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 :نگین با صدای ضعیفی گفت

 آره _

های سرخ  ماهان نگاهش رو از نگین گرفت و با چشم

 ...شده بهم نگاهی انداخت

   

 :ای کرد و گفت تک خنده

 !دختر کوچولوی ماهم عاشق شده _

لبخندی زدم و به نگین نگاه کردم، بیچاره هی سرخ و 

 .رو توی گریبانش فرو برده بود شد و سرش می سفید

ای  ماهان از آینه نگاهی بهش انداخت و با لحن برادرانه

 :گفت

 !سرتو بلند کن عشق خجالت نداره _

رو بلند کرد و به ماهان  نگین لبش رو گزید و سرش

 :خیره شد ماهان نفس عمیقی کشید و گفت
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رو دیگه  تا وقتی که مطمئن نشدین حق ندارین هم _

ببینین جایی که سامیار هست تو نباید باشی! یکم 

 !فاصله خوبه که به حستون مطمئن بشید

 ولی داداش _

 بگو _

 من مطمئنم _

 :ماهان به جلو نگاهی انداخت و زمزمه مرد

 از حس سامیار هم مطمئنی؟ _

 :لبش رو خیس کرد و گفت

 !نه _

پس دیگه چیزی نشنونم! بفهمم سامیارو دیدی یا  _

قرار گذاشتین و یا حتی باهم تلفنی حرف زدین باهم 

 !دونم و تو من می

ی زمزمه "چشم"نگین ترسیده سری تکون داد و 

 .کرد
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ماهان توی آینه به نگین نگاهی انداخت و به سرعت 

 .باد حرکت کرد

 :جلوی در خودمون ایستاد و گفت

االن بریم باال یکم بخوابیم سرم داره منفجر میشه،  _

 ریم پیش مامان بابا می بعد از ظهر هم

 .هر دو سری تکون دادیم و از ماشین پیاده شدیم

ماهان ریموت ماشین رو زد و در رو باز کرد، من و 

نگین مثل جوجه اردک با سری افتاده دنبالش راه 

 .رفتیم می

 .کرد ی ماهان از پشت آدم رو وسوسه می قیافه

ی کم توی چشم بود و بدن  های پشتش با فاصله عضوله

برد. همین جوری  رو به فضا می اش آدم چهارشونه

اش بودم که با حرف  ی بدن بی نقص و مردونه خیره

 .نگین دست از دید زدن برداشتم

 !نکن داداشمو قورت دادی _
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 !کنم شوهرمه و یه لقمه چپش می _

 !ولی داداش منه _

 :خیال گفتم ای باال انداختم و بی شونه

 !منهاالن که شش دنگ ماهان برای  _

 اصال برای خودت _

 :رو تا بناگوش باز کردم و گفتم نیشم

 بخوای نخوای مال منه دیگه _

 :نگین خندید و گفت

 راستی آیناز؟ _

 جانم _

 داداشم چجوری چیزی نگفت؟ _

 :ای باال انداختم و آروم گفتم شونه

 دونم من منتظر جنگ جهانی بودم واال نمی _

 منم _

 خیر گذشت حاال که به _
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 ه شکر خداآر _

 .هردو سکوت کردیم؛ وارد خونه شدیم

 :نگین رو به من گفت

 اتاق مهمون کجاست؟ _

 بیا _

ها باال رفتم، به سمت آخرین اتاق رفتم اتاقی که  از پله

 .ها بود مخصوص مهمون

در اتاق رو باز کردم، اتاقی که همه چیزش سفید بود و 

 .ی بهداشتی بود کمد کنار تختش حاوی چند وسیله

 :ه نگین گفتمب

 اینجا بخواب، کاری داشتی صدام کن باشه؟ _

 !باشه مرسی _

از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق مشترکم با ماهان 

 .رفتم
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در اتاق نیمه باز بود، وارد اتاق شدم ماهان روی تخت 

 .ولو شده بود

اومد برای همین بدون عوض  خسته بودم و خوابم می

 .دراز کشیدم کردن لباسم روی تخت کنار ماهان

ای  رو به آغوش گرفت و بوسه با دراز کشیدنم ماهان من

ام کاشت و نفهمیدم کی و چجوری بود  روی پیشونی

 ...که به خواب عمیقی فرو رفتم

  
 

 .با تکون های دست کسی از خواب بیدار شدم

 :ماهان باال سرم ایستاده بود و گفت

 خوای بیدار شی تنبل خانم؟ نمی _

 :با لجاجت پتو رو روی سرم کشیدم و گفتم

 !وای یکم دیگه بخوابم _

 !بیدار شو _
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اال سرم ایستاده پتو رو از روم کشیدم و به ماهانی که ب

 :ای کشیدم و گفتم بود خیره شدم؛ نفس کالفه

 !ماهان خوابم میاد _

 ساعت یازده صبحه ها _

با شنیدن این حرفش توی جام نیم خیز شدم چشمم 

 :رو ماساژ دادم و گفتم

 !جدی؟ _

 آره _

ی بلند باالیی  کش و قوسی به کمرم دادم و خمیازه

 .کشیدم

 :گفت ماهان گردنش رو ماساژ داد و

 زحمت نگینم بیدارکن دست و صورتتو شستی بی _

سری تکون دادم و درحالی که چشمم رو ماساژ 

میدادم خواستم به طرف سرویس بهداشتی برم اما 

 .باکار ماهان ایستادم
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ام گذاشت و  از پشت بغلم کرد و سرش رو روی شونه

 :خمار گفت

 !چقدر شیرینی تو _

 :لبخندی زدم و گفتم

 الکی؟ _

 !جدی نه _

رو روی دستی که دور شکمم حلقه شده بود  دستم

 :گذاشتم و گفتم

 دارم از فضولی میمیرم  _

 چرا؟ _

 امشب قراره چی بگی _

 !چیزی نیست، چیز غیرقایل نیست _

ابرویی باال انداختم و درحالی که به ماهان تکیه 

 :دادم گفتم می

 !نه دیگه کنجکاو تر شدم _
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 :ماهان تو گلو خندید و گفت

 !عشق فضولم _

 !فضول نیستم فقط مقداری کنجکاوم همین _

ام رو  ی دستش رو تنگ تر کرد و روی شونه حلقه

 :بوسید و گفت

 فدای تو بشم من! برو دست و صورتتو بشور _

 چشم _

 .هم به سرویس رفتم بعد حرفش ولم کرد من

 .رو انجام دادم و بیرون اومدم کارهام

دستش رو روی  ماهان روی تخت داز کشیده بود و

 .چشمش گذاشته بود

آروم به طرفش رفتم و باال سرش ایستادم، مثل 

 !بردم ببینم خوابه یا بیدار رو جلو می بوقلمون سرم
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رو کشید و چون تعادلی نداشتم  ماهان ناگهانی دستم

ی ستبرش گذاشتم  رو روی سینه روش افتادم و دستم

 .و چشمم رو بستم

های شیطون بهم  چشمرو باال آوردم ماهان با  سرم

 :نگاهی انداخت و گفت

 راحتی _

کمی خودم رو تکون دادم و بیشتر بهش چسبیدم و 

 :گفتم

 !آره بدجور راحتم _

های گشاد شده نگاهی  با دیدن این حرکتم با چشم

بهم انداخت و در کسری از ثانیه صورتس سرخ شد! 

رو جلو  هام خیره شد. سرم نفس عمیقی کشید و به لب

رو روی گردنم  هان با دیدن این حرکتم دستشبردم ما

رو به  رو به سمت خودش کشید و من گذاشتم و سرم

 .های گرم و نرمش اسیر کرد دام لب
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رو عوض کرد  گازی از لبش گرفتم وحشی شد و جامون

بوسید و دستش روی  و روم خیمه زد، وحشیانه می

 ...شد بدنم کشیده می

  
  

 :رو از حصار لبش آزاد کرد و گفت لبم

 ...برای نگین بد آموزی میشه وگرنه _

 :اجازه ندادم حرفش رو کامل کنه و گفتم

 !دیم! گشنمهنگینو بیدار نکر _

 :تو گلو خندید و گفت

 باشه برو بیدارش کن _

 .سری تکون دادم، ماهان از روم کنار رفت و بلند شدم

از اتاق خارج شدم و به سمت اتاقی که نگین اونجا بود 

 :ی نگین وارد شدم و گفتم"بیا تو"رفتم، در رو زدم با 

 بیدار شدی؟ _

 :سری تکون داد و گفت
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 آره االن بیدار شدم _

 !خوبه بیا صبحونه بخوریم گشنمه _

 !آره منم، بریم _

هردو باهم از اتاق بیرون اومدیم و به طرف آشپزخونه 

 .رفتیم

هایی رو که صبح آماده کردیم رو از توی کوله  ساندویج

 .بیرون آوردیم و روی میز گذاشتیم

به سماوری که درحال جوشیدن بود نگاهی انداختم، 

م کردم و اجازه دادم دم جلو رفتم و مقداری چای د

 .بکشه

با اومدن ماهان نگین هول شد و سرش رو پایین 

 .انداخت

العمل ابرویی باال انداخت و  ماهان با دیدن این عکس

 .چیزی نگفت
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هر سه دور هم غذامون رو خوردیم و روی نیز رو تمیز 

 .کردیم

 شما برید تو نشیمن منم چای میارم و میام _

دادن و باهم به سمت  ماهان و نگین سری تکون

 .نشیمن رفتن

سه تا چای توی استکان ریختم و مقداری شیرینی 

 .کنارش گذاشتم

 .سینی رو توی دستم گرفتم و به نشیمن رفتم

 .سینی رو روی عسلی گذاشتم و کنار ماهان نشستم

ها  رو خوردیم و نگین ظرف  توی سکوت چای

 .روشست

 کار کنیم؟ االن چی _

 :انداخت و روبه نگین گفت ای باال ماهان شونه

 دونم نمی _

 !ی سکوت باشه کاری نکنیم، مسابقه هیچ _
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 :بااین حرفم ماهان نفسی کشید و گفت

 !موافقم _

 !حاال که اینطوره منم موافقم _

 .روی مبل نشستیم و بی حرف به دیوار زول زدیم

ی  مقداری توی همین حالت باقی موندیم که حوصله

 .ای کشیدم فههممون سررفت و پوف کال

 !من چیزی به ذهنم نمیرسه شما یه چیزی بگین _

با حرفی که نگین زد بهش نگاهی انداختم و بی 

 :حوصله روی مبل ولو شدم و گفتم

 دونم بخدا منم نمی _

 :حال گفت ماهان بی

 !است ساعت دوازده _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و نالیدم

 !ام حس هیچی رو ندارم خسته _
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زنگ گوشی هر سه نفر به همدیگه نگاهی با صدای 

انداختیم انگار منتظر بودیم یکی از ما بلند شه و 

 !رو برداره گوشی

 :ی تسلیم باال بردم و گفتم دستم رو به نشونه

 !بخدا من حس ندارم _

 :اش رو به مبل داد و گفت نگین هم تکیه

 زنم منم به گوشی داداشم دست نمی _

ن کرد و از جاش بلند ی هردمو ماهان نگاهی حواله

 .شد

 :گوشی رو برداشت و اتصال رو لمس کرد و گفت

 بله؟ _

_... 

 ایم سالم نه خونه _

_... 

 هیچی برگشتیم _

_... 
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 جوری همین _

_... 

 چشم میام _

_... 

 خداحافظ _

 :وقتی گوشی رو قطع کرد پرسیدم

 کی بود؟ _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 امادرم بود، گفت بریم اونج _

 :زمان از جامون بلند شدیم و گفتیم من و نگین هم

 هورا _

 :ماهان تو گلو خندید و گفت

 انقدر خسته شدین؟ _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم گفتم

 !بیشتر از خیلی _

 :ای کشید و گفت نگین خمیازه
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 االن میریم؟ _

 ...تکون داد "آره"ماهان سری به معنی 

  
 

 :روبه نگین گفتم

 بیا خودمونو آماده کنیم _

 چشم _

 .رو آماده کردیم همراه نگین به اتاقم رفتیم و خودمون

 :تم و روبه نگین گفتمرو باالی سرم محکم بس موهام

 اون عطرو میدی؟ _

 باشه _

عطر رو توی دستش گرفت و با عطر دوش گرفت و 

 .عطر رو به دست من داد

ام رو تنم کردم  مقداری عطر به لباسم زدم و مانتو

نگین هم مانتویی رو که صبح تنش کرده بود رو تنش 

 :کرد و گفت
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 !برو که رفتیم _

مبل نشسته بود و با  از اتاق خارج شدیم، ماهان روی

 :زد، با دیدنمون گفت پاش روی زمین ضرب می

 باالخره تموم شد؟ _

 :نگین اعتراض گونه گفت

 !نیم ساعت هم نشد _

 !آره حق با توئه _

 .نگین با حرص به ماهان نگاهی انداخت و چیزی نگفت

 .از خونه بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم

ی پدر شوهر  ماهان استارت رو زد و به سمت خونه

 ...گرام حرکت کرد

جلوی در ایستاد؛ از ماشین پیاده شدیم و آیفون رو 

 .زدیم، در با تیکی باز شد وارد حیاط شدیم

گلچهره جون با لبخند از خونه بیرون اومد و به سمتون 

 :اومد و با خوش رویی گفت
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 ها خوش اومدین بچه _

 مرسی مادر _

 مرسی مامان جونم _

 ، خوبی؟مرسی گلچهره جون _

 مرسی عروس گلم _

رو مخاطبش قرار داد  بعد حرفش در حالی که هممون

 :گفت

 بریم داخل _

 .هر سه تامون پشت سر گلچهره جون وارد شدیم

محسن خان روی مبل مخصوص خودش نشسته بود و 

خوند، با صدای نه چندان بلندی سالم  روزنامه می

  ...دادیم و جوابمون رو گرفتیم

و گفت و گو گذشت، دور هم جمع کل روز به بحث 

شده بودیم که با صدای ماهان از حرف زدن با گلچهره 

 :جون و نگین دست کشیدم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

711  

 

 آیناز خودتو آماده کن دیگه وقتشه برگردیم _

 .سری تکون دادم و از جام بلند شدم

رو دنبال خودش کشوند و  نگین هم بامن بلند شد و من

 :گفت

 !یه لحظه بیا کارت دارم _

 هباش _

 :همراه نگین به اتاقش رفتیم، در اتاق رو بست و گفت

تونم  آیناز اگه سامیار منو نخواد چی؟ دیگه نمی _

 !ببینمش؟

 !تونی تونی خوبشم می هیس چرا نتونی؟ می _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 !دونم استرس دارم نمی _

 نداشته باش، سامیار دوستت داره بهت قول میدم _

  .ها سری تکون داد و هیچی نگفت مظلوم مثل بچه

 نگین مانتوم کجاست؟ _
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 صبر کن بیارمش _

ام رو بیرون آورد و به سمتم گرفت، مانتو رو تنم  مانتو

 .کردم و باهم از اتاق خارج شدیم

 !ام ماهان من آماده _

 :صدای محسن خان بلند شد

 !کجا دخترم؟ بشینید هنوز زوده که _

بریم فرداهم که نه دیگه مرسی پدرجون، باید  _

 !ماهان کالس داره

محسن خان سری تکون داد و درحالی که عینکش رو 

 :کرد گفت جابه جا می

 !باشه دخترم _

 .ماهان از جاش بلند شد

 .بعد از خداحافظی از خونه خارج شدیم

ماهان ریموت ماشین رو زد، برای موضوعی که 

 .خواستم با ماهان مطرح کنم دل تو دلم نبود می
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 ...ستم هرچه زود تر به خونه برسیمخوا می

  
 

روند  سوار ماشین شدیم، ماهان با سرعت تمام می

 ...است هرچه زودتر به خونه برسیمخو انگار اونم می

جلوی در خونه ایستاد از ماشین پیاده شدیم و وارد 

 .خونه شدیم

ماهان روی مبل نشست و به مبل تکیه داد، جلو رفتم 

اش گذاشتم و ماساژش دادم، با  دستم رو روی شونه

 :اش نفس عمیقی کشید و گفت برخورد دستم با شونه

 آخ ناز شصتت، داشتم میمیردم  _

مقداری ماساژش دادم و خم شدم و گردنش رو 

بوسیدم و درحالی که روی گردنش خط فرضی 

 :کشیدم گفتم می

 ماهان؟ _

 :داری گفت باصدای خش
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 جان دلم؟ _

 :آروم تر و یواش تر زمزمه کردم

 !خوام منم بچه می _

 :تکون شدیدی خورد و گفت

 !بازم بگو _

 !خوام بچه می _

ا شک بهم خیره شد، خب ناباور از جاش بلند شد و ب

 !خوام دیگه چیه؟ بچه می

بهم نزدیک شد و دستش رو دور کمرم گذاشت و بهم 

 .چسبید

ای از موهام رو  روسری رو از روی سرم برداشت و تره

 :کنار زدم و به صورتم خیره شد، آروم زمزمه کرد

 مطمئنی؟ _

 .رو پایین انداختم سری تکون دادم و سرم

 :داری گفت صدای خشای کرد و با  تک خنده
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 ...خوای چیزی بشنوی؟ از نمی _

 :دستم رو روی لبش گذاشتم و گفتم

االن هیچی مهم تر از من و تو نیست! االن فقط  _

 !ماییم! من و تو

لبخندی روی لبش ظاهر شد و با شیفتگی بهم خیره 

ام گذاشته و درحالی که  شد، دستش رو روی گونه

 .رفترو به دندون گ کرد لبم بلندم می

 .کرد بوسید و به طرف اتاق حرکت می پر عطش می

رو روی تخت گذاشت و مقداری ازم فاصله گرفت و  من

 :گفت

 !زندگی بدون تو بی معنیه برام _

 .دارش دوختم لبم رو گزیدم و نگاهم رو به نگاه تب

 ...دستش به طرف لباسم رفت و

دار و  ام کشید و کنار گوشم خش دستی به شکم برهنه

 :و گفتآروم 
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 !مامان شدنت مبارک خانوم کوچولو _

زد، از روم کنار رفت  نفسی کشیدم قلبم تند تند می

من رو توی بغلش گذاشت، سرم روی بازو اش بود و 

ی ستبرش گذاشته  درحالی که دستم رو روی سینه

 :بودم گفتم

 االن بهم میگی؟ _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 اجازه نمیدی بخوابیم؟ _

کشیدم و شیطون  های فرضی می ش خطا روی سینه

 :گفتم

امشبو نخواب! فردا استراحت کنیم! ماه عسل که  _

 نرفتیم بذار خوش باشیم

 :رو به خودش فشرد و گفت من

 باشه هرچی خانمم بگه _

 !خب بگو _
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 ...مقداری توی جاش جابه جا شد و

  
 

کشید، آروم  ام می وار روی گونه دستش رو نوازش

 :شروع کرد

نُه سالم بود که مادرم وقت زایمانش رسید، قرار بود  _

 خواستم یه خواهر تپلی برام بیاد، دل تو دلم نبود و می

توپی که توی شکم مادرم گذاشته شده هرچه زود تر 

 .بیرون بیاد

ام گرفت نگین رو به یه توپ  از این حرفش خنده

 !تشبیه کرده بود

 :ی حرفش سپردم گوشم رو به ادامه

توی بیمارستان جلوی در منتظر بیرون اومدن  _

خواهرم و مامانم شدیم. بعد گذشت چندین ساعت 

ام رو از اتاق زایمان  طاقت فرسایی خواهر کوچولو

های کوچولوش نگاه کردم مثل  بیرون آوردن، به دست
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درخشید. بعد از نگین یه دختر بچه رو  خورشید می

بیرون آوردن، برای یک لحظه خواستم نگاهش کنم 

 .پس جلو رفتم و از نزدیک بهش خیره شدم

ماهان مقداری ایستاد و نفس عمیقی کشید و ادامه 

 :داد

تونست  داد ولی نمی هوا تکون می دستش رو توی _

چشمش رو باز کنه. پرستارها دختر بچه رو پیش 

 .مادرش بردن

به اتاقی که مادرم بستری بود رفتم و مقداری کنار 

ام سررفت برای همین از  خواهرم نشستم ولی حوصله

 ...جام بلند شدم و توی سالن شروع به راه رفتن کردم

 :نفسی تازه کرد و گفت

ه گوشم رسید یه خانم درحال ناز کشیدن صدایی ب _

دخترش بود! کنجکاو شدم پس وارد اتاق شدم، زن با 

دیدنم لبخندی زد و منو به کنار خودش دعوت کرد. 
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ای بود که جلوی درب  کنارشون رفتم توی گهواره بچه

زایمان دیده بودمش، دیگه راحت چشمش رو باز 

رونم اش چیزی د های سبز آبی کرد؛ با دیدن چظم می

 .شد چیزی توی دلم تکون خورد آشفته

ماهان دستی به گردنش زد و درحالی که آروم آروم 

 :کشید گفت نفس می

 !دیگه خسته شدم _

 :آلود گفتم های خواب با چشم

 خوام بشنوم ! می نه بگو _

 :سری تکون داد و ادامه داد

که بخوام همیشه یه  تموم طول عمرم بدون این _

رفت!  شی جلو چشمم رژه میجفت چشم سبز آبی وح

ی عاطفی برقرار کنم!  هرگز نتونستم باکسی رابطه

ی  گذشت روزی خونه گذشت و می زمان همین طور می

دوست پدرم دعوت بودیم، به اونجا رفتیم با دیدن 
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های سرکش و وحشی دختر خونواده دلم لرزید،  چشم

ها خودش بودن، چشم هایی که من یک عمر  اون چشم

 ...دگی کردمباهاشون زن

ام کشید  نفس عمیقی کشید، دستی به روی بدن برهنه

 :و زیر گوشم زمزمه کرد

با دیدنت نتونستم خوددار باشم، نتونستم ببینمت  _

ولی مال من نباشی؛ پس تصمیم گرفتم تورو مال خودم 

 !زور کنم حتی شده به

  
  

 :ادامه داد

تمایل نبودی پس به نگین گفتم که  توهم زیاد بی _

پیش تو حرف از ازدواج من بزنه و وقتی عکس العملتو 

 !بهم گفت مشتاق تر شدم

نثار نگین کردم، به با فکرکردن به اون روز فحشی 

 :ی حرف ماهان گوش سپردم ادامه
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ات  به پیشنهاد نگین تصمیم گرفتیم با خونواده _

حرف بزنیم و خواهش کنیم که بدون خبر تو به 

به شرطی که اگه "ات بیایم و پدرت گفت:  خاستگاری

آیناز جواب رد داد دیگه نباید باماهان چشم تو چشم 

و به  ماهم شرطش رو قبول کردیم "بشه

ی ماجرارو که خودت  ات اومدیم، بقیه خاستگاری

 .دونی می

 .ی گفتم"هوم"سری تکون دادم و 

 :توی گلو خندید و گفت

 خوابت میاد؟ بخوابیم؟ _

 :تکون دادم و گفتم "نه"سری به معنی 

 ماجرای سایه چیه؟ _

ام کشید که باعث  ماهان دستش رو روی بدن برهنه

 :شد به خودم بلرزم، آروم گفت
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سایه؟ هیچی! اون توی آمریکا بزرگ شده و امروز  _

 !هم از قصد توی بغلم نپرید

 :از حرص نفس عمیقی کشیدم و گفتم

هیچی دیگه همین که توی اون قبرستون بزرگ  _

 !شده حق نداره به عشق من چشم داشته باشه

 :ماهان خندید و گفت

 !ام جوجوی غیرتی _

 :اخمی کردم و گفتم

انداخت ناسزا  پسر بهم نگاهی می آره االن اگه یه _

 .گفتی می

 :خیمه زد و بااخم گفت  رو جابه جا کرد و روم من

کشم کسیو که بخواد به ناموسم نگاه  به آتیش می _

 !کنه

 :ام رو بوسید و گفت ی سینه قفسه

 !کنم دسیو که بهت بخوره خرد می _
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 :روی لبم رو بوسید و گفت

سی حق نداره تنت، قلبت همه چیزت مال منه و ک _

 !تورو صاحب بشه

ام باال پایین  ی سینه کشیدم و قفسه تند تند نفس می

 .شد می

 :دستم رو توی موهاش فرو بردم و گفتم

بار دختری مثل کنه بهت بچسبه رو خفه  این _

 !کنم می

 :توی گلو خندید و گفت

 !وروجک حسود _

 !حسود نیستم _

 !هستی _

 نچ _

 :و برد و گفتخندید و سرش رو توی موهام فر

 اوم چه بویی داری _
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اومد، وقتی  خورد قلقلکم می وقتی نفسم به گوشم می

 :ی ریزم شد گفت متوجه خنده

 !شد؟ نگفته بودی قلقلکی هستی چی _

 :شد گفتم ام بند نمی درحالی که خنده

 نه فقط یکم قلقلکم اومد _

شیطون خندید و تا بخوام به خودم بیام شروع به 

 .دقلقلک دادنم کر

از خنده نفسم بند اومد و پا زدم که ملحفه از روم کنار 

 .ام توی دید ماهان قرار گرفت زده شد و بدن برهنه

ماهان با دیدنم آب دهنش رو قورت داد و خم شد و 

 ...سرش رو توی گردنم فرو برد

  

 .صبح با صدای آیفون از خواب بیدار شدم

ر خواب ی غرق د رو از دور کنار زدم و به چهره ملحفه

های تخس  ماهان خیره شدم توی خواب مثل پسر بچه
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شده بود موهایی که توی صورتش پخش شده بود رو 

ی آیفون ازجام بلند شدم و  کنار زدم، با صدای دوباره

 .بعد از پوشیدن لباسم از اتاق خارج شدم

ها پایین رفتم و به تصویر اف اف نگاهی انداختم  از پله

 .جا خوش کردتصویر مهناز جلوی چشمم 

 !امروز قرار بود به اینجا بیاد

در رو باز کردم، بعد از چند مین وارد خونه شد و با 

 :صدای بلندی گفت

ی خیره سر چرا امروز به دانشگاه  سالم، دختره _

 نیومدی

 :ام گذاشتم و گفتم دستم رو روی بینی

 !هیس! چته؟ خسته بودم نیومدم _

 :نگاه تندی نثارم کرد و گفت

 !ان کجاست؟ اونم نیومدماه _

 :ریز خندیدم و گفتم
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 !توی اتاق خوابه _

 !عه مگه چیکار کردین که انقدر خسته شده؟ _

 فضول بتوچه؟ بچه _

 .بااین حرفم خندید و زهرماری نثارم کرد

به نشیمن دعوتش کردم با دیدن ساعت مخم سوت 

 !کشید؛ ساعت یازده و نیم صبح بود

 .ام بود هدستی به شکمم کشیدم عجیب گشن

 گذره آیناز جونم؟ می  زندگی متاهلی خوش _

 :کشیدم گفتم درحالی که خمیازه می

 !جورم! اصال یک صفایی داره که نپرس چه _

 :مهناز بهم نگاهی انداخت و گفت

 دلم برات تنگ شده بودا _

 !دونم می _

ای نگاه کرد و از جاش بلند شد و  مهناز به طرف دیگه

 :گفت
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 خوبین؟ سالم آقا ماهان _

رو توی  از جام بلند شدم و به ماهانی که دستش

اش مثل پسرهای تخس  موهاش فرو برده بود و قیافه

 :شده بود گفت

 !سالم ممنون شما خوبی؟ بفرما بشین _

 :مهناز تشکری کرد و روبه من گفت

برو یکم صبحونه به شوهرت بده بعد بیا کلی حرف  _

 ! دارم برات

 باشه _

ف ماهان رفتم، باهم به سمت بلند شدم و به طر

رو توی  که پام آشپزخونه رفتیم، به محض این

آشپزخونه گذاشتم توی حصار ماهان افتادم، از پشت 

بغلم کرد و بهم چسبید و نفس گرم و داغش رو 

 :ی گوشم کرد و پچ پچ وار گفت حواله

 مون بوجود میاد؟ یعنی کی بچه _
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 :گفتمام گرفت و بالحن شوخی  از این حرفش خنده

 !وقت گل نی _

 :نفسش رو توی گوشم فوت کرد وفت

 !امشبم برات برنامه دارم _

 ...ماهان امشب که _

 :دستش رو نوازش وار روی شکمم کشید و گفت

 !شم و مقصرش خودتی ازت سیر نمی _

 !دونست لبم رو گزیدم لعنتی نقطه ضعفم رو می

 .با دیدن سکوتم توی گلو خندید و ازم جدا شد

امون رو  رو روی میز چیدم و باهم صبحونه صبحونه

 ...خوردیم

 :ماهان از روی صندلی بلند شد و گفت

 میرم پیش آرش، شماهم راحت باشین _

سری تکون دادم، لباسش رو تنش کرده بود و نیازی به 

 !آماده شدن دوباره نبود
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 دیگه برم _

 اوهوم _

 ...رو کوتاه بوسید و از خونه خارج شد جلو اومد و لبم

  
 

 :مهناز مثل دزد وارد آشپزخونه شد و گفت

 ماهان چرا رفت؟ _

 !خواست راحت باشیم _

 !باشخصیتیای جانم چه شوهر  _

 :ای کردم و گفتم از این حرف مهناز خنده

 !جا بشین من کوفتی درست کنم همین _

 کنی؟ چی درست می _

 !سیب زمینی _

 جون باشه _

زمینی هارو در آوردم و جلوی مهناز گذاشتم تا  سیب

  !رو برداره پوستشون
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 :کن رو بیرون آوردم و کنار مهناز نشستم و گفتم سرخ

 شنوم خب می _

 :از پوست کندن برداشت و گفت دست

 !راستش من و آرش عقد کردیم _

بااین حرفش شکه شده بهش نگاهی انداختم، یعنی 

عقد کرده و حتی خبر نداده؟ نگاه دلخورم رو ازش 

 :گرفتم و گفتم

 !مبارکه _

 :مهناز لبش رو گزید و گفت

آیناز بخدا اتفاقی شد، اصال کسی نبود! هیچکس!  _

ام همراه دایی، عمو،  وام و داییفقط عمه و دوتا عم

 !های آرش اونجا بودن خاله و عمه

 !باشه من که چیزی نگفتم عزیزم _

 ...ببخشید بخدا _

 :وسط حرفش پریدم و کالفه گفتم
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 توروخدا کافیه! این حرفارو داریم مگه؟ _

 .ای باال انداخت و هیچی نگفت شونه

زمینی ها رو  وقتی پوست کندنش تموم شد سیب

و بعد از شستنشون یک اندازه خردشون کردم،  گرفتم

ای  اش گذاشته بود و به نقطه مهناز دستش رو زیر چونه

 .خیره شده بود

 مهناز  _

 جانم؟ _

 تو چه فکری هستی؟ _

 هیچی واال، آیناز زندگی مجردی سخت نیست؟ _

 !ام خوشه نچ! خیلی _

 جدی؟ _

 :سری تکون دادم، نفس عمیقی کشید و گفت

 ی؟ سخت بود؟شب اول چ _

 آره ولی عادی میشه _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

732  

 

رو خرد کردم بازهم شستمشون و روی  وقتی همه

 .ی تمیزی پهنشون کردم پارچه

سرخ کن رو بیرون آوردم و روغن رو توش ریختم و به 

 .برق زدمش

وقتی روغن داغ شد سیب زمینی هارو توش ریختم و 

 ...مقداری نمک بهشون اضافه کردم

و انقدر حزف زدیم که  نهار رو باهم دیگه خوردیم

ها از دستمون دررفت، با برگشتن ماهان  شمار ساعت

 ...دست از حرف زدن برداشتیم

  
 

 :مهناز از جاش بلند شد و گفت

 سالم _

 :ماهان بالبخند گفت

 سالم بفرما بشین _

 :مهناز نشست جلو رفتم و گفتم
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 ای؟ سالم، خوابت میاد؟ خسته _

تکون داد، درحالی که  "نه"ماهان سری به معنی 

 :داد گفت چشمش رو ماساژ می

ام زنگ زد و کار مهمی  االن باید برم مطب، منشی _

 !پیش اومده

باشه ولی االن که ساعت پنجه، چه ساعتی  _

 گردی برمی

 :دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت

خواد  خب راستش سامیار هم زنگ زد و گفت می _

 باهام حرف بزنه

 باشه سعی کن زیاد دیر نکنی _

 :ام رو بوسید و گفت جلو اومد و پیشونی

 باشه زود میام فعال _

 :و گفت مهناز هول هولکی از جاش بلند شد

 آقا ماهان میشه منم تا یه جایی برسونی؟ _
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 :تکون داد و گفت "آره"ماهان سری به معنی 

 !باشه حتما _

 ممنون _

 :روبه من ادامه داد

 آیناز لباسام کجان؟ _

 صبر کن میارم _

 کنم نه بگو خودم همونجا تنم می _

 !تو اتاق خودمه _

 .سری تکون داد و به طرف اتاق رفت

بل نشست و ساعدش رو روی چشمش ماهان روی م

 :گذاشت و گفت

 !ترکه سرم داره می _

 !چرا؟ _

 دونم نمی _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

735  

 

به کنارش رفتم و دستم رو توی دستش گذاشتم و 

 :گفتم

 دم برگشتی ماساژش می _

دستش رو روی از روی چشمش برداشت و شیطون 

 :گفت

 واجب شد جایی نرم _

 :ام گرفت و بهش نگاهی انداختم و گفتم خنده

 !برو ولی زود برگرد _

 !ای به چشم بانو _

 :رو از ماهان گرفتم لبخندی زدم، با صدای مهناز نگاهم

 !من حاضرم _

 !بریم _

 :ام رو بوسید و گفت ماهان جلو اومد گونه

 خداحافظ _
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ماهان از خونه خارج شد مهناز هم جلو اومد و بغلم 

 :کرد و گفت

 بینمت خداحافظ فردا می _

 :شدم و گفتم بوسیدمش و ازش جدا

 بینمت خدانگهدارت می _

 !مهناز از خونه بیرون رفت و تنها موندم

به خونه نگاهی انداختم، بهتره یکم تمیز کاری کنم تا 

 !گرده ماهان برمی

 .جارو رو توی دستم گرفتم و با دقت خونه جارو زدم

رو گرد گیری کردم، از خستگی روی  جای خونه همه

مبل نشستم که شدم پس روی  پاهام بند نمی

 !ام در بره خستگی

ام  چشمم رو روی هم گذاشتم اما با صدای زنگ گوشی

 .چشمم رو باز کردم

 :ماهان پشت خط بود، گوشی رو جواب دادم
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 الو جانم؟ _

 سالم خانمم، واسه شام منتظرم نباش قشنگم _

 نمیای؟ _

 !ام نه پیش سامی _

 اها باشه  _

 فعال _

 فعال _

ه ساعت خیره شدم چقدر زود رو قطع کردم، ب گوشی

گذشت؛ ساعت هفت بود پس بلند شدم و به سمت 

 ...حموم رفتم

 ...لباسم رو ازتنم در آوردم و وارد حمام شدم

  
 

 .توی وان نشستم و چشمم رو بستم
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ام از بین بره  به آب ولرم احتیاج داشتم تا خستگی

چشمم رو روی هم گذاشتم و ذهنم رو از همه چیز 

 ...آزاد کردم

از حموم بیرون اومدم و بدن خیسم رو خشک کردم، 

االن که ماهان معلوم نیست چه ساعتی برگرده چرا 

 .باشم؟ بااین فکر لبخندی روی لبم نشستآزاد ن

ام رو  هام رفتم و ست مشکی به سمت کمد لباس زیر

پوشیدم و به بدنم خیره شدم؛ بدنم تناقص زیبایی با 

سیاه رنگم که   لباس مشکی داشت، شورتک و نیم تنه

روش با مروارید کار شده بود رو بیرون آوردم و تنم 

 ...کردم

م، لباس به تنم چسبیده توی آینه به خودم خیره شد

 .داد ام رو بیشتر نشون می بود و سفیدی

 :وار گفتم ای کردم و زمزمه چرخی زدم تک خنده

 !دارم برات آقا ماهان _
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حالی  رو توی دستم پیچوندم و با خوش ای از موهام تره

 .از اتاق خارج شدم

 !وقت تقویت کردن خودم بود

ام رو از  قهوارد آشپزخونه شدم و شکالت تلخ مورد عال

توی کابینت بیرون آوردم؛ بازش کردم و با خیال 

اش حس خوبی رو  خوردمش، طعم تلخی و شیرینی

 .بهم منتقل کرد

ام شده بود ولی  دستی به شکم تختم کشیدم گرسنه

خیال  کرد پس بی خوردم شکمم باد می اگه االن غذا می

 ...رو با هله و هوله و میوه سیر کردم شدم و خودم

عت روی دیوار خیره شدم ساعت هشت و نیم رو به سا

 .نشون داد

 !گرده مثال گفت زود برمی

اگه امشب رو به کامت تلخ نکردم آیناز نیستم ماهان 

 !خان
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بالبخند به طرف ضبط سوت رفتم و آهنگ ریحانا به 

اسم الماس رو پلی کردم، با شروع آهنگ خودم رو با 

تنها  های من دادم و تکون دادن ریتمش تکون می

زدم و کمری بود که آروم  دستی بود که به بدنم می

 .دادم همراه آهنگ تکون می

"_ Shine bright like a diamond 
Find light in the beautiful sea 

I choose to be happy 
You and I, you and I 

We’re like diamonds in the sky 

ن توی حال و هوای خودم بودم و با ریتم آهنگ تکو

خوردم؛ با دستی که روی کمر باریکم نشست یخ  می

 ...بستم

You’re a shooting star I see 
A vision of ecstasy 

When you hold me, I’m alive 
We’re like diamonds in the sky 
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ی گردنم کرد و با لحن  ماهان نفس داغش رو روانه

 :خشدار و خماری گفت

 !جذاب و هات شدی _

لبم رو گزیدم خواستم ازش جدا بشم از لحن صداش 

 ...اما این اجازه رو نداد و کمرم رو چسبید

I knew that we’d become one right 
away 

Oh, right away 
At first sight I left the energy of 

sun rays 

از پشت بهم چسبید و خودش رو با تکون های من 

 هماهنگ کرد. سرش رو توی گودی گردنم فرو برد،

خیسی زبونش رو گردنم رعشه به تنم انداخت، 

 ...رو به سمت خودش چرخوند طاقت من بی

I saw the life inside your eyes 
So shine bright, tonight you and I 
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We’re beautiful like diamonds in 
the sky 

Eye to eye, so alive 
We’re beautiful like diamonds in 

the sky 
«Rihanna_diamond»  

ام کرد و درحالی که بهم  ای خیس و داغ حواله بوسه

ام رسوند  چسبیده بودیم دستش رو به قفل نیم تنه

 ...که

  
 

ام رسوند که دستم رو روی  دستش به قفل نیم تنه

 .بازواش گذاشتم و سعی در فاصله گرفتن ازش داشتم

 :داری گفت کمرم رو محکم گرفت و با صدای خش

 !انقدر ورجه ورجه نکن دختر _

خواستم از دستش فرار کنم ولی محکم تر از قبل 

پشت سرم رو گرفت و نچ نچی کرد و به طرف دیوار  من
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هلم داد، به دیوار چسبیدم ماهان دستش رو دو طرف 

ی  ای خیس روی قفسه گذاشت و خم شد و بوسه

ام  ام کاشت و دست داغش رو روی شکم برهنه سینه

 .رو گزیدم کشید؛ بااین کارش سست شدم و لبم

های خمارم خیره شد و  سرش رو بلند کرد و به چشم

 :زمزمه کرد

 نی کوچولو؟خواستی فرار ک نچ! می _

 :با صدای لرزانی زمزمه کردم

 !آره _

سرش رو توی گودی گردنم فرو برد لعنتی خوب 

 !دونست روی گردنم حساسم می

گردنم رو بوسید و کنار گوشم به طوری که نفس 

 :خورد گفت داغش به گوشم می

 !وقت چرا؟ اون _

 :لرزان و آروم گفتم
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 !گردی ولی ساعتو ببین گفتی زود برمی _

 :و خندید و گفتتو گل

 !راجع به نگین حرف زد _

اش  از این فاصله گرمم شده بود اما به شیرینی

 :ارزید، پس گفتم می

 چی گفتین؟ _

دستش رو به کمرم رسوند و کمرم رو ماساژ داد، 

، درحالی  ام رسوند دستش باالتر رفت و به قفل نیم تنه

 :وار گفت بوسید کنار گوشم زمرمه ام رو می که شونه

 !هیس هیچی نگو لذت ببر _

ای  لبم رو روی هم فشردم سرش رو بلند کرد بوسه

آروم و سریع روی لبم نشوند، بااین کارش اختیارم رو 

رو  از دست دارم و به طرف خودم کشوندمش و لبم

 ...بوسیدم روی لبش گذاشتم و پر حرارت می
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های دست ماهان توی خواب عمیقی فرو  شب با نوازش

 ...رفتم

 !امشی در وجودش داشت این حضرت یارعجب آر

 .با برخورد نور به چشمم، بیدار شدم

 !به کنار دستم نگاهی انداختم، ماهان نبود

 یعنی کجا رفته؟

با فکری که به ذهنم رسید لبخندی روی صورتم جا 

 ...گرفت

از روی تخت بلند شدم؛ حتما ماهان رفته صبحونه 

 .آماده کنه

رداشتم و از اتاق خارج لباس ماهان دم دستم بود رو ب

 ...شدم

ها پایین رفتم و به آشپزخونه رفتم اما   با ذوق از پله

 !ماهان نبود
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کاغذ روی یخچال به چشمم خورد با خوندنش چشمم 

 .از تعجب گشاد شد

خونی حتما من سرکالسم  خانم گلم االن که اینو می _

دم االن زود حاضر شو و بیا چون  و دارم درس می

راهت ندم! تا تو باشی و نخوای از دستم امکان داره 

 !فرار کنی

 .آخر نوشته استیکر لبخند گذاشته بود

با عجله بدون اینکه صبحونه بخورم به اتاقم برگشتم و 

ام رو سرم  خیلی سریع لباسم رو پوشیدم و مقنعه

 .اینکه آرایش کنم از خونه بیرون زدم کردم و بدون

 ...از دادمسوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه گ

جلوی دانشگاه ایستادم و بعد از اینکه ریموت 

 ...رو زدم به طرف کالسم پا تند کردم ماشین

ی ماهان وارد "بفرمایید تو"ای به در زدم و با  تقه

 .کالس شدم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

747  

 

که استاد شوهرمه با لبخند گله و گشادی  به خیال این

به طرف میزم رفتم هنوز چند قدم برنداشته بودم که 

 :ماهان ایستادمبا صدای 

 کجا خانم رادمنش؟ _

 :سرجام ایستادم و با خنده گفتم

 !میرم سرجام استاد _

 :ابرویی باال انداخت و به میز تکیه داد و گفت

 ی کی؟ بااجازه _

 !خودم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !نچ! برو بیرون _

 ...ولی استاد _

 !برو بیرون زود _
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ه ما خیره بودن، ها نگاهی انداختم همه ب به بچه

هام رو توی هم گره زدم و جلو رفتم، با حرفی که  اخم

 ...زدم ماهان متعحب نگاهم کرد

  
 

کل شبو خودت نذاشتی بخوابم و مثل وحشیا  _

دادی منم خواب  افتادی به جونم! اگه اجازه می

دونی چیه؟ دمم گرم که خواستم از  نمیموندم! اصال می

 ...دستت فرار کنم چون توی وحش

ی حرفمم رو بزنم که با صورت برزخی  خواستم ادامه

ماهان روبه رو شدم انگار تازه به مغزم رسیده که 

 !ام و چه حرفایی زدم اییکج

چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و هرآن منتظر 

طوفانی شدن ماهان بودم اما چیزی نشد! انگار آرامش 

 ...شه قبل طوفان رو بهم غالب می
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با استرس الی چشمم رو باز کردم ماهان با چشم های 

 :سرخ شده بهم خیره شد و داد زد

 !برو بیرون! فورا _

ای به ماهان زدم و از کالس بیرون  اخمی کردم و تنه

 :زدم رفتم و باخودم حرف می

انگار کیه؟ برو بیرون! نه بابا من برم بیرون؟ نشونت  _

دم آقا ماهان! کل شبو نذاشت بخوابم بعد برای من  می

خوام  اندازه اصال صدسال سیاه نمی علم شنگه راه می

 !منو توی کالس راه بده

به یه نفر خوردم؛ با  زدم که باخودم زیر لب حرف می

دیدن آقا سیاوش دوست بابام که ازقضا مدیر 

 :ی گفتم و ادامه دادم"ببخشید"هم بود  دانشگاه

 سالک آقا سیاوش خوبین؟  _

 :آقا سیاوش لبخندی به روم پاشید و گفت

 !گذره ممنون دخترم چی بگم؟ شکرخدا می _
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 خداروشکر _

أمل انگار چیزی به ذهنش رسیده باشه چون بدون ت

 :گفت

 راستی مگه نباید سرکالست باشی؟ چرا اینجایی؟ _

 :اخمی کردم و با بدخلقی گفتم

 !ماهان از کالس بیرونم کرد _

 :آقا سیاوش خندید و گفت

 وقت چرا؟ اون _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 است دونم؟ دیوونه چه می _

 :آقا سیاوش بااین حرفم خندید و گفت

 مو از کالس بیرون انداختهبیا ببینم چرا دختر _

 :بااین حرفش لبخندی به پهنی صورتم زدم و گفت

 !ای به چشم _
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باهم به سمت کالس رفتیم جلوی در کالس ایستادیم، 

ماهان در  "بفرمایید"ای به در زد، با  آقا سیاوش تقه

 :روز باز کرد و گفت

 رو چرا انداختین بیرون؟ ماهان جان خانوم رادمنش _

ای مخفی کردم و صورت ماهان رو  خودم رو گوشه

 :دیدم و فقط صداش بهم رسید نمی

 !دیر اومدن _

آقا سیاوش بهم نگاهی انداخت با دیدن نگاهش سر به 

 ...زیر شدم

دونم به ماهان  سیاوش خان وارد کالس شد و نمی

 :گفت که صداشون به گوشم رسید چی

 !خانم رادمنش بیاید تو _

و سربه زیر وارد کیفم رو محکم توی دستم فشرد 

های درهم ماهان  شدم، سرم رو بلند کردم بادیدن اخم

لبخند گله گشادی تحویلش دادم حس کردم 



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

752  

 

هاش خندید اما با دیدن اخمش با خودم زمزمه  چشم

 :کردم

 !زهی خیال باطل _

به مهناز که ته کالس نشسته بود نگاهی انداختم و به 

 :طرفش پاتند کردم، کنارش نشستم که گفت

 پیس پیس _

 ها؟ _

 !ای دادی عجب سوتی _

 !خب _

 کوفت _

 !مهناز هیس باش _

مهناز سکوت کرد، آقا سیاوش بعد از کمی حرف زدن 

 .با ماهان، از کالس خارج شد
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با حرفی که شاهین یکی از پسرهای کالس زد کل 

کالس منفجر شد و اخمی وحشتناک میون پیشونی 

 ...وجود اومد ماهان به

  
 

 استاد؟ شیرینی ما کوش؟ _

 :کل کالس گفتن

 !استاد شاهین راست میگه _

 :ماهان اخمی کرد و جدی گفت

بینه!  اق امروز حرفی بزنه بد میهرکسی راجع به اتف _

 !کنید آخرین بارتون باشه که گستاخی می

همه از لحن ماهان ترسیدن و دیگه حرفی نزدن و 

 !تاآخر کالس جیک کسی در نیومد

به صندلی تکیه دادم و به حرکت لبش خیره شدم، 

نگاه سنگینم رو روی خودش حس کرد چون سرش رو 
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ام اخمی کرد و به  هبه طرفم چرخوند با دیدن نگاه خیر

 !توضیح دادن درسش ادامه داد

 .رو ازش گرفتم متقابال اخمی کردم و نگاهم

 !بگرد تا بگردیم استاد ماهان

عبوس روی صندلی نشستم و تاآخر کالس به ماهان 

نگاهی ننداختم و خودم رو با خودکار توی دستم سرم 

 ...گرم کردم

افتادن، ماهان همه به تکاپو  "خسته نباشید"باصدای 

 !هاش رو جمع کرد و از کالس بیرون زد ماهان وسیله

بدرک محل نذار منم دختر بابام نیستم اگه آدمت 

 !نکنم

رو بلند کردم، خندید و با خنده  با حضور نگین سرم

 :گفت

 !زدی آبروی داداشمو نابود کردی _

 هر هر _
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 :مهناز از طرف دیگه گفت

کرد  اهت میوای چه باحال بود! ماهان یه جوری نگ _

 !است انگار به خونت تشنه

 :بااین حرف مهناز اخمی کردم و گفتم

 !کنه هیچ غلطی نمی _

مهناز و نگین خندیدن، خواستم حرفی بزنم که اکثر 

دانشجو ها کنارم حلقه زدن و یکی یکی حرف 

 :زدن می

 وای آیناز یعنی استاد شوهرته؟ _

 !آخ توروخدا بگو بهمون رحم کنه _

 یعنی االن همه درساتو پاس میشی؟اوف دختر  _

 :عاقل اندر سفیه به همشون نگاهی انداختم و گفتم

 !ده ی شما به منم گیر می امروز که دیدین! اندازه _

 :همه سری تکون دادن و گفتن

 !آره خب _
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 :نگین با بیخیالی گفت

 !خب دیگه ما بریم _

 :مهناز گیج و منگ گفت

 ها؟ کجا؟ _

 !بوفه _

 .آره بریم _

 ...سه تامون بلند شدیم و به بوفه رفتیم هر

 .تا نسکافه خرید و برگشت مهناز سه

 .هامون به کالس برگشتیم بعد از خوردن نسکافه

رو با آرش  شد چون این کالس مهناز روی پاش بند نمی

 ...داشتیم

اش گذاشت و به در  مهناز با ذوق دستش رو زیر چونه

 .خیره شد

یومد! بعد از نیم ساعت پانزده دقیقه گذشت اما آرش ن

 !تونه بیاد خبر دادن که برای آرش اتفاقی افتاده و نمی
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 :مهناز با شنیدن این خبر هل شد و گفت

 خدا مرگم بده چی شده؟ _

 !دونم زنگ بزن خب نمی _

 !خواد رو می ها دلم سامی بچه _

 :بااین حرف نگین یاد حرف ماهان افتادم و گفتم

دیشب در مورد تو حرف  اها راستی سامیار و ماهان _

 !زدن

اش رو کنار گذاشت انگار از  بااین حرفم مهناز گوشی

 :زنگ زدن منصرف شده چون گفت

 خب؟ _

ی منتظر هردو نگاهی انداختم، از این  به قیافه

 :ام گرفت و گفتم حالتشون خنده

 هیچی! ماهان بهم نگفت _

 !لعنتی من برم به آرش زنگ بزنم _

 :س بیرون رفت، مهناز گفتمهناز بلند شد و از کال
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 از داداشم بپرس و بهم بگو باشه؟ _

 .تکون دادم "باشه"سری به معنی 

 ...باالخره کالس بعدی هم تموم شد

هر سه باهم از محیط دانشگاه خارج شدیم، آرش 

رفت نگین هم  ی آرش می مریض بود و مهناز به خونه

 .توی بازار کار داشت

 ...در پیش گرفتم سوار ماشین شدم و رله خونه رو

جلوی خونه ایستادم از ماشین پیاده شدم، ریموت رو 

 .زدم و داخل خونه شدم

ماهان روی مبل نشسته بود با دیدنم از جاش بلند شد 

 :با نگاهش کل بدنم رو زیر نظر گذروند و گفت

 !اومدی باالخره _

اش  از طرز نگاهش به خودم لرزیدم؛ نگاه سرخ شده

 ...داد ن میچیزی رو توی دلم تکو
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ماهان جلو اومد ناخوداگاه قدمی عقب رفتم که 

 .پوزخندی روی لبش نمایان شد

انقدر عقب رفتم که به دیوار چسبیدم. ماهان جلو 

 :اومد و بهم چسبید و گفت

 گفتی کل شبو اجازه ندادم بخوابی آره؟  خب می _

رو کنار زدم و دستش رو نوازش وار روی گردنم  موهام

 :داری گفت صدای خش حرکت داد و با

ام رو  ام آره؟ نظرت چیه یه بار خوی وحشی وحشی _

 !ببینی؟

 ماهان _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و گفت

 !هیس چیزی نگو _

 ...خم شد و سرش رو توی گردنم فرو برد
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رو با خشم از سرم برداشت سرش رو توی گردنم  مقنعه

مکید کمرم رو  فرو برد و درحالی که گردنم رو می

رو به خودش چسبوند، پاهام سست شده  گرفت و من

بود و برای جلوگیری ازش موهاش رو چنگ زدم اما 

 ...بوسید رم وحشی تر شد و محکم میبااین کا

ام رو باز کردم و با درد توی جام نیم  های خسته چشم

 ...ریزی گفتم "آخ"خیز شدم از درد 

ام برهنه بود؛ ملحفه رو باال کشیدم و پاهام رو  باال تنه

 .توی بغلم گرفتم

در حمام باز شد و ماهان توی چارچوب در ایستاد، 

ی ستبرش توی  سینه ای یه کمرش بسته بود و حوله

دید قرار داشت. آخ که چه اندامی داره این حضرت 

 !یار

 .اخمی کردم و با قهر روم رو ازش گرفتم
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به دیوار خیره بودم، تخت باال پایین شد اما اعتنایی 

 .نکردم، بوی شامپو و تنش به مشامم خورد

با گرم شدن دستم سرم رو به طرف ماهان چرخوندم و 

وجود اومد، با صدای آرومی  م بها اخمی روی پیشونی

 :گفت

 ازم ناراحتی؟ _

 :ای کرد و گفت سری تکون دادم تک خنده

 !فدای قهر کردنت _

 :چیزی نگفتم، با دیدن سکوتم گفت

 آینازم؟ _

 :جوابم تنها سکوت بود، اینبار گفت

 خانومم؟ _

 :بازهم سکوت کردم ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 زنی؟ حرف نمی _

 :کون دادم، خندید و گفتسری ت
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 اون وقت چرا؟ _

 :ای باال انداختم، بهم خیره شد و با شیطنت گفت شونه

 زنی نه؟ که حرف نمی _

 ...چشمم رو توی حدقه چرخوندم و جوابش رو ندادم

 :ام رو کشید و گفت بینی

 !من که عاشق این لجبازیتم _

از این حرفش دلم غنج رفت قبل از اینکه به خودم 

هان به سمتم اومد و شروع به قلقلک دادنم بیام ما

 .کرد

زدم و  کرد قهقه می وقتی دستش روی بدنم حرکت می

 ...چرخیدم از خنده مثل مار به دور خودم می

ای روی سرم  باالخره دست از سرم برداشت و بوسه

 :نشوند و گفت

 بخشیم؟ حاال نمی _

 !دونم باید فکرکنم نمی _
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رو توی بغلش  ه منخودش رو جلو کشید و درحالی ک

 :کشید کنارم دراز کشید و گفت می

قهر باش ولی حق نداری ازم جدا باشی! من همیشه  _

 !به آغوشت احتیاج دارم

حرف خودم رو به آغوشش سپردم، دستش رو دور  بی

 .ام رو بوسید ام حلقه کرد و سر شونه کمر برهنه

خورد حس  ام می اش به بدن برهنه وقتی بدن برهنه

 .شد وجودم سرازیر می خوبی به

 !ام دعوتیم ی عمه امشب خونه _

 کدوم؟ _

 محدثه _

 اهان خوبه _

اوهومی کرد و من رو به خودش فشرد و دستی که 

دورم بود رو روی دستم گذاشت و توی بغلش زندونی 

 .شدم و چشمم رو روی هم گذاشتم
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 .با نوازش های دست ماهان چشمم رو باز کردم

ده بود وقتی چشم بازم رو دید ماهان باالی سرم ایستا

 :گفت

 باالخره بیدار شدی؟ _

 اوهوم _

 :ام کاشت و گفت ای روی گونه بوسه

ساعت پنج و نیمه! بلند شو دوش بگیر کم کم آماده  _

 جا بریم باید باهات حرف بزنم شو! قبل اینکه به اون

 !االن بگو _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 گم می االن بلند شو دوش بگیر بعد _

 :سری تکون دادم و گفتم

 باشه _

 ...ملحفه رو دور خودم پیچوندم و ازجام بلند شدم
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ی تن پوشم  رفتم و دوشی گرفتم، حوله به سمت حموم

 .رو پوشیدم و از حموم خارج شدم

ماهان آماده و منظم روی تخت نشسته بود، با دیدنم 

 :بلند شد و به طرفم اومد

 !عافیت باشه خانمی _

 مرسی آقاهه _

توی گلو خندید و نزدیک تر اومد به طوری که تقریبا 

پیچوند رو توی دستش  بهم چسبیده بود کمربند حوله

رو به طرف خودش کشوند دستم رو روی  و من

 :اش گذاشتم، ماهان گفت سینه

 !هر روز از دیروز خوشکل تر و جذاب تر میشی _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 بله بله _

خندید و درحالی که دستش رو دور کمرم حلقه کرده 

 ...ای داغ روی لبم زد بود بوسه
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شدم باید  ش میمن هرروز بیشتر از دیروز عاشق

اعتراف کنم اگه نباشه منم نیستم و برای اولین بار از 

ته دل درحالی که چشمم پر از اشک شده بود از خدا 

 .خواستم که هرگز ماهان رو ازم نگیره

رو از خودش جدا کرد و  فین فینی کردم که ماهان من

 :باتعجب گفت

 چیشده؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 اهان اگه تنهام بذاری چی؟دونم، م نمی _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و گفت

 !هیس مگه بمیرم تنهات بذارم _

 !قول بده ماهان _

 :دستم رو کشید و گفت

 دم تنهات نذارم خدای روی زمینم قول می _

 :ای روی سرم نشوند و گفت بوسه
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 توچی؟ قول نمیدی؟ _

لرزید به خودم فشردمش و  درحالی که صدام می

 :گفتم

 !دم تنهات نذارم هرگز قول می _

 :روی سرم رو بوسید و گفت

 لباساتو بپوش و بریم _

 !چشم قربان _

 :لبخندی روی لبش جا خوش کرد و گفت

 بال چشمت بی _

ازماهان جدا شدم و لباسم رو بیرون آوردم و خودم رو 

 .آماده کردم

به آینه نگاهی انداختم خوب شده بودم و این تونیک 

 .پاگشا مناسب بودام برای  مجلسی

 ای؟ آماده _
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تکون دادم باهم از خونه خارج  "آره"سری به معنی 

 .شدیم

 .ماهان ریموت ماشین رو زد وسوار شدیم

 ...ماشین رو روشن کرد و وارد خیابان اصلی شد

 :ای ایستاد و گفت های راه بودیم که ماهان گوشه وسط

ببین آیناز من یه فکری دارم، تصمیم نهایی هم  _

 ت توئهدس

 چه تصمیمی؟ _

 :توی جاش جابه جا شد و گفت

_ ... 
  

 

 :توی جاش جابه جا شد و گفت

تو غیر حضوری بخونی؟ البته اگه بهتر نیست درس _

تو بخوای بیای دانشگاه من مشکلی ندارم ولی خب 

برات سخت میشه هم همسر داری و هم دانشگاه! اگه 
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رسی و خودمم  ی کارهات می غیر حضوری باشه به همه

 .دم ی درسارو برات توضیح می همه

گفت، پس  چشمم رو توی حدقه چرخوندم، بیراه نمی

 :گفتم

 وبیه ولی ماهان؟ام نظر خ _

 جانم؟ _

 از امسال غیر حضوری بخونم یا از سال بعد؟ _

 :ای باالانداخت و گفت شونه

 !دونم نظر خودته نمی _

 رو ندارم اوهوم منم حس اومدن به دانشگاه _

 !زنم پس بعدا با سیاوش خان حرف می _

سری تکون دادم، ماشین رو روشن کرد خواست 

 :فروشی گفتمحرکت کنه که با دیدن شیرینی 

 !ماهان اول شیرینی بگیر _
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سری تکون داد و از ماشین پیاده شد، از خیابان رد 

 ...شد و وارد دکان شد

شیرینی به دست توی ماشین نشست، شیرینی رو از 

ام نگاهی انداختم ساعت شش  دستش گرفتم به گوشی

 :و نیم بود، لب ازهم باز کردم و گفتم

 ماهان؟ _

 جونم؟ _

 !هیچی _

 :رو توی دستش فشرد و گفت مدست

 بگو خانمم _

 هیچی بخدا _

 مطمئنی؟ _

 .اوهومی زیر لب گفتم

اش گاز داد و باالخره جلوی  ی عمه به طرف خونه

 .شون ایستاد خونه
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از ماشین پیاده شدیم ماهان دستم رو گرفت، نفسی 

 :کشیدم و گفتم

 ماهان؟ _

 جانم _

 ظاهرم چطوره؟ _

 !بهتر از عالی _

 :ی لبم شکل گرفت و گفتملبخندی رو

 بریم _

سری تکون داد، زنگ در رو زد بعد چند مین یه زن 

تپل و گندمی در رو باز کرد با دیدن ماهان خوشحال 

 :گفت

 خوش اومدی پسرم بیا تو _

 :رو دیده باشه چون گفت انگار تازه من

ماشااهلل چقدر خوشکلی، خوش اومدی دخترم  _

 بیاین تو جلوی در بده
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گرمش زدم و همراه ماهان  ی خون ه چهرهلبخندی ب

 .داخل شدیم

داد،  حیاط جمع و جورش نشون از تمیزی این زن می

ی کوچیک آباد کرده بودن  ای از حیاط یه باغچه گوشه

 !شدی کردی سیر نمی و هرچقدر هم بهش نگاه می

اش در عین زیبایی قدیمی هم بود و این قدیمی  خونه

 .بودنش نمای زیبایی داشت

 .الی که به اطراف نگاه کردم وارد خونه شدیمدرح

ام رو  با ورودمون بوی خوش فسنجون و زیره پلو بینی

 .نوازش کرد

  
 

همراه ماهان روی مبل نشستیم، محدثه خانوم با یه 

سینی برگشت به شربت ها نگاهی انداختم و درحالی 

 :که لبخند روی لبم بود گفتم

 !چرا زحمت کشیدین؟ ممنون _
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 زحمت چیه؟ نوش جونت باشه _

 ...لبخندی زدم و تشکری کردم

شربت رو نخورده بودیم که زنگ در زده شد، عمه 

 :است بلند شه اما ماهان بلند شد و گفتمحدثه خو

 رم تو بشین من می _

 خدا خیرت بده پسرم _

 خیر ببینی _

ماهان از در بیرون رفت و در رو باز کرد، صدای 

 :گلچهره جون به گوشم رسید

 سالم خوبی؟ _

 سالم ممنون! بابا کجاست؟ نیومد؟ _

 نه توی شرکته گفت خودشو میرسونه _

 سالم داداش _

 بیاین تو سالم، _
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صدای تق تق کفش نگین فضارو گرفته بود و تقریبا 

 .روی مخ بود

 :عمه نگاهی به من انداخت و گفت

 چند سالته دخترم؟ _

 :لبم رو گزیدم و آروم گفتم

 اسفند میرم تو نوزده سال _

 پس کوچیکی _

 !بله _

 خداحفظت کنه _

 مرسی _

گلچهره جون و نگین داخل شدن، همراه عمه به رسم 

رام بلند شدیم، گلچهره جون به سمت عمه رفت و احت

 :گفت

 !وای محدثه جون بشین خجالتمون نده _

 :نگین هم جلو رفت و خوشحال گفت
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 ساملیکم عمه جونی _

 :عمه خانم خندید و گفت

 علیک سالم خوش اومدی _

 خوش باشی _

 :نگین به طرفم برگشت و گفت

 !ای؟ سالم زن داداش خوبی؟ خوشی؟ هنوز زنده _

 !ام بینی که زنده ام تو خوبی؟ می سالم مرسی، عالی _

 سالم عروس خوشکلم خوبی؟ _

 :جلو رفتم و سالم دادم و گفتم

 مرسی شما خوبی؟ آقا محسن خوبه؟ _

 همه عالی هستیم _

 شکر خدا، ماهان کجاست؟ _

 ...با حرفی که نگین زد لبم رو گزیدم

  
 

 :با حرفی که نگین زد لبم رو گزیدم
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ی خودتون کافی نیست؟ االن که پیشش  آخی خونه _

 !بودی

کردم،  سرم رو پایین انداختم و با پایین شالم بازی می

 :ان داخل شد و گفتماه

 چیشده همه روی خانمم زوم کردین؟ _

 :بااین حرف ماهان، نگین گفت

ات دلش برات تنگ  هیچی واال خانونم یکی یه دونه _

 !شده

ماهان توی گلو خندید و روبه منی که درحال ذوب 

 :شدن بودم گفت

 !کنما ات می خانمم رو اذیت نکن نگین وگرنه خفه _

 :گفتنگین زبونی در آورد و 

 !تونی تا وقتی مامانم پشتمه نمی _

ی نگین کرد و  ای حواله گلچهره جون پس گردنی

 :گفت
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 !کل دنیا حریف داداشت نمیشن _

 :نگین چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 !عجب اغراقی کردی مامان جونم _

گلچهره جون و عمه خانم خندیدن، ماهان چشم 

 :ای به نگین رفت و گفت غره

 !ش حرف شدیعجبا! خو _

نگین لبخندی به پهنای صورتش روی لبش نشوند و 

 :گفت

 !بودم _

ای رو شروع  قبل از اینکه نگین و ماهان بحث دیگه

 :کنن عمه خانم گفت

 !چرا سرپا ایستادین؟ بیاین بشینین دیگه _

 .ها نشستن همه بااین حرف روی مبل

رو بلند کردم، چشمم به قاپ عکسی خورد؛ یه  سرم

ی  که به جلو خیره شده بود و چهرهمرد مسنی 
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استخوانی و آروم داشت نظرم رو جلب کرد، روبه 

 :ماهان گفتم

 اون آقا کیه؟ _

 شوهر عممه _

 زنده است؟ _

 !نه _

ی عمه خانم  آهانی گفتم و به بقیه گوش سپردم. رابطه

 ...برد و گلچهره جون عالی بود و آدم لذت می

ون رفت، صدایی با صدای در عمه خانم بلند شد و بیر

 !نیومد انگار محسن خان بود

بعد چند مین محسن خان و عمه خانم داخل شدن 

 :همه بلند شدیم محسن خان گفت

 !ها بشینید سالم بچه _

بعد از سالم کردن نشستیم، مقداری حرف زدیم که 

 :عمه خانوم به ساعت روی دیوار خیره شد و گفت
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 !چقدر زود گذشت! ساعت نُه شد _

 :روبه نگین گفت بعد حرفش

 هارو آماده کنیم؟ عزیزم میای وسیله _

 چشم _

نگین بلند شد و من هم برای کمک کردن بلند شدم. 

 :عمه خانم گفت

 تو بشین عزیزم من و نگین هستیم _

 نه عمه جون تو بشین مرسی _

 :عمه خانم که از خداش بود گفت

 !باشه دخترم خدا ازت راضی باشه _

 ممنون _

ه آشپزخونه رفتم و غذاهارو چیدیم و همراه نگین ب

 .همه رو صدا کردیم

روی میز نشستیم و شروع به غذا خوردن کردیم. 

 :های غذا بودیم که محسن خان گفت وسط
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  !نازگل کجاست؟ بازم برنگشته بهت سر بزنه _

چی بگم برادر؟ کنار همسرش خوشه! اونم درگیر  _

 مشکالتشه

نگفت اما غم محسن خان پوزخندی زد و دیگه چیزی 

 ...شد دید ی عمه خانم می رو توی چهره

  
 

عمه خانم سرش رو پایین انداخت و خودش رو مشغول 

 .نشون داد

غذامون رو توی سکوت خوردیم و تنها صدای قاشق 

 ...شکست چنگال بود که سکوت رو می

رو جمع کردیم،  همراه نگین و گلچهره جون آشپزخونه

 !حال بود و بابت این بود که امروز تنها نبود عمه خوش

به اطراف خونه نگاهی انداختم، حق داشت شب و روز 

 ...تنها افتضاح سخت بود
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تموم شدن کارهامون به هال برگشتیم و روی مبل بعد 

 .نشستیم

عمه جون چای آورد و دور هم خوردیم، با حرفی که 

محسن خان زد عمه محدثه سرش رو پایین انداخت و 

 :کرد با شالش بازی می

امون  چرا نمیای پیش ما خواهر؟ جا برای همه _

 !هست

 ی اون خدا بیامرزه ممنون ولی اینجا پر از خاطره _

 ...تونم نمی

ی غمگین  محسن خان درحالی که چشم از چهره

 :گرفت گفت خواهرش می

 !باشه _

باهم وقت رو گذروندیم و بعد از خوردن میوه عزم 

 ...رفتن کردیم

 چرا انقدر زود میرین؟ _
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 :ماهان با مهربونی گفت

 !کن نیستیم که بازم میایم ول _

 :عمه خانم لبخند شیرینی زد و گفت

 مباشه پسر _

 :روبه من گفت

 ها، بازم سربزن وفا بشی نری بی _

 !چشم حتما _

 !پرنور _

لبخندی زدم بعد از پوشیدن مانتوام همراه ماهان از 

 .خونه بیرون زدیم

 گردن؟ مامانت اینا برنمی _

 :ای باال انداخت و گفت ماهان شونه

 !دونم، شاید برنگردن نمی _

 اوهوم _
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به محض سوار  رو زد و سوار شدیم، ریموت ماشین

شدنمون ضبط رو روشن کردم، صدای فرزاد فرزین 

 :فضای ساکت ماشین رو درهم شکست

وقتی یادِ تو میفتم ، باید هم توو هر نفس بغضم  _

 بگیره

 من فراموشی بگیرم ، اون همه خاطره رو یادم نمیره

 همه جا با توأم عشقم ، همه جا کنارمی واسه همیشه

ما که حسمون به هم عوض هر جایِ دنیا که باشیم ، 

 نمیشه

 نمیشه

میدونی دوسِت دارم ، هر جا باشی حتی از من اگه جدا 

 شی

 بازم بغضت توو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه

 دوسِت دارم آرزومی ، هر جا میرم رو به رومی

 حسم با تو عاشقونست و ، این حالِ من یه نشونست
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و کم من که زندگی ندارم ، واسه من دردِ نبودنِ ت

 نیـــست

 آره زنده موندم اما ، زندگی نکردنم دست خودم نیست

 دستِ خودم نیست

 شاید از خودت بپرسی ، عشق دیوونت چرا آدم نمیشه

چرا بعدِ این همه سال ، حتی یک شب به تو حسم کم 

 نمیشه

 نمیشه

آخه دوسِت دارم ، هر جا باشی حتی از من اگه جدا 

 شی

 تنها تکیه گامهبازم بغضت توو صدامه و عشقت 

 دوسِت دارم آرزومی ، هر جا میرم رو به رومی

 .حسم با تو عاشقونست و ، این حالِ من یه نشونست

حال از  ماهان توقف کرد و جلوی خونه ایستاد، بی

 .ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدیم
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ها گرفتم و بدون توجه به ماهان  رو به میله دستم

باکاری که ماهان کرد از ها باال رفتم،  خواستم از پله

 ...اختیار جیغی کشیدم ترس و یهویی بودنش بی

  
 

حرکت بلندم کرد، از دستش رو زیر پام برد و با یه 

ترس دستم رو دور گردنش حلقه کردم و درحالی که 

 :های شیطون و براقش خیره شدم گفتم به چشم

 !خب بگیریم نیفتم _

 :توی گلو خندید و گفت

 افته؟ ذارم خانم کوچولوم از دستم بی مگه می _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !ذاری نچ نمی _

ها باال  ید و از پلهلبخندی زد و روی سرم رو بوس

 ...رفت
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رو روی  در اتاق رو با سختی باز کرد و وارد شد، من

 :تخت گذاشت و روم خیمه زد و گفت

 !شم هرروز بیشتر از دیروز بهت وابسته می _

رو توی گودی گردنم برد و دستش رو روی  سرش

 :دستم گذاشت وگفت

 !ی بوی تنتم وابسته _

وار  زد و زمزمه ای خیس و عاشقونه روی گردنم بوسه

 :گفت

روزی که مال من شدی برام بهترین روز بود! به واهلل  _

 !علی یه دقیقه ازم جدا بشی میمیرم

لبم رو بین دندونم گرفتم، سرش رو بلند کرد و با 

 :داری گفت صدای خش

نکن! اونا مال منن! تنها من حق زندونی کردنشونو  _

 !دارم
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لبم مثل گنجشک تنم داغ کرده بود و از این محبتش ق

 !زد می

اش رو روی لبم قرار  های داغ و آتیشی خم شد و لب

 ...گرفت داد و با حس از لبم کام می

نفس کم آورد و ازم جدا شد، نفس عمیقی کشید 

برخورد نفس داغش با پوست گردنم تنم رو مور مور 

 .کرد

گرفت  از روم کنار رفت و درحالی که در آغوشم می

 :گفت

 !ام دای زمینیدوستت دارم خ _

هاش چشمم رو بستم و خودم رو به  از شیرینی حرف

 :اش چسبوندم و گفتم آغوش مردونه

 !من بیشتر دوستت دارم مرد من _

ای روی سرم  ماهان من رو به خودش چسبوند و بوسه

 :کاشت و گفت
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 شبت بخیر _

 !بخیر شب _

چشمم رو بستم و توی آغوش پر امنیت یار به خواب 

 ...رفتم

های دست ماهان از خواب بیدار شدم،  ا نوازشصبح ب

هام رو محکم تر روی  هام رو درهم کردم و چشم اخم

 :هم فشردم، بااین کارم ماهان خندید و گفت

 بیدار نمیشی؟ _

 هوم میشم _

 کو پس؟ _

 !ام بیدار شدما فقط نامرئی _

اومد  اش بند نمی اش بلند شد و درحالی که خنده قهقه

 :گفت

 !نوی نامرئیبلند شو با _

 :الی چشمم رو باز کردم و گفتم
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 !بیا بغلم بخواب انقدر وز وز نکن _

 :ام رو کشید و گفت بینی

 مگه نمیای دانشگاه؟ _

 !خونم، بازم بخوابم بای عشقم حضوری می _

 !شه آیناز اول باید کاراتو جور کنم بعد! سرخود نمی _

ای کشیدم و درحالی که بلند شدم موهای  پوف کالفه

 :ام رو کشیدم و گفتم لختهش

 !خوابم میاد استاد _

ات رو بخور تا دیر  لوس نشو بلند شو و بیا صبحونه _

 !نشده

 مگه ساعت چنده؟ _

 شش و نیم _

پوفی کشیدم و ازجام بلند شدم، ماهان از اتاق خارج 

 ...هم به طرف سرویس بهداشتی رفتم شد من
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 .کارهای مربوطه رو انجام دادم و بیرون اومدم

خودم رو آماده کردم و از اتاق خارج شدم، ماهان 

 .جلوی سماور پشت به من ایستاده بود

 !تو دل برو بود اندامش از پشت

های پشتش توی چشم بود و کتش درحال پاره  عضله

شدن بود، عضله های دستش وقتی دستش رو به 

شد و دل  کرد برجسته تر می سمت هم متمایل می

 .گرفت رو به بازی می ی من جنبه بی

 :به طرفم برگشت و گفت

 !بشین داره دیرمون میشه _

 :مسری تکون دادم، با دیدن میز صبحونه گفت

 !به به آقامون چه کردی _

 :ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 !بله دیگه مااینیم _
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بعد حرفش چشمکی زد دلم براش ضعف رفت، جلو 

رفتم و روبه رو اش ایستادم، لبخند آیناز کشی زد و 

دستش رو دور کمرم حلقه کرد، من رو به خودش 

ی ستبرش گذاشتم و  چسبوند دستم رو روی سینه

کشیدم  های فرضی می اش خط که روی سینهدرحالی 

 :گفتم

 شه امروز به دانشگاه نیام؟ چی می _

 چرا؟ _

 !حس اومدن رو ندارم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 کنم باشه با سیاوش حلش می _

 :با ذوق گفتم

 ! جون مرسی آخ _

ی پام ایستادم و  رو باال کشیدم، روی پنجه خودم

 .رو بوسیدم لپش
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 :خنده گفتخندید و با

 !نچ نچ بوسیدن رو هم بلد نیستی _

 :خندیدم و گفتم

 بلدم آقامون _

ابرویی باال انداخت و درحالی که به لبم خیره شده بود 

 :گفت

 !نشونم بده ببینم _

از گردنش آویزون شدم و لبش رو با تمام وجود 

 ...بوسیدم پر از نیاز پر از عطش

 :ازش جدا شدم و گفتم

 حاال دیدی؟ _

 !م بد نبودهو _

 :ابرویی باال انداختم و بااخم ساختگی گفتم

 بد نبود؟ _

 !ببین یاد بگیر _
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کمرم رو محکم گرفت و لبش رو روی لبم گذاشت، با 

بوسیدم و لب داغش با لذت روی لبم  مهارت می

 .لغزید می

 :ازم جدا شد، زمزمه کردم

 !ات رو بخور دیر شد بیا صبحونه _

ا خورد بعد از روی صندلی نشست مقداری غذ

 ...خداحافظی از خونه خارج شد

ی  هارو جمع کردم، با دردی که توی ناحیه وسیله

شکمم ایجاد شد دستمم رو روش گذاشتم و از درد 

 !ایه خم شدم، این دیگه چه درد کوفتی

باهمون درد به نشیمن رفتم، از درد به خودم پیچیدم 

 .ی چسبناکی به شک افتادم و ماده  با حس لزجی

عنی عادت ماهیانه شدم؟ آره شاید چون یه ماه از ی

 !گذشت ام می عادت ماهیانه قبلی
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به سرویس رفتم، بعد از چک کردن خودم چشمم از 

 ...تعجب گشاد شد

 ...نکنه

  
 

 !نکنه باردارم؟! یعنی به ماهان بگم؟ نه ماهان نه

خرم  شاید اشتباه فکر کنم! آره خودم بی بی چک می

 !اش کنم نباید الکی هوایی

بااین فکر خونه رو جمع و جور کردم و این کار حدود 

 .یک ساعت وقت برد

نزدیک ترین داروخونه  هام به بعد از پوشین لباس

 .رفتم

 .جلوی داروخونه ایستادم و وارد شدم

اش تنظیم  خانمی درحالی که عینکش رو روی بینی

 :کرد بلند شد و گفت می

 !سالم خوش اومدین _
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 سالم ممنون _

کشیدم بگم برای  رو پایین انداختم خجالت می سرم

 !چی اومدم

 :انگار خودش فهمید چون گفت

 بکنم؟ تونم چه کمکی می _

ام رو جلو آوردم  لبم رو با زبونم خیس کردم و روسری

 :و گفتم

 !خوام راستش بی بی چک می _

 :لبخند ملیحی زد و گفت

 گذره؟ چند روز از زمان نزدیکتون می _

 !چهار روز _

 اید؟ عالئمی داشتین که فکر کنین حامله _

 :تکون دادم و گفتم "آره"سری به معنی 

کنه و احساس  شکمم درد می ی ترشح داشتم، ناحیه _

 !خستگی و نفخ دارم
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گرده، االن بی بی چک رو  ایناهمه به بارداری برمی _

ی  دم ولی استفاده نکنید چون توی هفته بهتون می

افته و جنین هنوز به وجود  اول بارداری اتفاق نمی

 !نیومده تا مشخص باشه فقط لقاح صورت گرفته

بی بی چک رو داد آهانی گفتم و تشکر کردم، دو نوع 

 :و گفت

هردو رو استفاده کنید، بعد یه هفته جوابش هرچی  _

 !بود آزمایش خون بدید

آهانی گفتم، بعد از تشکر وحساب کردن از داروخونه 

 .بیرون اومدم

با استرس به خونه برگشتم، ماهان زنگ نزده باشه 

 !گوشیمم باخودم نیاوردم

 .شدمبه خونه رسیدم، در رو باز کردم و وارد 

  !به ساعت نگاه کردم، ساعت نُه بود

 .ام نگاهی انداختم کسی زنگ نزده بود به گوشی
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 .گوشی رو کنار گذاشتم و روی مبل نشستم

دستم رو روی شکم تختم گذاشتم و باخودم زمزمه 

 :کردم

 ...ام یعنی ممکنه باردار باشم؟ من عاشق بچه _

 :چشمم رو با لذت بستم و گفتم

شی جوجوی  ی دنیا می هخوشبخت ترین بچ _

 !خوشکلم

 :زمزمه کردم

 تو همان _"

 تحفه ی جانی

 "!که رهایت نکنم

ای کردم هنوز چیزی مشخص نشده فاز  تک خنده

 !برداشتم

ام بلند شدم، اسم ماهان روی  با زنگ خوردن گوشی

 .ی گوشی نمایان بود صحفه
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 :اتصال رو زدم، صدای پر انرژی ماهان به گوشم رسید

 !م خانما مژده بدهسالم خان _

 سالم جون دلم؟ _

 :ای کرد و گفت تک خنده

_ ... 
  

 

 :ای کرد و گفت تک خنده

 !خونی ل شدن، دیگه غیر حضوری میکارات ح _

آخیشی گفتم، ماهان باایت عکس العملم خندید و 

 :گفت

 !الحق و االنصاف تنبلی _

خوام به همسرکم بیشتر  نه عشقم من فقط می _

 !برسم

 بله بله _

 بعله پس چی؟ _
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 !هیچی _

 :انگار چیزی یادش اومده باشه چون گفت

 !راستی نهار منتظرم نباش _

 :وم شکل گرفت و بابدخلقی گفتماخمی بین ابر

 اون وقت چرا؟ _

 :ای کشید و گفت پوف کالفه

 باید به مطب برم _

 باشه _

 عشقم _

 هوم؟ _

 :خندید و با خنده گفت

 االن قهری؟ _

 !نه _

 مطمئنی؟ _

 :اوهومی گفتم، ماهان گفت
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 کالسم شروع شد، فعال خانمم _

 فعال _

 ...اتصال رو قطع کردم

 ...همونجا روی مبل خوابم برد انقدر خسته بودم که

ی شکمم به وجود اومد از خواب  با دردی که توی ناحیه

بیدار شدم، بدنم خشک شده بود، دستی به گردنم 

کشیدم از شدت گرسنگی شکمم به قار و قور افتاده 

 .بود

از روی مبل بلند شدم، ساعت یازده بود و برای نهار 

تی که کمی دیر بود برای همین مقداری کیک شکال

 .توی یخچال بود رو خوردم

ها  حال بودم و حس و حال چیزی رو نداشتم، از پله بی

ام از بین  باال رفتم و به صورتم آبی زدم تا این گیجی

 .بره
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ی خودمون  ام رو توی دستم گرفتم و به خونه گوشی

 .زنگ زدم؛ چند روز بود از مادرم خبر نداشتم

ی پر از آرامشش مامان بعد از چند بوق جواب داد، صدا

 :توی گوشی بلند شد

 الو آیناز؟ مادر؟ خوبی؟ _

الو سالم مامان جونم مرسی تو خوبی؟ باباجونم  _

 خوبه؟

کنه؟ به  فداتشم ما خوبیم، ماهان چیکار می _

  دانشگاه نرفتی؟

هیچی واال سالم داره خدمتتون، نه مامان از این به  _

 !خونم بعد غیر حضوری می

جوری هوای همسر و زندگیتم خیلی خوبه! این _

 !داری

 ...خبر چه  آره، خب دیگه _
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تنگیم رفع شد  یکم دیگه با مامانم حرف زدم، وقتی دل

 :گفتم

 مامان جون باید برم کاری باری؟ _

 نه عزیزم برو، مواظب خودت باش _

 بوسمت فعال چشم مواظبم می _

 فعال دخترم _

گوشی رو قطع کردم و به طرف آشپزخونه رفتم؛ 

 ...گرسنگی بدجور بهم فشار آورده بود

  
 

تابه پختم و با لذت  دوتا تخم مرغ رو توی ماهی

 ...خوردم

ام سررفته بود و روی مبل ولو شده بودم، االن  حوصله

چه خاکی به سرم بریزم؟ جیغی کشیدم و بیشتر 

 .خودم رو ولو کردم
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اخمی بین ابروم شکل گرفت؛ از تنهایی متنفر بودم! 

 ...تونه ازکارش دست بکشه ماهان هم نمی

ای کشیدم و ازجام بلند شدم، ساعت چهار  پوف کالفه

کردم ولی چی؟ از حرص  ه میبود االن باید شام آماد

حوصلگی به آشپزخونه  رو کشیدم و با بی زیاد موهام

 .رفتم

های الزانیارو  ی وسیله به یخچال نگاهی انداختم؛ همه

 .داشتیم

ی مواد رو بیرون آوردم و شروع  ی الزانیا و بقیه بسته

 ...به پخت و پز کردم

در آخر کار سس الزانیارو درست کردم و توی یخچال 

 .ر دادمقرا

بعد اتمام کار به آشپزخونه خیره شدم؛ به گند کشیده 

 ...شده بود پس با حوصله آشپزخونه رو تمیز کردم

 .با شیفتگی به تمیزی آشپزخونه نگاه کردم
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به ساعت نگاه کردم، ساعت پنج و سی دقیقه بود، بوی 

دادم پس به حموم رفتم، خودم رو گربه شور  پیاز می

کردم  م رو با عجله خشک میکردم و درحالی که خود

از ترس جیغی کشیدم و دستم رو   در باشدت باز شد،

حایل بدنم کردم، ماهان توی چارچوب در ایستاده بود 

 :خندید، عصبی گفتم و به عکس العمل من می

 خندی؟ هرهر به چی می _

هیچی، جلوی کسی که کل بدنتو حفظه خودتو  _

 !نپوشون

 را انقدر زود برگشتی؟همه که مثل تو پرو نیستن! چ _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 اگه ناراحتی برگردم _

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 شه بری بیرون؟ نه بابا، می _

 !نچ _
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 :پوفی کشیدم و مظلوم گفتم

 !لطفا برو بیرون _

ام قرار گرفت، دستش رو نوازش وار  جلو اومد و روبه

 :داری گفت روی اعضای بدنم کشید و باصدای خش

 !کل بدنتو دیدم خجالت نکش _

درحالی که از لمس دستش به تنگ اومده بودم با عجز 

 :گفتم

 ! ماهان _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و خم شد و گفت

  !هیس هیچی نگو _

هام نگاه  روی تخت انداختتم و روم خیمه زد، به چشم

 :کرد و خمار گفت

 !هوم چه بوی خوبی داری _

دارش  های تب ز چشملبم رو گزیدم و چشمم رو ا

ای زد و نوازش دستش  مخفی کردم، بااین کارم قهقه
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رو روی بدنم بیشتر کرد، خم شد و درحالی که روی 

بوسید، لبم توی حصار  کشید لبم رو می بدنم دست می

 ...کرد رو غرق خوشی و لذت می هاش بود و من لب

 بعد هفته یک

گذشت،  یه هفته از روزی که به داروخونه رفته بودم می

 .دیگه وقتش بود که از بی بی چک استفاده کنم

 !ماهان صبح به مطب رفته بود و تنها بودم

بی بی چکی که مخفی کرده بودم رو درآوردم و به 

 ...رفتمدستشویی 

بار مصرف بیرون  بی بی چک رو از داخل لیوان یک

گذشت  ای که می آوردم و بهش خیره شدم؛ هر ثانیه

 .رفت تپش قلبم باال تر می

 ...با دیدن بی بی چک
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با دیدن بی بی چک از شدت ذوق لبم رو گزیدم و 

 .هام حلقه زد اشک توی چشم

رفت، دوتا خطی که  دوتا خط جلوی چشمم رژه می

 !حکم زندگی رو داشت

 .از دستشویی با ذوق و شوق زیادی بیرون اومدم

 !رشدمدور خودم چرخیدم، باور نداشتم من ماد

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و درحالی که اشک توی 

 !هام جمع شده بود خدارو هزار بار شکر کردم چشم

حالی جیغ بلندی کشیدم باورم  رو گزیدم و با خوش لبم

 !شد نمی

کرد به این زودی باردار بشم فقط بعد  کی فکرش رو می

 !...از یک هفته

ز کاری رو به تمی خیال این فکرها شدم و خودم بی

مشغول کردم امروز باید این خبر رو به بهترین شیوه 

 .گفتم به ماهان می
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زد، به خودم  کارهای خونه تموم شد و خونه برق می

 .نگاهی انداختم سر و صورتم شلخته بود

 .به حمام رفتم و خودم رو گربه شور کردم

ی تن پوش روی تخت دراز کشیدم و به  باهمون حوله

دستم رو روی شکمم گذاشت و سقف اتاق خیره شدم 

 :زیر لب زمزمه کردم

ای که از خون من و ماهانه  شه االن بچه باورم نمی _

شه دارم  کنه! باورم نمی توی وجود من داره رشد می

شم وای خدا چه حس عجیبیه! هنوز ندیده  مامان می

 .حاضرم جونم رو برای جنینم بدم

م کرد چشمم رو بستم، خودم رو روی ابرها حس می

ام رو محکم گاز گرفتم، ازجام بلند شدم و  لبم پایینی

به ساعت روی دیوار خیره شدم؛ ساعت ده و نیم صبح 

بود، تصمیم گرفتم به آرایشگاه برم، کیفم رو برداشتم 

 ...و مانتوام رو پوشیدم و شالم رو سرم کردم
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امون  از خونه خارج شدم و به آرایشگاهی که سر کوچه

ایشگاه شدم زیاد شلوغ نبودم و بود رسیدم، وارد آر

 !بعد چند مین نوبتم شد

 :روی صندلی نشستم آرایشگر گفت

 االن چیکارکنم خوشکله؟ _

 :لبخندی به روش زدم و گفتم

 !اصالح صورتم _

 باشه عزیزم _

 :لبخندی زدم و زیر لب گفتم

 !مرسی _

آرایشگر به روام خندید و مشغول اصالحم شد و در 

 :این حین گفت

 شب مهمیه؟ امشب _

 .از زور درد تنها سری تکون دادم
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دردش زیاد بود مخصوصا وقتی نخ رو روی موی 

 ...صورتم میکشید

کار صورتم تموم شد و بعد از حساب کردن پول و 

 ...تشکر کوتاهی از آرایشگاه خارج شدم

وارد خونه شدم فعال ساعت یازده صبح بود و وقت 

 ...زیادی داشتم

غذا سفارش دادم و خواهش  به رستورانی زنگ زدم؛

کردم که اگه ممکنه ساعت دوازده و نیم غذارو بیارن 

 .اوناهم با روی باز پذیرفتن

وقتی از مرتب بودن همه چیز اطمینان حاصل کردم به 

 .اتاق برگشتم

روی صندلی نشستم و مشغول آرایش صورتم شدم، 

موهام رو محکم باالی سرم بستم جوری که چشمم 

ود، راضی از صورتم بلند شدم، به کشیده تر شده ب

 .هام رفتم سمت کمد لباس
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تا کمر توی کمد فرو رفتم؛ باالخره یه دکلته قرمز 

چشمم رو گرفت، لباس رو بیرون کشیدم و جلوی 

 !...خودم گرفتمش، به آینه خیره شدم خوب بود

ام رو روی خودم  رو تنم مردم و عطر مورد عالقه لباس

 ...خالی کردم

  
 

نگاهی به آینه انداختم رژلب قرمز روی لبم به صورتم 

زینت داده بود، لباس کوتاهم توی تن سفیدم 

ام مطمئن شدم از  ی از وضع ظاهریدرخشید، وقت می

اتاق بیرون رفتم، ساعت حوالی دوازده بود، به 

هارو روی میز چیدم و از  آشپزخونه رفتم و ظرف

 .آشپزخونه خارج شدم

ی نوارها گشتم، انقدر گشتم که باالخره یه  توی همه

 ...آهنگ الیت آرومی برداشتم
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با صدای زنگ خونه از جام بلند شدم و چادری که 

 .ماده کرده بودم رو برداشتم و سرم کردمآ

اف اف رو باز کردم و بیرون رفتم، بعد از حساب کردن 

 .غذا تشکری کردم و وارد خونه شدم

 .ها بود که ماهان برگرده غذارو روی گاز گذاشتم االن

کمی دور خودم چرخیدم وقتی ساعت یک شد غذارو 

 ...توی فر گرم کردم و غذاهارو کشیدم

ل در از آشپزخونه بیرون رفتم؛ قلبم تند با صدای قف

زد و کف دستم عرق کرده بود، ماهان درحالی  تند می

کرد  که کیف سامسونتش رو توی دستش جابه جا می

 .داخل شد

دستش رو توی موهاش فرو برد و سرش رو بلند کرد با 

دیدنم کپ کرد و با تعجب بهم نگاه کرد، لبم رو گزیدم 

دار و درعین حال  های تب چشمو سرم رو بلند کردم به 

 .متعجبش خیره شدم
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رو باال  جلو رفتم و کیفش رو از دستش گرفتم، خودم

 :ای به لپش زدم گفتم کشیدم و درحالی که بوسه

 !سالم عشقم! خوش اومدی _

 :آب دهنش رو پر صدا قورت داد و گفت

 سالم ممنون، خوبی؟ _

 ازش فاصله گرفتم و بالوندی چشمکی زدم، باناز و

 :عشوه زمزمه کردم

 !شه بهترین ازاین نمی _

 خداروشکر _

 :دورش چرخیدم و کتش رو ازتنش در آوردم و گفتم

 !بریم نهار؟ خیلی گشنمه _

 :سری تکون داد و گفت

 !اوهوم بریم _

دست توی دست هم وارد آشپزخونه شدیم، کمی این 

 :پا و اون پا کردم، ماهان بهم نگاهی انداخت و گفت
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 شینی؟ چرا نمی _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 دونم نمی _

به طرف ماهان رفتم و پشتش قرار گرفتم، سرم رو به 

گوشش چسبوندم و درحالی که نفس داغم به گوشش 

خورد بی بی چک رو در آوردم و با بی بی چک روی  می

 :اش خط فرضی کشیدم و زمزمه وار گفتم سینه

 !عشقم باباشدنت مبارک _

 ...خورد اما عکس العملی نشون نداد ماهان تکونی

 ...انگار به خودش اومده باشه بلند شد و

  
 

کرد و توی آغوشش چرخوند،  رو بلند  بلند شد و من

دستم رو محکم دور گردنش حلقه کردم و درحالی که 

 :پاهام رو باال برده بودم گفتم

 ولم کن سر گیجه گرفتم _
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بااین حرفم ماهان روی زمینم گذاشت و با نگرانی 

 :گفت

دونستم بهت فشار  چیشد؟ خوبی؟ ببخشید نمی _

 !میاد

ام  ندهدستم رو روی لبش گذاشتم و درحالی که خ

 :گرفته بود گفتم

 !چیزی نشد خوبم _

 مطمئنی؟ _

 :سری تکون دادم و گفتم

 .اگه اجازه بدی کوفتمونو بخوریم _

ماهان سری تکون داد و دستم رو گرفت، خودش روی 

 .رو روی پاش نشوند صندلی نشست و من

 همینجا بشین _

 !ای ولی خسته _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

816  

 

 ین خبر خوشحال نباشم؟مگه میشه باا _

بی بی چک روی میز رو برداشت و به دو خطش خیره 

 :شد و با لذت گفت

 !یعنی بابا میشم _

پراز عشوه خندیدم و سری تکون دادم، سرش رو توی 

 :موهام فرو برد و زمزمه کرد

 !ام مرسی اومدی تو زندگی _

 .لبم رو گزیدم و دستم رو روی دستش گذاشتم

کرد و به لبم نزدیک کرد، لبم رو از قاشق رو پر از غذا 

 ...هم باز کردم و غذارو خوردم

 :قاشق آخری رو باال آورد که با اوقات تلخی گفت

 !وای ماهان توروخدا کافیه _

 اینم بخور تموم شد _

 !نه توروخدا ترکیدم _

 :ماهان خندید و گفت
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 !دهنتو باز کن ببینم _

 ماهان بچه نیستم _

 :گفتفشاری به کمرم آورد و 

مخمو تریت نکن و بخور! برای تقویت خودت و  _

 بچمون خوبه

اخمی کردم و با حرص غذارو خوردم، ماهان باهیجان 

 :پرسید

 یعنی جدا بچه دار میشیم؟ _

 !په نه په الکیه _

 :ام رو کشید گفت توی گلو خندید و درحالی که بینی

 االن شماهم مسخره کن _

 چشم قربان _

و نوازش کرد و زمزمه وار ماهان خم شد و شکمم ر

 :گفت

 حق دارم بزنم لت و پارش کنم؟ _
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 !نه بابایی مامان به این خوبی _

ماهان با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و با 

 :شیفتگی گفت

 من فدای عشق خودم بشم _

 :رو ازش برگردوندم و گفتم به حالت قهر روم

 خواستم لت و پارم کنی نه! دوستم نداری تااالن می _

ام کشید و  رو روی پاهاش برهنه ماهان خندید دستش

 :کرد، به لبم خیره شد و گفت نوازش می

 !هوم طعم لباتو دوست دارم _

در کسری از ثانیه جلو اومد و لبم رو با لبش زندونی 

 .کرد

از جاش بلند شد و درحالی که درآغوشم گرفته بود 

 :زمزمه وار گفت

 !دونی که؟ ازت سیر نمیشم می _

 ...وه و طنازی خندیدم کهباعش
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با عشوه و طنازی خندیدم که خم شد و لبش رو پر 

 ...خلسه فرو رفتمحرارت روی لبم گذاشت، توی 

وار روی  به بغل ماهان چسبیده بودم دستش رو نوازش

 :ام کشید و گفت بازوی برهنه

 رو حس کردی؟ بچه _

 نه، ماهان؟ _

 جانم؟ _

 :مقداری توی جام جابه جا شدم و گفتم

 دوست داری جنسیت بچه چی باشه؟ _

 !فقط سالم باشه دختر و پسر بودنش دست خداس _

 :فتمسری تکون دادم و گ

 ماهان؟ _

 جونم؟ _

 دوستت دارم _
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بوسید  رو به خودش فشرد و درحالی که سرم رو می من

 :گفت

 !ی تموم دنیا عاشقتم، اندازه _

 :رو توی دستش قفل کرد و گفت دستم

 !خدای کوچک من _

 .از این حرفش دلم ضعف رفت و بهش چسبیدم

 ماهان؟ _

 جونم _

 شد؟ ی نگین چی قضیه _

 :کشید و گفتماهان نفس عمیقی 

 !اش هیچی فردا میرن خاستگاری _

 ها؟ _

 واال _

 !ام ی عمه پس نگین چرا بهم نگفت؟ خونه _

 :ای کرد و گفت ماهان تک خنده
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ات هم  زنن، عمه ی مامان اینا زنگ می شب به خونه _

 .حتما منتظر بوده حواب قطعی بگیره

 :اهانی گفتم، حق با ماهان بود، بازم صداش کردم

 ماهان؟ _

 جون دل ماهان؟ _

 ات بااین وصلت موافقن؟ یعنی خانواده _

تر از همه عالقشون  آره، سامیار پسر خوبیه و مهم _

تونم  نسبت به همه! خودم درد عشقو چشیدم و نمی

 !بذارم خواهر کوچولوم از عشقش دور باشه

 :های تخس صداش زدم اوهومی گفتم، بازهم مثل بچه

 ماهان جونم؟ _

 جونم _

 م میادخواب _

 :دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 !پس بخوابیم _
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توی بغل ماهان مچاله شدم و باحس گرمی بدن ماهان 

 ...چشمم روی هم افتاد و به خواب رفتم

ام از خواب بیدار شدم  توی خواب بودم با خارشت بینی

اما حس باز کردن چشمم رو نداشتم برای همین دستم 

 .ا چیزی نبودام بردم ام رو به سمت بینی

 !ولش کن حتما خیاالتی شدم

 !ام خارشت پیدا کرد اما بازهم چیزی نبود بازهم بینی

ای از  با باز کردن چشمم ماهان رو باالی سرم دیدم، تره

موهام رو توی دستش گرفته بود و با لبخند بهم خیره 

 :شده بود گیج نگاهش کردم و گفتم

 چرا مثل مترسک اینجا وایستادی؟ _

 :بهم انداخت و گفت نگاهی

ام مثل تو تنبل  ترسم بچه دونم چی بگم! من می نمی _

 ...باشه! اون همه بیدارت کردما ولی دریغ از یه تکون

 :نالیدم
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 !هنوز خوابم میاد _

 !بلند شو بستنی بخوریم _

بااین حرفش توی جام نیم خیز شدم و درحالی که کش 

 :و قوسی به کمرم دادم گفتم

روز خوبیه! اصال خوابم نمیاد فقط وای امروز چه  _

 .سرکارت گذاشتم

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

_ ... 
  

 

 :خندید و گفت ماهان توی گلو

 !خوابیدی تااالن می _

 :ای روی لبم شکل گرفت و گفتم لبخند مسخره

 !خب... خوابم پرید عشقم _

 :ماهان خندید و گفت

 مون رو بخوریم باشه بیا بدو بستنی _
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 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

 !باشه چشم قربان _

بعد حرفم از روی تخت بلند شدم، ماهان بیرون رفت و 

هم به طرف سرویس رفتم اول گالب به روتون به  من

 ...ام صفا دادم و بعدش صورتم رو شستم دل و روده

از سرویس خارج شدم و از اتاق بیرون زدم، ماهان 

 !توی هال نشسته بود و انگار منتظر من بود

 :به طرفش رفتم و گفتم

 ام کوش؟ بستنی _

 :ای باال انداخت و شیطون گفت شونه

 شی خوردهدونم پی نمی _

ای به ماهان وارد  کوسن روی مبل رو برداشتم و ضربه

 :کردم و گفتم

 ام کجاست؟ کوفت بستنی _
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رو به طرف خودش  توی گلو خندید و درحالی که من

 :کشوند گفت

 !بیا جایزمو بده بعد میاورم _

 :روی پاش نشستم و گفتم

 خوای؟ چی می _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 باید بفهمی دونم، خودت نمی _

 اه ماهان _

 جون دلم _

ام رو جلو کشیدم و درحالی که سعی داشتم  لب پایینی

 :مظلوم نمایی کنم گفتم

 خوام بستنی می _

 !اول جایزه بعد بستنی _

 باشه _
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روی پاش جابه جا شدم و پاهام رو دور کمرش حلقه 

رو به خوبی حس  کردم و بهش چسبیدم، ماهان

دم و کمی تکون خوردم، کردم سرم رو باال آور می

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و بهش نزدیک شدم، 

ای کوتاه روی لبش نشوندم سرم رو عقب بردم،  بوسه

بار پایین رفتم و رگ گردنش رو بوسیدم باالتر  این

اش رو میون لبم گرفتم و مک عمیقی  رفتم و چونه

 .بهش زدم و نفسم رو بیرون دادم

های فرضی  شتم و خطاش گذا دستم رو روی سینه

 .کشیدم می

وار و  خودم رو جلو کشیدم و زیر گوشش زمزمه

 :برانگیز گفتم تحریک

 !دونی که؟ عاشقتم می _

کمر باریکم رو توی دستش گرفته بود، تپش قلبمون به 

رسید، غرایز هردمون بیدار شده بود و  گوشمون می
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کدوم میل  ی آتیش داغ شده بودیم و هیچ مثل دو کوره

 ...اموش شدن نداشتیمبه خ

توی حال و هوای خودم بودم که ماهان بایه حرکت 

 :روی مبل درازم کرد و روم خیمه زد و گفت

ات  شم ازت بلکه هر ثانیه بیشتر تشنه خسته نمی _

 !دونی که؟ زیادی جذابی شم، می می

اش گذاشتم و  با طنازی خندیدم و دستم رو روی سینه

 :گفتم

 !م مستر جذابمهوم منم ازت سیر نمیش _

لبخند آیناز کشی زد و دستش رو زیر تابم برد و باال 

ام رو نوازش کرد، لبم رو گزیدم سرش رو به طرف  تنه

قرار روی لبش گذاشتم آخ  خودم کشیدم و لبم رو بی

 !است که چقدر خوشمزه

رو به  پاهام رو دور کمرش حلقه کردم و خودم

 ...اش سپردم تاب کننده های بی نوازش
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 :خسته ازم جدا شد و باصدای خشداری گفت

 نظرت راجع به حموم چیه؟  _

 !اوم موافقم _

عی داشتم لباسم رو روی دستم رو گرفت و من س

زده  ام بذارم باحرفی که ماهان زد شرم ی برهنه باالتنه

 :سرم رو پایین انداختم

  !انقدر خودتو نبپوشون _

ام  روی زانوش نشست و دستش رو روی شکم برهنه

 :گذاشت و گفت

 !ببین ما بچه داریم دیگه خجالت نکش _

 :سری تکون دادم و گفتم

 ت خودم نیستکشم دس خب من خجالت می _

 .توی گلو خندید و چیزی نگفت
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بلند شد و دستش رو زیر پاهای برهنه گذاشت و با 

 ...یک حرکت بلندم کرد

هامون رو  بعد از حموم دو نفره بیرون اومدیم و لباس

تنمون کردیم و باهم به آشپزخونه رفتیم، بااصرار 

ماهان روی صندلی نشستم و اون مشغول خالی کردن 

 !بستنی بود

 :ای پر از بستنی وانیلی رو جلوم گذاشت و گفت اسهک

 ! بفرما بانو _

 مرسی عشقم _

 !نوش جان _

وقتی ماهان روبه رو ام نشست شروع به خوردن 

 .کردم

اش  خوردم که اهمیتی به سردی انقدر بالذت می

ام رو تموم کردم و به صندلی تکیه  دادم. بستنی نمی

 :تمدادم، دستم رو روی شکمم گذاشتم و گف
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 نوش جونت قندعسل مامان _

ی ماهان سرم رو بلند کردم، اخم  باصدای سرفه

 :مصنوعی بین ابروش شکل گرفت و گفت

 ات اومد شوهرتو از یاد بردی؟ بچه _

اش زدم و از جام بلند شدم و  لبخندی به این حسودی

 :گفتم

 !تا شوهرمو دارم بچه کیلو چند؟ _

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

 !ام حساسم ! روی بچهخب نه _

 :مشتی به بازواش کوبیدم و گفتم

 !زهرمار _

از روی صندلی بلند شد و درحالی که دستم رو 

 :گرفت گفت می

کنم کوچولو!  رو حس نمی زنی چیزی وقتی ضربه می _

 !خودتو خسته نکن
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 :اخمی کردم و گفتم

 ...من بمیرم و _

فه هنوز حرفم رو کامل نکرده بودم که با کار ماهان خ

لغزوند و  خون گرفتم؛ لبش رو بامهارت روی لبم می

 ...بوسید پرعطش می

 :دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 بیماری جنسی نداریم یه وقت؟ _

 !شه حاال با یه بوسه چیزی نمی _

 :توی گلو خندیدم و گفتم

 !من به می لب نزنم تو لبات جام شراب است _

 ...کشداری گفت "جون"ماهان باگفتن این حرفتم 

  
 

کشداری گفت، با صدای  "جون"ماهان بااین حرفم 

یبش در اش رو توی ج اش ازم جدا شد وگوشی گوشی

 .آورد و جواب داد
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 بله؟ _

_ ... 

 سالم، ممنون شماهم خسته نباشید _

_ ... 

 رو میرسونم باشه خودم _

_ ... 

 !کنم خدانگهداو ممون خواهش می _

 :گوشی رو قطع کرد، با کنجکاوی گفتم

 کی بود؟ _

ام بود، چندتا بیمار که وقت قبلی داشتن  منشی _

بزن بیان پیشت  اومدن، راستی به نگین و مهناز زنگ

 !تنها نمونی

 :سری تکون دادم و با لبخند گفتم

 چشم _

 فدای چشمت، برم خودمو آماده کنم _

 باشه _
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از خستگی نای ایستادن نداشتم و یقینا این خستگی 

 !ناشی از تخمک گذاری و لقاحه

ام رو توی دستم گرفتم  روی میز نشستم و گوشی

 .ی نگین رو گرفتم شماره

 :دان نگین توی گوشی پیچیدصدای شاد و خن

 الو؟ سالم آیناز جونم خوبی؟ _

 سالم عزیزم مرسی توخوبی؟ کجایی؟ _

 ام چطور؟ خوبم، خونه _

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 ی ما همین جوری! بیا خونه _

 ای به چشم نیم ساعت دیگه اونجام _

 بینمت باشه می _

 بای _

و بگیرم ی مهناز ر تلفن رو قطع کردم، خواستم شماره

 :اما با صدای ماهان سرم رو به طرفش چرخوندم
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 بذار برم بعد مهمون دعوت کن _

خندیدم و به تیپش نگاه کردم مثل همیشه جذای و 

 !نفس گیر

 :جلو رفتم و کراواتش رو مرتب کردم و گفتم

 !خب دیگه چه کنیم _

 :ای روی لپم زد و گفت بوسه

ام باش  نی هیچی، من دیگه برم مواظب خودت و نی _

 فعال

 چشم، توهم مواظب خودت باش خداحافظ _

ماهان از خونه بیرون رفت، با بیرون رفتنش به مهناز 

زنگ زدم، بعد از چهار بوق گوشی رو جواب داد فین 

 :فینی کرد و گفت

 الو سالم _

 سالم مهناز چیشده؟ گریه کردی؟ _
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اش  بااین حرفم هق هقش بلند شد، نگران از گریه

 :گفتم

 بگی چیشده؟ میشه _

رو بریده بود  ای کرد درحالی که گریه امانش سکسکه

 :گفت

 !ترکم آیناز دارم می _

 تونی بیای خونمون؟ نگین هم االن میاد می _

 :بی حوصله و فین فین کنان گفت

 باشه میام _

 !بینمت باشه می _

 فعال _

به محض اینکه گوشی رو قطع کردم مشغول جمع 

تمیز بود و تنها روی مبل  کردن آشپزخونه بودم، خونه

 .رو مرتب کردم
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به اتاق رفتم و یه تیشرت و شلوار جین پوشیدم و 

 .رو باالی سرم بستم موهان

ام رو روی لبم کشیدم و به آشپزخونه  رژلب گلبهی

 .برگشتم

اجاق رو روشن کردم و مشغول درست کردن ذرت بو 

 ...داده بو داده شدم

و روی میز گذاشتم و هار بعد اتمام کارهام ذرت و تخمه

هارو آماده و شسته شده توی یخچال قرار دادم  میوه

خیال روی مبل  شربت زعفران هم آماده بود پس بی

 .ولو شدم

 ...باصدای در از جام بلند شدم

  
 

به اف اف نگاه کردم، نگین پشت در بود؛ بادیدن نگین 

در رو باز کردم و بازم به سمت مبل رفتم و روش ولو 
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شدم چند مین نگذشته بود که نگین وارد شد و با 

 :صدای بلندی گفت

 !سالم _

گر رو بغل از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، همدی

 :کردیم و گفتم

 سالم عزیزم خوش اومدی بیا بشین _

 مرسی گلم باشه _

 :به طرف مبل رفتیم و هردو نشستیم، روبه نگین گفتم

 بینی روبه راهی؟ خبر؟ مارو نمی خب دیگه چه _

 !نچ همه جا با وجود تو صفا داره _

 :ای کردم و گفتم از این حرفش تک خنده

 پس وجود سامی چی؟ _

حرفم روی مبل ولو شد و لبخند گشادی روی  بااین

 :کرد گفت لبش نشوند و درحالی که توی فضا سفر می

 !وای نگو! سامی عشق منه _
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 اوهوک _

با صدای زنگ در خواستم بلند شم اما نگین مانع شد و 

 :گفت

 تو بشین من میرم _

 باشه مرسی _

 :بلند شد و طرف در رفت باصدای بلندی گفت

 !مهنازه _

 درو باز کنخب  _

 باشه _

 .اف اف رو زد و کنارم روی مبل نشست

مهناز بعد چند مین وارد شد، به سمتمون اومد و با 

 :ای گفت صدای دو رگه

 عرضه ندارین بلند شید؟ _
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هردو خندیدیم و بلند شدیم با نزدیک شدنش متوجه 

قرمزی چشمش شدیم نگران بهش چشم دوختم و 

 :گفتم

 چی شده مهناز؟ _

 !هیچی _

بی توجه به ظاهر کنجکاو و نگران ما نشست و پاش رو 

 :روی اون یکی پاش گذاشت و گفت

 !بشینین خب _

اش  های سرخ شده هردو نشستیم و مشکوفانه به چشم

 :نگاه کردیم، طاقتم طاق شد و گفتم

 میگی یا نه؟ _

 !میگم ولی صبر کن _

 :سری تکون دادم و ازجام بلند شدم، نگین گفت

 کجا؟  _

 م شربتیو که آماده کردم بیارممیر _
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 بیام کمک؟ _

 !نه عزیزم مرسی _

به آشپزخونه رفتم و سه لیوان شربت رو توی سینی 

تمیزی گذاشتم و به هال برگشتم نگین بی حرف روی 

 .زد مهناز زوم کرده بود و پلک هم نمی

ی درهم مهناز نگاه کردم  روی مبل نشستم و به چهره

 :و گفتم

 نمیگی چت شده؟ _

 :بش رو گزید و با آشفتگی گفتل

 جوری بگم؟ چی بگم آخه؟ چه _

 :نگین میون حرفش پرید و گفت

جوری حرف بزن لب  ها همین خیلی آسونه _

 خوشکلتو تکون بده

 :ای کرد و گفت بااین حرف نگین مهناز تک خنده

 ...من... یعنی ما _
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حرفش رو کامل نکرد که هق هقش بلند شد، به 

اش حلقه کردم، با  رو دور شونهطرفش نشستم و دستم 

 :آروم ترین لحن گفتم

 شم؟ کی اذیتت کرده؟ چی شدی فدات _

 :نگین جلو اومد و کنارش زانو زد و گفت

گریه نکن با گریه مل نمیشه فقط خودتو اذیت  _

 !میکنی مهناز

 :مهناز فین فینی کرد و با گریه گفت

_ ... 
  

 

 :مهناز با گریه فین فینی کرد و گفت

 !من و آرش باهم خوابیدیم _

 :نگین مشتی به بازوش کوبید و گفت

که  شده؟ خوابیدن جرمه؟ اونم کسی گفتم حاال چی _

 !همسر عقدیته
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 از اون خوابیدن ها نه _

با تعجب به مهناز نگاه کردم، هنوز ازدواج نکردن و اگه 

 .فهمید به نفع مهناز نبود یکی می

 :خیره بهش نگاه کردم و گفتم

 کنی؟ االن چیکار می _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

کنیم و  دونم، آرش گفت بزودی باهم ازدواج می نمی _

 افته یاتفاقی نم

 :سری تکون دادم و دوستانه گفتم

شه، به قول نگین همسر عقدیته مهم  چیزی نمی _

اینه وقتی مال آرش شدی دختر بودی و این آتیش هم 

 !از گور خودش بلند شده

 :نگین برای تایید کردن حرفم سری تکون داد و گفت

گه آرش هم از اونا نیست نصف راه ولت  راست می _

 !هم دوست دارهکنه و درضمن خیلی 
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 :مهناز نفس عمیقی کشید و آروم گفت

 ام نمیره؟ یعنی آبروی خونواده _

 :سرم رو به طرفین چرخوندم و گفتم

 !معلومه که نه _

مهناز نفس عمیقی کشید شربتش رو توی دستم 

 :گرفتم و گفتم

 !کوفت کن حالت اوکی بشه _

خندید و شربت رو از دستم گرفت و یک نفس 

 ...نوشید

 :بلند شد و سرجاش نشست و گفتنگین 

 !ی مهناز خوابید منم یه خبر بدم االن که گریه _

مهناز که از کنجکاوی همه چیز رو فراموش کرد از 

جاش بلند شد و کنار نگین نشست ای خدا از دست 

 !فضولی این بشر

 خب خب بگو _
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دونستم خبرش ماجرای امشبه و سامیار خان قراره  می

از افکارم دست کشیدم و به اش بره!  به خاستگاری

 .نگین گوش سپردم

 !امشب قراره واسم خاستگار بیاد _

روی مبل ولو شدم اما مهناز برخالف ظاهر ریلکس من 

 :با اشتیاق گفت

 کی قراره بیاد؟ _

 :نگین لبخند گله و گشادی زد و گفت

 !سامی _

 :پام رو روی پام گذاشتم و گفتم

 نگین جونم؟ _

 جونم؟ _

 :نیز شدم و با لبخند گفتمتوی جام نیم 

 !قراره عمه بشی _

 :روبه مهناز هم گفتم
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 !توهم قراره خاله بشی _

ها غش غش  به هم دیگه نگاه کردن و مثل خنگ

خندیدن، اما به یک نرسیده به من نگاه کردن و جیغ 

 ...بنفش کشیدن و

  
 

جیغ بنفش کشیدن و به سمتم اومدن، نگین باهیجان 

 :گفت

 خوای دستگاه بگیری؟ جدی میگی یا می _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

جواب بی بی چک مثبت بود، باید آزمایش خون هم  _

 دمب

 :مهناز وسط حرفم پرید و گفت

هارو داری  بی بی چک جوابش مثبته و اگه عالئم _

 !نیازی نیست آزمایش خون بدی

 :شونه ای باال انداختم و گفتم
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 !ام ولی خب باید مطمئن بشم دونم که حامله می _

 خواد، تست رو کی گرفتی؟ نه بابا نمی _

 صبح _

 خب دیگه جوابش صددرصده _

لی جیغی کشید و درحالی که روی نگین از خوشحا

 :مبل ولو میشد گفت

 وای خدا من عمه میشم _

 :ای کرد و گفت مهناز تک خنده

 !چه دل خوشی داری از عمه شدن _

 :نگین پشت چشمی نازک کرد و گفت

 اش مایه میذاره ام از خاله برادر زاده _

 :ای زد و گفت مهناز قهقه

 به همین خیال باش _

 هستم _

 :کردنشون گفتم  ل کلکالفه از ک
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 وای بسته مغزم رو تریت کردین _

 :مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

 زیاد نمونده به نوروز _

 خب که چی؟ _

 :عاقل اندر سفیهانه به نگین خیره شد و گفت

 کنم خب عروسیمون رو توی نوروز برگزار می _

 ها خوبه _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

بریم ماه عسل! بر خرمگس معرکه خواستیم  مثال می _

 !لعنت

 :مهناز گفت

 بعد ازدواج ما به سفر برید _

 آره _

 :نگین لب برچید و مظلوم گفت

 پس من چی؟ _
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 !هیچی بشین ور دل سامیار خان _

بااین حرف مهناز چشم نگین برق زد، نگین با هول 

 :گفت

 ی امشب چی بپوشم؟ وای واسه _

 ون کنگیری االن ولم بعدا تصمیم می _

ای کشید و بااخم و تخم روی مبل نشست،  پوف کالفه

 .ام گرفت خنده

 :به طرفش چرخیدم و گفتم

 امشب بهترین میشی بهم اعتماد کن _

 :پراسترس بهم خیره شد و گفت

 جدی میگی؟ _

سری تکون دادم باحرفی که زد باتعجب بهش خیره 

 ...شدم

  
 



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

849  

 

سری تکون دادم با حرفی که زد باتعجب بهش خیره 

 .شدم

تونم کاری کنم کامال از  یعنی از نور بهترم؟ می _

 ذهنش پاک بشه؟

 کنی؟ چرا خودتو با نور مقایسه می _

 :اش لرزید و گفت چونه

دونم دوست نداری ولی تقصیر خودم نیست،  می _

کنم هنوزم نور رو دوست داشته باشه  وقتی فکر می

 گم؟ دونی چی می عذابم میده، می

نفس عمیقی کشیدم و کنارش رفتم، آروم و شمرده 

 :شمرده گفتم

ببین سامیار دوستت داره، بدون اگه نور رو فراموش  _

ات نمیومد لطفا این حرفو  هرگز به خاستگاریکرد  نمی

 !پیش خودش به زبون نیار
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تکون داد، مهناز با لحن شوخی  "باشه"سری به معنی 

 :گفت

 گرفتم االن نوبت نگینه واال تا االن من آبغوره می _

 :نگین خندید و گفت

 تو چشمت گریه کردم _

 تو راست میگی _

و شدم و های مداومشون روی مبل ول خسته از کل کل

 :نالیدم

 ام کردین اه کافیه دیوونه _

 :نگین و مهناز خندیدن، مهناز گفت

 آخی مامان کوچولو عصبی شد _

پشت چشمی نازک کردم و بدون توجه به مسخره 

هاشون بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم و  بازی

 ...ذرت بو داده رو آوردم و با شوخی خنده خوردیم
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صدای تلفن ساکت شدیم، مشغول حرف زدن بودیم با 

 .ازجام بلند شدم و تلفن رو برداشتم

 :صدای گلچهره جون توی گوشی پیچید

 الو سالم دخترم _

  سالم مامان جون خوبی؟ _

 مرسی خوبم _

 :ادامه داد

ات میان خاستگاری نگین شماهم  ی عمه امروز خونه _

 بیاید

 نه مزاحم نمیشیم _

 همزاحم چیه دخترم؟ میاین حرفم نباش _

 باشه چشم _

 کاری نداری؟ _

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 نه، خداحافظ _
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 خداحافظ _

گوشی رو سرجاش گذاشتم و به طرفشون رفتم، روی 

 :مبل نشستم و گفتم

 !ی مادرشوهر دعوتیم امشب خونه _

 ام اوهوم بخاطر مراسم خاستگاری _

 آره _

 :مقدمه گفت مهناز بی

 یش آرشخب شما برید اونجا، منم برم پ _

 نه بابا بشین بعدا میریم _

 :مهناز چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 باید با آرش حرف بزنم _

باشه، پس شما اینجا جمع کنید منم خودمو آماده  _

 .میکنم و میام
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هردو سری تکون داد به اتاقم رفتم، کت و شلوار 

ام توی کمد بیرون آوردم تنم کردم، مقداری  گلبهی

 !رضایت به صورتم خیره شدم آرایش کردم با

مانتوی گلبهی جلوبازم رو پوشیدم و روسری سیاهم 

های صورتی داشت سرم کردم، کفش پاشنه  رو که رگه

 ...بلند سیاهم رو پام کردم و از اتاق بیرون رفتم

  
 

نگین و مهناز منتظر نشسته بودن، باصدای تقریبا 

 :بلندی گفتم

 بریم؟ _

 :سریع بلند شدن و گفتن

 آره بریم _

 صبرکنید به ماهان خبر بدم _

 االن؟ _

 :ای کشیدم و گفتم پوف کالفه
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 !دپس چی؟ خب االن یادم افتا _

 باشه ما بیرون منتظریم _

ام رو توی  سری تکون دادم از خونه بیرون رفتن گوشی

 ...ی حضرت یار رو گرفتم دستم گرفتم و شماره

 ...یک بوق

 ...دو بوق

 .بعد از سومین بوق برداشت

 سالم خانمی خوبی؟ _

 سالم مرسی آره خوبم توخوبی؟ _

 خوبم، اتفاقی افتاده؟ _

 جا اون نچ مامانت زنگ زد بریم _

 باشه میریم _

 :نفسی تازه کردم و گفت

 من و دخترا داریم میریم _

 نگین ماشین آورده؟ _
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 آره _

 .ام باشی باشه باهم برین مواظب خودتو بچه _

 :با لحنی پر حرص گفتم

 !ات هستم باشه مواظب بچه _

رو محکم و باتاکید گفتم،  "ات بچه"ی  از قصد کلمه

 :ی ماهان بلند شد و گفت قهقه

 ات شد سنجاب کوچولو؟ حسودی _

 آره خب تو عشقمی _

 :توی گلو خندید و گفت

 بینمت آیناز مریض دارم می _

 باشه فعال _

 فعال _

اتصال رو قطع کردم و پایین رفتم، دخترها توی 

 .ماشین منتظر بودن به طرفشون رفتم و سوار شدم

 :به محض سوار شدنم مهناز گفت
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 زدیا ان حرف مینشستی با ماه یکم دیگه می _

 .شکوندم نه دیگه مریض داشت وگرنه دلتو نمی _

 پرویی چی بگم دیگه؟ _

 !هیچی نگو _

 چشم آیناز خانم _

نگین وقتی سکوت رو دید ضبط رو روشن کرد و 

 ...آهنگ الیتی گذاشت

 .ی آرش پیاده شد و رفت مهناز جلوی خونه

از ماشین پیاده شدم و جلو نشستم، نگین بااسترس 

 :گفت

 وای آیناز استرس دارم _

 افته نداشته باش، اتفاقی که نمی _

اوهومی گفت و با دقت به خیابون چشم دوخت، 

 .چشمم رو روی هم گذاشتم و به آهنگ گوش سپردم

 .ی خودشون توقف کرد جلوی خونه
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 ...رو برداشتم از ماشین پیاده شدم همین که قدم اول

  
 

ام به  همین که قدم اول رو برداشتم محتویات معده

ام هجوم آورد و حالت تهوع بدی بهم دست داد.  گلو

 نفس عمیقی کشیدم حالم بهتر شد اما سرم گیج

 .رفت می

نگین متوجه حالم شد ریموت ماشین رو زد و به طرفم 

 :اومد و نگران گفت

 چیشدی آیناز؟ حالت خوبه؟ _

 چیزی نشد خوبم _

دستم رو گرفت و کمکم کرد راه برم، وارد خونه شدیم، 

 :گلچهره جون با دیدم به صورتش کوبوند و گفت

یاامام زمان چی شده؟ چرا رنگ به صورت نداری  _

 ؟آیناز

 :حال گفتم بی
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سالم گلچهره جون، حالم خوبه فقط حالت تهوع  _

 دارم

 بیا بشین حتما چیزی خوردی نساخته بهت _

 .سری تکون دادم و به طرف مبل رفتم و نشستم

گلچهره جون نگران جلو اومد و دستش رو روی 

 :ام گذاشت و گفت پیشونی

 تب هم که نداری _

د شدم و به محض حالت تهوع دوباره از جام بلن

درحالی که دستم رو روی دهنم گذاشته بودم به طرف 

 .سرویس رفتم در رو بستم و عق زدم

پرسیدن و من  گلچهره جون و نگین نگران حالم رو می

تونستم جواب بدم و اشک توی  از شدت فشار نمی

 ...چشمم جمع شده بود

حال بیرون رفتم با دیدن  آبی به صورتم زدم و بی

ایستاد بود جلوی چشمم تاریک شد، ماهانی که نگران 
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برای اینکه از افتادنم جلو گیری کنم دستم رو به دیوار 

گرفتم ماهان جلو اومد و دستش رو زیر پام برد و با یه 

 .حرکت بلند کرد

ی  رو داشتم اندازه حال بودم؟ االن قدرتش چرا انقدر بی

 !یه خرس بخوابم

و حالش نگین برو یکم آب قند بیار، به مامانم بگ _

 خوبه زنگ نزنه

 .نگین چشمی گفت و رفت

 :رو خم کرد و زمزمه وار گفت ماهان سرش

 کنه ببین بچه چیکار می _

 .اش چسبوندم هومی گفتم و سرم رو به سینه

 :رو به خودش فشرد و گفت ماهان من

 چیشد اینجوری شدی؟ _

 :با درد نالیدم

 دونم ماهان نمی _
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 .اش شد اق قبلیدر رو با پاش باز کرد و وارد ات

رو روی تخت گذاشت و خودش کنارم نشست و  من

 :زد گفت رو کنار می درحالی که موی سرم

دونی که؟ بدون تو  مواظب خودت باش آیناز، می _

 نمیتونم

 :نیمچه لبخندی زدم و گفتم

 !بدون تو هرگز _

 .ای زد ام رو کشید و قهقه بینی

 آیناز؟ _

 جونم؟ _

 امشب بهشون بگیم؟ _

 :رو توی حدقه چرخوندم و گفتمچشمم 

 چیو؟ _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت

 !رو ماجرای بچه _
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 اها میشه نگیم؟ _

سری تکون داد و بلند شد و مانتوم رو از تنم در آورد، 

 ...کرد که با شیفتگی به اندامم نگاه می

  
 

کرد که درب اتاق بی هوا  با شیفتگی به اندامم نگاه می

 :باز شد و پشت بندش صدای نگین به گوشم رسید

 داداشی آوردم _

 ها؟ _

 :نگین کالفه گفت

 آب قندو آوردم _

 خب بده بهم _

ین وارد اتاق شد و به طرف ماهان رفت، لیوان رو به نگ

 :دستش داد و گفت

 ای نداری؟ امر دیگه _

 تونی بری نه می _
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 باشه _

نگین از اتاق بیرون رفت، جلو اومد و کنارم نشست؛ 

لیوان رو به سمتم گرفت و کمکم کرد بخورمش 

رو بهتر کرد یک قلپ مونده بود  شیرینی آب قند حالم

 :که گفتم

 تونم ای دیگه نمیو _

 ها بخورش  همین یکم مونده _

 خورم ماهان نمی _

 :لیوان رو روی میز کنار تخت گذاشت و گفت

 باشه عروسک کوچولو یکم استراحت کن _

 ماهان؟ _

 جانم؟ _

 :کرد گفتم درحالی که بغض توی گلوام سنگینی می

 !ترسم من از زایمان می _

 :ماهان تو گلو خندید و گفت
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 ه کهترس ندار _

 ولی حس بدی دارم _

 :ای روی موهام زد و زمزمه کرد ماهان بوسه

 ترسی؟ چیزی نمیشه چرا از همین االن می _

 دلشوره دارم _

 :به چشمم نگاه کرد و گفت

افته بهم  ذارم کوچک ترین اتفاقی برات بی نمی _

 اعتماد نداری؟

 دارم _

 پس بهم اعتماد کن _

 چشم، ماهان؟ _

 جونم؟ _

 تنهام نذاری؟میشه  _

 :کرد گفت درحالی که موهام رو نوازش می

 باشه من همینجام جایی نمیرم _
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 مرسی _

 !چشماتو ببند و بخواب _

سری تکون دادم و درحالی که دستش رو محکم 

 ...گرفتم چشمم رو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم

های دست کسی چشمم رو باز کردم؛ با دیدن  با نوازش

های اشکی بهم خیره بود  با چشمگلچهره جون که 

 :توی جام نیم خیز شدم و گفتم

ی  ببخشید اومدم اینجا به جای کمک کردن مایه _

 !دردسرتون شدم

 :اش گفت گلچهره جون با مهربونی ذاتی

 !این چه حرفیه عروس گلم؟ تو جای دختر خودمی _

 :گلچهره جون نگاهی به شکمم کرد و گفت

 قعیت داره؟ماهان گفت تو بارداری، وا _

 ...از خجالت سرم رو پایین انداختم و
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از خجالت سرم رو پایین انداختم و لبم رو گزیدم، 

ام گذاشت و وادارم  لچهره جون دستش رو زیر چونهگ

هام خیره شد و  رو بلند کنم. توی چشم کرد سرم

 :مادرانه گفت

مادر شدن باعث افتخار هر زنیه! باوجود توئه که یه  _

وجود میاد و بزرگ میشه هیچ وقت از  طفل معصوم به

 مادر شدن خجالت نکش

 :سری تکون دادم و گفتم

 چشم _

 بیا غذامون رو بخوریم آفرین االن _

 :سری تکون دادم و گفتم

  گلچهره جون؟ _

 جونم _

دونستم ربطی به من نداره اما  لبم رو خیس کردم می

 :بازهم پرسیدم
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 سامیار رو قبول میکنین؟ _

چرا که نه؟ اگه نگین راضی باشه ما حرفی نداریم  _

 کی از سامیار بهتره؟

م؛ ماهان لبخندی زدم با صدای در به سمت چپ برگشت

 :توی چارچوب در ایستاد و گفت

 به به مادرشوهر و عروس خوب خلوت کردین _

 :گلچهره جون بانمک خندید و روبه ماهان گفت

  چیه حسودی کردی بچه؟ _

  نه ننه جون حسودی چیه؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ _

 :گلچهره جون خندید و گفت

 نه نمیشه _

 :ادامه داد

 است بیاین شام آمادهخب دیگه من برم، شماهم  _

 باشه ننه جون _
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گلچهره جون از اتاق خارج شد، از روی تخت بلند 

 :شدم و گفتم

 منم برم _

 :دستم رو گرفت و گفت

 کجا به سالمتی؟ بودی حاال _

 :بعد حرفش چشمکی زد، ابرویی باال انداختم و گفتم

 ...کنیم کنن چیکار می بریم االن فکر می _

موهام رو کنار زد و نجوا گونه ای از  جلو اومد و تره

 :گفت

 کنیم؟ چیکار می _

 :ای به بازواش زدم و گفتم ضربه

 دیگه دیگه _

رو بوسید و  ای کرد و خم شد و روی سرم تک خنده

 :گفت

 بریم _
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ها  درحالی که دستس رو فشردم بیرون رفتیم، از پله

پایین رفتیم و به سمت آشپزخونه رفتیم، بوی خوش 

 .آشپزخونه پخش شده بود آش و فسنجون توی

 :نگین با دیدنمون گفت

 دو کفتر عاشق هم اومدن غذامونو بخوریم _

 :محسن خان به نگین نگاه کرد و باخنده گفت

 !پدر سوخته چقدر هوله _

 :نگین خجالت زده سرش رو پایین انداخت و گفت

 !نه باباجان چه هول بودنی؟ فقط گشنمه _

 معلومه خیلی _

میز نشستیم و باآرامش و در  همه خندیدیم، روی

 ...سکوت کامل غذامون رو خوردیم

نگین به اتاقش رفت خودش رو آماده کنه و من هم در 

این بین آشپزخونه رو تمیز کردم وقتی کارم تموم شد 

 ...به اتاق نگین پا تند کردم
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 .ای زدم جلوی در اتاقش ایستادم و تقه

 بیا تو _

آینه ایستاده بود و در رو باز کردم و داخل شدم جلوی 

کشید با دیدنم روبهم  ای رو روی لبش می رژ قهوه

 :ایستاد و گفت

 خوب شدم آیناز؟ _

به کت و دامن زرد رنگش نگاه کردم؛ لبخندی زدم و 

 :گفتم

 !معرکه شدی دختر _

 :لبخند پر استرسی زد و گفت

 مرسی _

 کارت تموم شد؟ _

م سری تکون داد و روی تخت نشست، کنارش زانو زد

 :و گفتم

 چرا استرس داری _
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 دونم نمی _

 :لبخندی زدم و گفتم

 دونی؟ تو چی می _

 هیچی _

ام از چیزی  ام گرفت حاال خوبه شب خاستگاری خنده

 .افتادم خبر نداشتم وگرنه پس می

جلوی آینه رفتم و رژم رو تجدید کردم و به طرف 

 .نگین برگشتم

ست خواستم حرفی بزنم که صدای آیفون بلند شد، د

 :نگین رو گرفتم و گفتم

 !بدو که اومدن _

باهم به طرف راهرو رفتیم گلچهره جون و محسن خان 

ایستاده بودن، کنارشون ایستادیم، گلچهره جون 

 ...خواست حرفی بزنه با اتفاقی که افتاد ساکت شد
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 .ا صدای آیفون از خواب بیدار شدمصبح ب

ی غرق در خواب  رو از دور کنار زدم و به چهره ملحفه

های تخس  ماهان خیره شدم توی خواب مثل پسر بچه

شده بود موهایی که توی صورتش پخش شده بود رو 

ی آیفون ازجام بلند شدم و  کنار زدم، با صدای دوباره

 .بعد از پوشیدن لباسم از اتاق خارج شدم

ها پایین رفتم و به تصویر اف اف نگاهی انداختم  از پله

 .تصویر مهناز جلوی چشمم جا خوش کرد

 !امروز قرار بود به اینجا بیاد

در رو باز کردم، بعد از چند مین وارد خونه شد و با 

 :صدای بلندی گفت

ی خیره سر چرا امروز به دانشگاه  سالم، دختره _

 نیومدی

 :شتم و گفتمام گذا دستم رو روی بینی

 !هیس! چته؟ خسته بودم نیومدم _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

872  

 

 :نگاه تندی نثارم کرد و گفت

 !ماهان کجاست؟ اونم نیومد _

 :ریز خندیدم و گفتم

 !توی اتاق خوابه _

 !عه مگه چیکار کردین که انقدر خسته شده؟ _

 فضول بتوچه؟ بچه _

 .بااین حرفم خندید و زهرماری نثارم کرد

ن ساعت مخم سوت به نشیمن دعوتش کردم با دید

 !کشید؛ ساعت یازده و نیم صبح بود

 .ام بود دستی به شکمم کشیدم عجیب گشنه

 گذره آیناز جونم؟ می  زندگی متاهلی خوش _

 :کشیدم گفتم درحالی که خمیازه می

 !جورم! اصال یک صفایی داره که نپرس چه _

 :مهناز بهم نگاهی انداخت و گفت

 دلم برات تنگ شده بودا _
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 !نمدو می _

ای نگاه کرد و از جاش بلند شد و  مهناز به طرف دیگه

 :گفت

 سالم آقا ماهان خوبین؟ _

رو توی  از جام بلند شدم و به ماهانی که دستش

اش مثل پسرهای تخس  موهاش فرو برده بود و قیافه

 :شده بود گفت

 !سالم ممنون شما خوبی؟ بفرما بشین _

 :مهناز تشکری کرد و روبه من گفت

کم صبحونه به شوهرت بده بعد بیا کلی حرف برو ی _

 ! دارم برات

 باشه _

بلند شدم و به طرف ماهان رفتم، باهم به سمت 

رو توی  که پام آشپزخونه رفتیم، به محض این

آشپزخونه گذاشتم توی حصار ماهان افتادم، از پشت 
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بغلم کرد و بهم چسبید و نفس گرم و داغش رو 

 :گفت ی گوشم کرد و پچ پچ وار حواله

 مون بوجود میاد؟ یعنی کی بچه _

 :ام گرفت و بالحن شوخی گفتم از این حرفش خنده

 !وقت گل نی _

 :نفسش رو توی گوشم فوت کرد وفت

 !امشبم برات برنامه دارم _

 ...ماهان امشب که _

 :دستش رو نوازش وار روی شکمم کشید و گفت

 !شم و مقصرش خودتی ازت سیر نمی _

 !دونست ی نقطه ضعفم رو میلبم رو گزیدم لعنت

 .با دیدن سکوتم توی گلو خندید و ازم جدا شد

امون رو  رو روی میز چیدم و باهم صبحونه صبحونه

 ...خوردیم

 :ماهان از روی صندلی بلند شد و گفت
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 میرم پیش آرش، شماهم راحت باشین _

سری تکون دادم، لباسش رو تنش کرده بود و نیازی به 

 !ودآماده شدن دوباره نب

 دیگه برم _

 اوهوم _

 ...رو کوتاه بوسید و از خونه خارج شد جلو اومد و لبم

  
 

 :آشپزخونه شد و گفتمهناز مثل دزد وارد 

 ماهان چرا رفت؟ _

 !خواست راحت باشیم _

 !ای جانم چه شوهر باشخصیتی _

 :ای کردم و گفتم از این حرف مهناز خنده

 !جا بشین من کوفتی درست کنم همین _

 کنی؟ چی درست می _

 !سیب زمینی _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

876  

 

 جون باشه _

زمینی هارو در آوردم و جلوی مهناز گذاشتم تا  سیب

  !بردارهرو  پوستشون

 :کن رو بیرون آوردم و کنار مهناز نشستم و گفتم سرخ

 شنوم خب می _

 :دست از پوست کندن برداشت و گفت

 !راستش من و آرش عقد کردیم _

بااین حرفش شکه شده بهش نگاهی انداختم، یعنی 

عقد کرده و حتی خبر نداده؟ نگاه دلخورم رو ازش 

 :گرفتم و گفتم

 !مبارکه _

 :زید و گفتمهناز لبش رو گ

آیناز بخدا اتفاقی شد، اصال کسی نبود! هیچکس!  _

ام همراه دایی، عمو،  فقط عمه و دوتا عموام و دایی

 !های آرش اونجا بودن خاله و عمه
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 !باشه من که چیزی نگفتم عزیزم _

 ...ببخشید بخدا _

 :وسط حرفش پریدم و کالفه گفتم

 توروخدا کافیه! این حرفارو داریم مگه؟ _

 .ای باال انداخت و هیچی نگفت شونه

زمینی ها رو  وقتی پوست کندنش تموم شد سیب

گرفتم و بعد از شستنشون یک اندازه خردشون کردم، 

ای  اش گذاشته بود و به نقطه مهناز دستش رو زیر چونه

 .خیره شده بود

 مهناز  _

 جانم؟ _

 تو چه فکری هستی؟ _

 هیچی واال، آیناز زندگی مجردی سخت نیست؟ _

 !ام خوشه نچ! خیلی _

 جدی؟ _
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 :سری تکون دادم، نفس عمیقی کشید و گفت

 شب اول چی؟ سخت بود؟ _

 آره ولی عادی میشه _

رو خرد کردم بازهم شستمشون و روی  وقتی همه

 .ی تمیزی پهنشون کردم پارچه

سرخ کن رو بیرون آوردم و روغن رو توش ریختم و به 

 .برق زدمش

ی هارو توش ریختم و وقتی روغن داغ شد سیب زمین

 ...مقداری نمک بهشون اضافه کردم

نهار رو باهم دیگه خوردیم و انقدر حزف زدیم که 

ها از دستمون دررفت، با برگشتن ماهان  شمار ساعت

 ...دست از حرف زدن برداشتیم

  
 

 :مهناز از جاش بلند شد و گفت

 سالم _
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 :ماهان بالبخند گفت

 سالم بفرما بشین _

 :مهناز نشست جلو رفتم و گفتم

 ای؟ سالم، خوابت میاد؟ خسته _

تکون داد، درحالی که  "نه"ماهان سری به معنی 

 :داد گفت اساژ میچشمش رو م

ام زنگ زد و کار مهمی  االن باید برم مطب، منشی _

 !پیش اومده

باشه ولی االن که ساعت پنجه، چه ساعتی  _

 گردی برمی

 :دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت

خواد  خب راستش سامیار هم زنگ زد و گفت می _

 باهام حرف بزنه

 باشه سعی کن زیاد دیر نکنی _

 :ام رو بوسید و گفت ونیجلو اومد و پیش
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 باشه زود میام فعال _

 :مهناز هول هولکی از جاش بلند شد و گفت

 آقا ماهان میشه منم تا یه جایی برسونی؟ _

 :تکون داد و گفت "آره"ماهان سری به معنی 

 !باشه حتما _

 ممنون _

 :روبه من ادامه داد

 آیناز لباسام کجان؟ _

 صبر کن میارم _

 کنم جا تنم مینه بگو خودم همون _

 !تو اتاق خودمه _

 .سری تکون داد و به طرف اتاق رفت

ماهان روی مبل نشست و ساعدش رو روی چشمش 

 :گذاشت و گفت

 !ترکه سرم داره می _
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 !چرا؟ _

 دونم نمی _

به کنارش رفتم و دستم رو توی دستش گذاشتم و 

 :گفتم

 دم برگشتی ماساژش می _

شیطون  دستش رو روی از روی چشمش برداشت و

 :گفت

 واجب شد جایی نرم _

 :ام گرفت و بهش نگاهی انداختم و گفتم خنده

 !برو ولی زود برگرد _

 !ای به چشم بانو _

 :رو از ماهان گرفتم لبخندی زدم، با صدای مهناز نگاهم

 !من حاضرم _

 !بریم _

 :ام رو بوسید و گفت ماهان جلو اومد گونه
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 خداحافظ _

از هم جلو اومد و بغلم ماهان از خونه خارج شد مهن

 :کرد و گفت

 بینمت خداحافظ فردا می _

 :بوسیدمش و ازش جدا شدم و گفتم

 بینمت خدانگهدارت می _

 !مهناز از خونه بیرون رفت و تنها موندم

به خونه نگاهی انداختم، بهتره یکم تمیز کاری کنم تا 

 !گرده ماهان برمی

 .زدمجارو رو توی دستم گرفتم و با دقت خونه جارو 

رو گرد گیری کردم، از خستگی روی  جای خونه همه

شدم پس روی مبل نشستم که  پاهام بند نمی

 !ام در بره خستگی

ام  چشمم رو روی هم گذاشتم اما با صدای زنگ گوشی

 .چشمم رو باز کردم
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 :ماهان پشت خط بود، گوشی رو جواب دادم

 الو جانم؟ _

 مسالم خانمم، واسه شام منتظرم نباش قشنگ _

 نمیای؟ _

 !ام نه پیش سامی _

 اها باشه  _

 فعال _

 فعال _

رو قطع کردم، به ساعت خیره شدم چقدر زود  گوشی

گذشت؛ ساعت هفت بود پس بلند شدم و به سمت 

 ...حموم رفتم

 ...لباسم رو ازتنم در آوردم و وارد حمام شدم

  
 

 .توی وان نشستم و چشمم رو بستم
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ام از بین بره  به آب ولرم احتیاج داشتم تا خستگی

چشمم رو روی هم گذاشتم و ذهنم رو از همه چیز 

 ...آزاد کردم

بدن خیسم رو خشک کردم،  از حموم بیرون اومدم و

االن که ماهان معلوم نیست چه ساعتی برگرده چرا 

 .آزاد نباشم؟ بااین فکر لبخندی روی لبم نشست

ام رو  هام رفتم و ست مشکی به سمت کمد لباس زیر

پوشیدم و به بدنم خیره شدم؛ بدنم تناقص زیبایی با 

سیاه رنگم که   لباس مشکی داشت، شورتک و نیم تنه

مروارید کار شده بود رو بیرون آوردم و تنم  روش با

 ...کردم

توی آینه به خودم خیره شدم، لباس به تنم چسبیده 

 .داد ام رو بیشتر نشون می بود و سفیدی

 :وار گفتم ای کردم و زمزمه چرخی زدم تک خنده

 !دارم برات آقا ماهان _
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حالی  رو توی دستم پیچوندم و با خوش ای از موهام تره

 .خارج شدم از اتاق

 !وقت تقویت کردن خودم بود

ام رو از  وارد آشپزخونه شدم و شکالت تلخ مورد عالقه

توی کابینت بیرون آوردم؛ بازش کردم و با خیال 

اش حس خوبی رو  خوردمش، طعم تلخی و شیرینی

 .بهم منتقل کرد

ام شده بود ولی  دستی به شکم تختم کشیدم گرسنه

خیال  کرد پس بی باد میخوردم شکمم  اگه االن غذا می

 ...رو با هله و هوله و میوه سیر کردم شدم و خودم

به ساعت روی دیوار خیره شدم ساعت هشت و نیم رو 

 .نشون داد

 !گرده مثال گفت زود برمی

اگه امشب رو به کامت تلخ نکردم آیناز نیستم ماهان 

 !خان
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بالبخند به طرف ضبط سوت رفتم و آهنگ ریحانا به 

رو پلی کردم، با شروع آهنگ خودم رو با اسم الماس 

های من تنها  دادم و تکون دادن ریتمش تکون می

زدم و کمری بود که آروم  دستی بود که به بدنم می

 .دادم همراه آهنگ تکون می

"_ Shine bright like a diamond 
Find light in the beautiful sea 

I choose to be happy 
You and I, you and I 

We’re like diamonds in the sky 

توی حال و هوای خودم بودم و با ریتم آهنگ تکون 

خوردم؛ با دستی که روی کمر باریکم نشست یخ  می

 ...بستم

You’re a shooting star I see 
A vision of ecstasy 

When you hold me, I’m alive 
We’re like diamonds in the sky 
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ی گردنم کرد و با لحن  انهماهان نفس داغش رو رو

 :خشدار و خماری گفت

 !جذاب و هات شدی _

از لحن صداش لبم رو گزیدم خواستم ازش جدا بشم 

 ...اما این اجازه رو نداد و کمرم رو چسبید

I knew that we’d become one right 
away 

Oh, right away 
At first sight I left the energy of 

sun rays 

چسبید و خودش رو با تکون های من  از پشت بهم

هماهنگ کرد. سرش رو توی گودی گردنم فرو برد، 

خیسی زبونش رو گردنم رعشه به تنم انداخت، 

 ...رو به سمت خودش چرخوند طاقت من بی

I saw the life inside your eyes 
So shine bright, tonight you and I 
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We’re beautiful like diamonds in 
the sky 

Eye to eye, so alive 
We’re beautiful like diamonds in 

the sky 
«Rihanna_diamond»  

ام کرد و درحالی که بهم  ای خیس و داغ حواله بوسه

ام رسوند  چسبیده بودیم دستش رو به قفل نیم تنه

 ...که

  
 

ام رسوند که دستم رو روی  دستش به قفل نیم تنه

 .بازواش گذاشتم و سعی در فاصله گرفتن ازش داشتم

 :داری گفت کمرم رو محکم گرفت و با صدای خش

 !انقدر ورجه ورجه نکن دختر _

ز دستش فرار کنم ولی محکم تر از قبل خواستم ا

رو گرفت و نچ نچی کرد و به طرف دیوار پشت سرم  من
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هلم داد، به دیوار چسبیدم ماهان دستش رو دو طرف 

ی  ای خیس روی قفسه گذاشت و خم شد و بوسه

ام  ام کاشت و دست داغش رو روی شکم برهنه سینه

 .رو گزیدم کشید؛ بااین کارش سست شدم و لبم

های خمارم خیره شد و  رو بلند کرد و به چشمسرش 

 :زمزمه کرد

 خواستی فرار کنی کوچولو؟ نچ! می _

 :با صدای لرزانی زمزمه کردم

 !آره _

سرش رو توی گودی گردنم فرو برد لعنتی خوب 

 !دونست روی گردنم حساسم می

گردنم رو بوسید و کنار گوشم به طوری که نفس 

 :خورد گفت داغش به گوشم می

 !وقت چرا؟ ونا _

 :لرزان و آروم گفتم
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 !گردی ولی ساعتو ببین گفتی زود برمی _

 :تو گلو خندید و گفت

 !راجع به نگین حرف زد _

اش  از این فاصله گرمم شده بود اما به شیرینی

 :ارزید، پس گفتم می

 چی گفتین؟ _

دستش رو به کمرم رسوند و کمرم رو ماساژ داد، 

، درحالی  ام رسوند م تنهدستش باالتر رفت و به قفل نی

 :وار گفت بوسید کنار گوشم زمرمه ام رو می که شونه

 !هیس هیچی نگو لذت ببر _

ای  لبم رو روی هم فشردم سرش رو بلند کرد بوسه

آروم و سریع روی لبم نشوند، بااین کارش اختیارم رو 

رو  از دست دارم و به طرف خودم کشوندمش و لبم

 ...بوسیدم ت میروی لبش گذاشتم و پر حرار
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های دست ماهان توی خواب عمیقی فرو  شب با نوازش

 ...رفتم

 !عجب آرامشی در وجودش داشت این حضرت یار

 .با برخورد نور به چشمم، بیدار شدم

 !به کنار دستم نگاهی انداختم، ماهان نبود

 یعنی کجا رفته؟

با فکری که به ذهنم رسید لبخندی روی صورتم جا 

 ...گرفت

خت بلند شدم؛ حتما ماهان رفته صبحونه از روی ت

 .آماده کنه

لباس ماهان دم دستم بود رو برداشتم و از اتاق خارج 

 ...شدم

ها پایین رفتم و به آشپزخونه رفتم اما   با ذوق از پله

 !ماهان نبود
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کاغذ روی یخچال به چشمم خورد با خوندنش چشمم 

 .از تعجب گشاد شد

نی حتما من سرکالسم خو خانم گلم االن که اینو می _

دم االن زود حاضر شو و بیا چون  و دارم درس می

امکان داره راهت ندم! تا تو باشی و نخوای از دستم 

 !فرار کنی

 .آخر نوشته استیکر لبخند گذاشته بود

با عجله بدون اینکه صبحونه بخورم به اتاقم برگشتم و 

ام رو سرم  خیلی سریع لباسم رو پوشیدم و مقنعه

 .اینکه آرایش کنم از خونه بیرون زدم بدون کردم و

 ...سوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه گاز دادم

جلوی دانشگاه ایستادم و بعد از اینکه ریموت 

 ...رو زدم به طرف کالسم پا تند کردم ماشین

ی ماهان وارد "بفرمایید تو"ای به در زدم و با  تقه

 .کالس شدم
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لبخند گله و گشادی  که استاد شوهرمه با به خیال این

به طرف میزم رفتم هنوز چند قدم برنداشته بودم که 

 :با صدای ماهان ایستادم

 کجا خانم رادمنش؟ _

 :سرجام ایستادم و با خنده گفتم

 !میرم سرجام استاد _

 :ابرویی باال انداخت و به میز تکیه داد و گفت

 ی کی؟ بااجازه _

 !خودم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !! برو بیروننچ _

 ...ولی استاد _

 !برو بیرون زود _
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ها نگاهی انداختم همه به ما خیره بودن،  به بچه

هام رو توی هم گره زدم و جلو رفتم، با حرفی که  اخم

 ...زدم ماهان متعحب نگاهم کرد

  
 

کل شبو خودت نذاشتی بخوابم و مثل وحشیا  _

دادی منم خواب  افتادی به جونم! اگه اجازه می

دونی چیه؟ دمم گرم که خواستم از  نمیموندم! اصال می

 ...دستت فرار کنم چون توی وحش

رو بزنم که با صورت برزخی  ی حرفمم خواستم ادامه

ماهان روبه رو شدم انگار تازه به مغزم رسیده که 

 !ام و چه حرفایی زدم کجایی

چشمم رو محکم روی هم گذاشتم و هرآن منتظر 

طوفانی شدن ماهان بودم اما چیزی نشد! انگار آرامش 

 ...شه قبل طوفان رو بهم غالب می
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چشم های با استرس الی چشمم رو باز کردم ماهان با 

 :سرخ شده بهم خیره شد و داد زد

 !برو بیرون! فورا _

ای به ماهان زدم و از کالس بیرون  اخمی کردم و تنه

 :زدم رفتم و باخودم حرف می

انگار کیه؟ برو بیرون! نه بابا من برم بیرون؟ نشونت  _

دم آقا ماهان! کل شبو نذاشت بخوابم بعد برای من  می

خوام  اصال صدسال سیاه نمیاندازه  علم شنگه راه می

 !منو توی کالس راه بده

زدم که به یه نفر خوردم؛ با  باخودم زیر لب حرف می

دیدن آقا سیاوش دوست بابام که ازقضا مدیر 

 :ی گفتم و ادامه دادم"ببخشید"هم بود  دانشگاه

 سالک آقا سیاوش خوبین؟  _

 :آقا سیاوش لبخندی به روم پاشید و گفت

 !گذره ی بگم؟ شکرخدا میممنون دخترم چ _
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 خداروشکر _

انگار چیزی به ذهنش رسیده باشه چون بدون تأمل 

 :گفت

 راستی مگه نباید سرکالست باشی؟ چرا اینجایی؟ _

 :اخمی کردم و با بدخلقی گفتم

 !ماهان از کالس بیرونم کرد _

 :آقا سیاوش خندید و گفت

 وقت چرا؟ اون _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 است دونم؟ دیوونه میچه  _

 :آقا سیاوش بااین حرفم خندید و گفت

 بیا ببینم چرا دخترمو از کالس بیرون انداخته _

 :بااین حرفش لبخندی به پهنی صورتم زدم و گفت

 !ای به چشم _
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باهم به سمت کالس رفتیم جلوی در کالس ایستادیم، 

ماهان در  "بفرمایید"ای به در زد، با  آقا سیاوش تقه

 :از کرد و گفتروز ب

 رو چرا انداختین بیرون؟ ماهان جان خانوم رادمنش _

ای مخفی کردم و صورت ماهان رو  خودم رو گوشه

 :دیدم و فقط صداش بهم رسید نمی

 !دیر اومدن _

آقا سیاوش بهم نگاهی انداخت با دیدن نگاهش سر به 

 ...زیر شدم

دونم به ماهان  سیاوش خان وارد کالس شد و نمی

 :ه صداشون به گوشم رسیدگفت ک چی

 !خانم رادمنش بیاید تو _

کیفم رو محکم توی دستم فشرد و سربه زیر وارد 

های درهم ماهان  شدم، سرم رو بلند کردم بادیدن اخم

لبخند گله گشادی تحویلش دادم حس کردم 
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هاش خندید اما با دیدن اخمش با خودم زمزمه  چشم

 :کردم

 !زهی خیال باطل _

کالس نشسته بود نگاهی انداختم و به  به مهناز که ته

 :طرفش پاتند کردم، کنارش نشستم که گفت

 پیس پیس _

 ها؟ _

 !ای دادی عجب سوتی _

 !خب _

 کوفت _

 !مهناز هیس باش _

مهناز سکوت کرد، آقا سیاوش بعد از کمی حرف زدن 

 .با ماهان، از کالس خارج شد
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با حرفی که شاهین یکی از پسرهای کالس زد کل 

منفجر شد و اخمی وحشتناک میون پیشونی  کالس

 ...وجود اومد ماهان به

  
 

 استاد؟ شیرینی ما کوش؟ _

 :تنکل کالس گف

 !استاد شاهین راست میگه _

 :ماهان اخمی کرد و جدی گفت

بینه!  هرکسی راجع به اتفاق امروز حرفی بزنه بد می _

 !کنید آخرین بارتون باشه که گستاخی می

همه از لحن ماهان ترسیدن و دیگه حرفی نزدن و 

 !تاآخر کالس جیک کسی در نیومد

 به صندلی تکیه دادم و به حرکت لبش خیره شدم،

نگاه سنگینم رو روی خودش حس کرد چون سرش رو 
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ام اخمی کرد و به  به طرفم چرخوند با دیدن نگاه خیره

 !توضیح دادن درسش ادامه داد

 .رو ازش گرفتم متقابال اخمی کردم و نگاهم

 !بگرد تا بگردیم استاد ماهان

عبوس روی صندلی نشستم و تاآخر کالس به ماهان 

ا خودکار توی دستم سرم نگاهی ننداختم و خودم رو ب

 ...گرم کردم

ماهان همه به تکاپو افتادن،  "خسته نباشید"باصدای 

 !هاش رو جمع کرد و از کالس بیرون زد ماهان وسیله

بدرک محل نذار منم دختر بابام نیستم اگه آدمت 

 !نکنم

رو بلند کردم، خندید و با خنده  با حضور نگین سرم

 :گفت

 !کردی زدی آبروی داداشمو نابود _

 هر هر _
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 :مهناز از طرف دیگه گفت

کرد  وای چه باحال بود! ماهان یه جوری نگاهت می _

 !است انگار به خونت تشنه

 :بااین حرف مهناز اخمی کردم و گفتم

 !کنه هیچ غلطی نمی _

مهناز و نگین خندیدن، خواستم حرفی بزنم که اکثر 

دانشجو ها کنارم حلقه زدن و یکی یکی حرف 

 :زدن می

 وای آیناز یعنی استاد شوهرته؟ _

 !آخ توروخدا بگو بهمون رحم کنه _

 اوف دختر یعنی االن همه درساتو پاس میشی؟ _

 :عاقل اندر سفیه به همشون نگاهی انداختم و گفتم

 !ده ی شما به منم گیر می امروز که دیدین! اندازه _

 :همه سری تکون دادن و گفتن

 !آره خب _
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 :نگین با بیخیالی گفت

 !خب دیگه ما بریم _

 :مهناز گیج و منگ گفت

 ها؟ کجا؟ _

 !بوفه _

 .آره بریم _

 ...هر سه تامون بلند شدیم و به بوفه رفتیم

 .تا نسکافه خرید و برگشت مهناز سه

 .هامون به کالس برگشتیم بعد از خوردن نسکافه

رو با آرش  شد چون این کالس مهناز روی پاش بند نمی

 ...داشتیم

اش گذاشت و به در  ذوق دستش رو زیر چونهمهناز با 

 .خیره شد

پانزده دقیقه گذشت اما آرش نیومد! بعد از نیم ساعت 

 !تونه بیاد خبر دادن که برای آرش اتفاقی افتاده و نمی
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 :مهناز با شنیدن این خبر هل شد و گفت

 خدا مرگم بده چی شده؟ _

 !دونم زنگ بزن خب نمی _

 !ادخو رو می ها دلم سامی بچه _

 :بااین حرف نگین یاد حرف ماهان افتادم و گفتم

اها راستی سامیار و ماهان دیشب در مورد تو حرف  _

 !زدن

اش رو کنار گذاشت انگار از  بااین حرفم مهناز گوشی

 :زنگ زدن منصرف شده چون گفت

 خب؟ _

ی منتظر هردو نگاهی انداختم، از این  به قیافه

 :ام گرفت و گفتم حالتشون خنده

 هیچی! ماهان بهم نگفت _

 !لعنتی من برم به آرش زنگ بزنم _

 :مهناز بلند شد و از کالس بیرون رفت، مهناز گفت
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 از داداشم بپرس و بهم بگو باشه؟ _

 .تکون دادم "باشه"سری به معنی 

 ...باالخره کالس بعدی هم تموم شد

هر سه باهم از محیط دانشگاه خارج شدیم، آرش 

رفت نگین هم  ی آرش می خونهمریض بود و مهناز به 

 .توی بازار کار داشت

 ...سوار ماشین شدم و رله خونه رو در پیش گرفتم

جلوی خونه ایستادم از ماشین پیاده شدم، ریموت رو 

 .زدم و داخل خونه شدم

ماهان روی مبل نشسته بود با دیدنم از جاش بلند شد 

 :با نگاهش کل بدنم رو زیر نظر گذروند و گفت

 !باالخره اومدی _

اش  از طرز نگاهش به خودم لرزیدم؛ نگاه سرخ شده

 ...داد چیزی رو توی دلم تکون می
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ماهان جلو اومد ناخوداگاه قدمی عقب رفتم که 

 .پوزخندی روی لبش نمایان شد

انقدر عقب رفتم که به دیوار چسبیدم. ماهان جلو 

 :اومد و بهم چسبید و گفت

 بخوابی آره؟ گفتی کل شبو اجازه ندادم  خب می _

رو کنار زدم و دستش رو نوازش وار روی گردنم  موهام

 :داری گفت حرکت داد و با صدای خش

ام رو  ام آره؟ نظرت چیه یه بار خوی وحشی وحشی _

 !ببینی؟

 ماهان _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و گفت

 !هیس چیزی نگو _

 ...خم شد و سرش رو توی گردنم فرو برد
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رو با خشم از سرم برداشت سرش رو توی گردنم  مقنعه

مکید کمرم رو  فرو برد و درحالی که گردنم رو می

چسبوند، پاهام سست شده رو به خودش  گرفت و من

بود و برای جلوگیری ازش موهاش رو چنگ زدم اما 

 ...بوسید بااین کارم وحشی تر شد و محکم می

ام رو باز کردم و با درد توی جام نیم  های خسته چشم

 ...ریزی گفتم "آخ"خیز شدم از درد 

ام برهنه بود؛ ملحفه رو باال کشیدم و پاهام رو  باال تنه

 .متوی بغلم گرفت

در حمام باز شد و ماهان توی چارچوب در ایستاد، 

ی ستبرش توی  ای یه کمرش بسته بود و سینه حوله

دید قرار داشت. آخ که چه اندامی داره این حضرت 

 !یار

 .اخمی کردم و با قهر روم رو ازش گرفتم
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به دیوار خیره بودم، تخت باال پایین شد اما اعتنایی 

 .شامم خوردنکردم، بوی شامپو و تنش به م

با گرم شدن دستم سرم رو به طرف ماهان چرخوندم و 

وجود اومد، با صدای آرومی  ام به اخمی روی پیشونی

 :گفت

 ازم ناراحتی؟ _

 :ای کرد و گفت سری تکون دادم تک خنده

 !فدای قهر کردنت _

 :چیزی نگفتم، با دیدن سکوتم گفت

 آینازم؟ _

 :جوابم تنها سکوت بود، اینبار گفت

 نومم؟خا _

 :بازهم سکوت کردم ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 زنی؟ حرف نمی _

 :سری تکون دادم، خندید و گفت
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 اون وقت چرا؟ _

 :ای باال انداختم، بهم خیره شد و با شیطنت گفت شونه

 زنی نه؟ که حرف نمی _

 ...چشمم رو توی حدقه چرخوندم و جوابش رو ندادم

 :ام رو کشید و گفت بینی

 !که عاشق این لجبازیتممن  _

از این حرفش دلم غنج رفت قبل از اینکه به خودم 

بیام ماهان به سمتم اومد و شروع به قلقلک دادنم 

 .کرد

زدم و  کرد قهقه می وقتی دستش روی بدنم حرکت می

 ...چرخیدم از خنده مثل مار به دور خودم می

ای روی سرم  باالخره دست از سرم برداشت و بوسه

 :گفتنشوند و 

 بخشیم؟ حاال نمی _

 !دونم باید فکرکنم نمی _
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رو توی بغلش  خودش رو جلو کشید و درحالی که من

 :کشید کنارم دراز کشید و گفت می

قهر باش ولی حق نداری ازم جدا باشی! من همیشه  _

 !به آغوشت احتیاج دارم

حرف خودم رو به آغوشش سپردم، دستش رو دور  بی

 .ام رو بوسید سر شونه ام حلقه کرد و کمر برهنه

خورد حس  ام می اش به بدن برهنه وقتی بدن برهنه

 .شد خوبی به وجودم سرازیر می

 !ام دعوتیم ی عمه امشب خونه _

 کدوم؟ _

 محدثه _

 اهان خوبه _

اوهومی کرد و من رو به خودش فشرد و دستی که 

دورم بود رو روی دستم گذاشت و توی بغلش زندونی 

 .هم گذاشتم شدم و چشمم رو روی
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 .با نوازش های دست ماهان چشمم رو باز کردم

ماهان باالی سرم ایستاده بود وقتی چشم بازم رو دید 

 :گفت

 باالخره بیدار شدی؟ _

 اوهوم _

 :ام کاشت و گفت ای روی گونه بوسه

ساعت پنج و نیمه! بلند شو دوش بگیر کم کم آماده  _

 حرف بزنمجا بریم باید باهات  شو! قبل اینکه به اون

 !االن بگو _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 گم االن بلند شو دوش بگیر بعد می _

 :سری تکون دادم و گفتم

 باشه _

 ...ملحفه رو دور خودم پیچوندم و ازجام بلند شدم
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ی تن پوشم  به سمت حموم رفتم و دوشی گرفتم، حوله

 .رو پوشیدم و از حموم خارج شدم

ماهان آماده و منظم روی تخت نشسته بود، با دیدنم 

 :بلند شد و به طرفم اومد

 !عافیت باشه خانمی _

 مرسی آقاهه _

و نزدیک تر اومد به طوری که تقریبا  توی گلو خندید

رو توی دستش پیچوند  بهم چسبیده بود کمربند حوله

رو به طرف خودش کشوند دستم رو روی  و من

 :اش گذاشتم، ماهان گفت سینه

 !هر روز از دیروز خوشکل تر و جذاب تر میشی _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 بله بله _

کمرم حلقه کرده  خندید و درحالی که دستش رو دور

 ...ای داغ روی لبم زد بود بوسه
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شدم باید  من هرروز بیشتر از دیروز عاشقش می

اعتراف کنم اگه نباشه منم نیستم و برای اولین بار از 

ته دل درحالی که چشمم پر از اشک شده بود از خدا 

 .خواستم که هرگز ماهان رو ازم نگیره

جدا کرد و  رو از خودش فین فینی کردم که ماهان من

 :باتعجب گفت

 چیشده؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 دونم، ماهان اگه تنهام بذاری چی؟ نمی _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و گفت

 !هیس مگه بمیرم تنهات بذارم _

 !قول بده ماهان _

 :دستم رو کشید و گفت

 دم تنهات نذارم خدای روی زمینم قول می _

 :گفت ای روی سرم نشوند و بوسه
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 توچی؟ قول نمیدی؟ _

لرزید به خودم فشردمش و  درحالی که صدام می

 :گفتم

 !دم تنهات نذارم هرگز قول می _

 :روی سرم رو بوسید و گفت

 لباساتو بپوش و بریم _

 !چشم قربان _

 :لبخندی روی لبش جا خوش کرد و گفت

 بال چشمت بی _

 ازماهان جدا شدم و لباسم رو بیرون آوردم و خودم رو

 .آماده کردم

به آینه نگاهی انداختم خوب شده بودم و این تونیک 

 .ام برای پاگشا مناسب بود مجلسی

 ای؟ آماده _
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تکون دادم باهم از خونه خارج  "آره"سری به معنی 

 .شدیم

 .ماهان ریموت ماشین رو زد وسوار شدیم

 ...ماشین رو روشن کرد و وارد خیابان اصلی شد

 :ای ایستاد و گفت اهان گوشههای راه بودیم که م وسط

ببین آیناز من یه فکری دارم، تصمیم نهایی هم  _

 دست توئه

 چه تصمیمی؟ _

 :توی جاش جابه جا شد و گفت

_ ... 
  

 

 :توی جاش جابه جا شد و گفت

بهتر نیست درستو غیر حضوری بخونی؟ البته اگه  _

تو بخوای بیای دانشگاه من مشکلی ندارم ولی خب 

برات سخت میشه هم همسر داری و هم دانشگاه! اگه 
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رسی و خودمم  ی کارهات می غیر حضوری باشه به همه

 .دم توضیح می ی درسارو برات همه

گفت، پس  چشمم رو توی حدقه چرخوندم، بیراه نمی

 :گفتم

 ام نظر خوبیه ولی ماهان؟ _

 جانم؟ _

 از امسال غیر حضوری بخونم یا از سال بعد؟ _

 :ای باالانداخت و گفت شونه

 !دونم نظر خودته نمی _

 رو ندارم اوهوم منم حس اومدن به دانشگاه _

 !زنم میپس بعدا با سیاوش خان حرف  _

سری تکون دادم، ماشین رو روشن کرد خواست 

 :حرکت کنه که با دیدن شیرینی فروشی گفتم

 !ماهان اول شیرینی بگیر _
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سری تکون داد و از ماشین پیاده شد، از خیابان رد 

 ...شد و وارد دکان شد

شیرینی به دست توی ماشین نشست، شیرینی رو از 

م ساعت شش ام نگاهی انداخت دستش گرفتم به گوشی

 :و نیم بود، لب ازهم باز کردم و گفتم

 ماهان؟ _

 جونم؟ _

 !هیچی _

 :رو توی دستش فشرد و گفت دستم

 بگو خانمم _

 هیچی بخدا _

 مطمئنی؟ _

 .اوهومی زیر لب گفتم

اش گاز داد و باالخره جلوی  ی عمه به طرف خونه

 .شون ایستاد خونه
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فسی از ماشین پیاده شدیم ماهان دستم رو گرفت، ن

 :کشیدم و گفتم

 ماهان؟ _

 جانم _

 ظاهرم چطوره؟ _

 !بهتر از عالی _

 :لبخندی روی لبم شکل گرفت و گفتم

 بریم _

سری تکون داد، زنگ در رو زد بعد چند مین یه زن 

تپل و گندمی در رو باز کرد با دیدن ماهان خوشحال 

 :گفت

 خوش اومدی پسرم بیا تو _

 :گفترو دیده باشه چون  انگار تازه من

ماشااهلل چقدر خوشکلی، خوش اومدی دخترم  _

 بیاین تو جلوی در بده
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گرمش زدم و همراه ماهان  ی خون لبخندی به چهره

 .داخل شدیم

داد،  حیاط جمع و جورش نشون از تمیزی این زن می

ی کوچیک آباد کرده بودن  ای از حیاط یه باغچه گوشه

 !شدی کردی سیر نمی و هرچقدر هم بهش نگاه می

اش در عین زیبایی قدیمی هم بود و این قدیمی  خونه

 .بودنش نمای زیبایی داشت

 .درحالی که به اطراف نگاه کردم وارد خونه شدیم

ام رو  با ورودمون بوی خوش فسنجون و زیره پلو بینی

 .نوازش کرد

  
 

همراه ماهان روی مبل نشستیم، محدثه خانوم با یه 

سینی برگشت به شربت ها نگاهی انداختم و درحالی 

 :که لبخند روی لبم بود گفتم

 !چرا زحمت کشیدین؟ ممنون _
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 زحمت چیه؟ نوش جونت باشه _

 ...دی زدم و تشکری کردملبخن

شربت رو نخورده بودیم که زنگ در زده شد، عمه 

 :محدثه خواست بلند شه اما ماهان بلند شد و گفت

 رم تو بشین من می _

 خدا خیرت بده پسرم _

 خیر ببینی _

ماهان از در بیرون رفت و در رو باز کرد، صدای 

 :گلچهره جون به گوشم رسید

 سالم خوبی؟ _

 ! بابا کجاست؟ نیومد؟سالم ممنون _

 نه توی شرکته گفت خودشو میرسونه _

 سالم داداش _

 سالم، بیاین تو _
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صدای تق تق کفش نگین فضارو گرفته بود و تقریبا 

 .روی مخ بود

 :عمه نگاهی به من انداخت و گفت

 چند سالته دخترم؟ _

 :لبم رو گزیدم و آروم گفتم

 اسفند میرم تو نوزده سال _

 پس کوچیکی _

 !بله _

 خداحفظت کنه _

 مرسی _

گلچهره جون و نگین داخل شدن، همراه عمه به رسم 

احترام بلند شدیم، گلچهره جون به سمت عمه رفت و 

 :گفت

 !وای محدثه جون بشین خجالتمون نده _

 :نگین هم جلو رفت و خوشحال گفت
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 ساملیکم عمه جونی _

 :عمه خانم خندید و گفت

 علیک سالم خوش اومدی _

 باشیخوش  _

 :نگین به طرفم برگشت و گفت

 !ای؟ سالم زن داداش خوبی؟ خوشی؟ هنوز زنده _

 !ام بینی که زنده ام تو خوبی؟ می سالم مرسی، عالی _

 سالم عروس خوشکلم خوبی؟ _

 :جلو رفتم و سالم دادم و گفتم

 مرسی شما خوبی؟ آقا محسن خوبه؟ _

 همه عالی هستیم _

 شکر خدا، ماهان کجاست؟ _

 ...فی که نگین زد لبم رو گزیدمبا حر

  
 

 :با حرفی که نگین زد لبم رو گزیدم
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االن که پیشش  ی خودتون کافی نیست؟ آخی خونه _

 !بودی

کردم،  سرم رو پایین انداختم و با پایین شالم بازی می

 :ماهان داخل شد و گفت

 چیشده همه روی خانمم زوم کردین؟ _

 :بااین حرف ماهان، نگین گفت

ات دلش برات تنگ  هیچی واال خانونم یکی یه دونه _

 !شده

ماهان توی گلو خندید و روبه منی که درحال ذوب 

 :گفت شدن بودم

 !کنما ات می خانمم رو اذیت نکن نگین وگرنه خفه _

 :نگین زبونی در آورد و گفت

 !تونی تا وقتی مامانم پشتمه نمی _

ی نگین کرد و  ای حواله گلچهره جون پس گردنی

 :گفت
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 !کل دنیا حریف داداشت نمیشن _

 :نگین چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 !عجب اغراقی کردی مامان جونم _

چهره جون و عمه خانم خندیدن، ماهان چشم گل

 :ای به نگین رفت و گفت غره

 !عجبا! خوش حرف شدی _

نگین لبخندی به پهنای صورتش روی لبش نشوند و 

 :گفت

 !بودم _

ای رو شروع  قبل از اینکه نگین و ماهان بحث دیگه

 :کنن عمه خانم گفت

 !چرا سرپا ایستادین؟ بیاین بشینین دیگه _

 .ها نشستن رف روی مبلهمه بااین ح

رو بلند کردم، چشمم به قاپ عکسی خورد؛ یه  سرم

ی  مرد مسنی که به جلو خیره شده بود و چهره
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استخوانی و آروم داشت نظرم رو جلب کرد، روبه 

 :ماهان گفتم

 اون آقا کیه؟ _

 شوهر عممه _

 زنده است؟ _

 !نه _

ی عمه خانم  آهانی گفتم و به بقیه گوش سپردم. رابطه

 ...برد گلچهره جون عالی بود و آدم لذت می و

با صدای در عمه خانم بلند شد و بیرون رفت، صدایی 

 !نیومد انگار محسن خان بود

بعد چند مین محسن خان و عمه خانم داخل شدن 

 :همه بلند شدیم محسن خان گفت

 !ها بشینید سالم بچه _

بعد از سالم کردن نشستیم، مقداری حرف زدیم که 

 :وم به ساعت روی دیوار خیره شد و گفتعمه خان



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

925  

 

 !چقدر زود گذشت! ساعت نُه شد _

 :بعد حرفش روبه نگین گفت

 هارو آماده کنیم؟ عزیزم میای وسیله _

 چشم _

نگین بلند شد و من هم برای کمک کردن بلند شدم. 

 :عمه خانم گفت

 تو بشین عزیزم من و نگین هستیم _

 نه عمه جون تو بشین مرسی _

 :م که از خداش بود گفتعمه خان

 !باشه دخترم خدا ازت راضی باشه _

 ممنون _

همراه نگین به آشپزخونه رفتم و غذاهارو چیدیم و 

 .همه رو صدا کردیم

روی میز نشستیم و شروع به غذا خوردن کردیم. 

 :های غذا بودیم که محسن خان گفت وسط
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  !نازگل کجاست؟ بازم برنگشته بهت سر بزنه _

ادر؟ کنار همسرش خوشه! اونم درگیر چی بگم بر _

 مشکالتشه

محسن خان پوزخندی زد و دیگه چیزی نگفت اما غم 

 ...شد دید ی عمه خانم می رو توی چهره

  
 

عمه خانم سرش رو پایین انداخت و خودش رو مشغول 

 .نشون داد

غذامون رو توی سکوت خوردیم و تنها صدای قاشق 

 ...شکست چنگال بود که سکوت رو می

رو جمع کردیم،  همراه نگین و گلچهره جون آشپزخونه

 !حال بود و بابت این بود که امروز تنها نبود عمه خوش

به اطراف خونه نگاهی انداختم، حق داشت شب و روز 

 ...تنها افتضاح سخت بود
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بعد تموم شدن کارهامون به هال برگشتیم و روی مبل 

 .نشستیم

عمه جون چای آورد و دور هم خوردیم، با حرفی که 

محسن خان زد عمه محدثه سرش رو پایین انداخت و 

 :کرد با شالش بازی می

امون  اهر؟ جا برای همهچرا نمیای پیش ما خو _

 !هست

ی اون خدا بیامرزه  ممنون ولی اینجا پر از خاطره _

 ...تونم نمی

ی غمگین  محسن خان درحالی که چشم از چهره

 :گرفت گفت خواهرش می

 !باشه _

باهم وقت رو گذروندیم و بعد از خوردن میوه عزم 

 ...رفتن کردیم

 چرا انقدر زود میرین؟ _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

928  

 

 :ماهان با مهربونی گفت

 !کن نیستیم که بازم میایم ول _

 :عمه خانم لبخند شیرینی زد و گفت

 باشه پسرم _

 :روبه من گفت

 ها، بازم سربزن وفا بشی نری بی _

 !چشم حتما _

 !پرنور _

لبخندی زدم بعد از پوشیدن مانتوام همراه ماهان از 

 .خونه بیرون زدیم

 گردن؟ مامانت اینا برنمی _

 :خت و گفتای باال اندا ماهان شونه

 !دونم، شاید برنگردن نمی _

 اوهوم _
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رو زد و سوار شدیم، به محض سوار  ریموت ماشین

شدنمون ضبط رو روشن کردم، صدای فرزاد فرزین 

 :فضای ساکت ماشین رو درهم شکست

وقتی یادِ تو میفتم ، باید هم توو هر نفس بغضم  _

 بگیره

 رهمن فراموشی بگیرم ، اون همه خاطره رو یادم نمی

 همه جا با توأم عشقم ، همه جا کنارمی واسه همیشه

هر جایِ دنیا که باشیم ، ما که حسمون به هم عوض 

 نمیشه

 نمیشه

میدونی دوسِت دارم ، هر جا باشی حتی از من اگه جدا 

 شی

 بازم بغضت توو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه

 دوسِت دارم آرزومی ، هر جا میرم رو به رومی

 شقونست و ، این حالِ من یه نشونستحسم با تو عا



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

930  

 

من که زندگی ندارم ، واسه من دردِ نبودنِ تو کم 

 نیـــست

 آره زنده موندم اما ، زندگی نکردنم دست خودم نیست

 دستِ خودم نیست

 شاید از خودت بپرسی ، عشق دیوونت چرا آدم نمیشه

چرا بعدِ این همه سال ، حتی یک شب به تو حسم کم 

 نمیشه

 نمیشه

ه دوسِت دارم ، هر جا باشی حتی از من اگه جدا آخ

 شی

 بازم بغضت توو صدامه و عشقت تنها تکیه گامه

 دوسِت دارم آرزومی ، هر جا میرم رو به رومی

 .حسم با تو عاشقونست و ، این حالِ من یه نشونست

حال از  ماهان توقف کرد و جلوی خونه ایستاد، بی

 .ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدیم
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ها گرفتم و بدون توجه به ماهان  رو به میله دستم

ها باال رفتم، باکاری که ماهان کرد از  خواستم از پله

 ...اختیار جیغی کشیدم ترس و یهویی بودنش بی

  
 

دستش رو زیر پام برد و با یه حرکت بلندم کرد، از 

ترس دستم رو دور گردنش حلقه کردم و درحالی که 

 :های شیطون و براقش خیره شدم گفتم به چشم

 !خب بگیریم نیفتم _

 :توی گلو خندید و گفت

 فته؟ا ذارم خانم کوچولوم از دستم بی مگه می _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !ذاری نچ نمی _

ها باال  لبخندی زد و روی سرم رو بوسید و از پله

 ...رفت
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رو روی  در اتاق رو با سختی باز کرد و وارد شد، من

 :تخت گذاشت و روم خیمه زد و گفت

 !شم هرروز بیشتر از دیروز بهت وابسته می _

روی  رو توی گودی گردنم برد و دستش رو سرش

 :دستم گذاشت وگفت

 !ی بوی تنتم وابسته _

وار  ای خیس و عاشقونه روی گردنم زد و زمزمه بوسه

 :گفت

روزی که مال من شدی برام بهترین روز بود! به واهلل  _

 !علی یه دقیقه ازم جدا بشی میمیرم

لبم رو بین دندونم گرفتم، سرش رو بلند کرد و با 

 :داری گفت صدای خش

ال منن! تنها من حق زندونی کردنشونو نکن! اونا م _

 !دارم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

933  

 

تنم داغ کرده بود و از این محبتش قلبم مثل گنجشک 

 !زد می

اش رو روی لبم قرار  های داغ و آتیشی خم شد و لب

 ...گرفت داد و با حس از لبم کام می

نفس کم آورد و ازم جدا شد، نفس عمیقی کشید 

مور  برخورد نفس داغش با پوست گردنم تنم رو مور

 .کرد

گرفت  از روم کنار رفت و درحالی که در آغوشم می

 :گفت

 !ام دوستت دارم خدای زمینی _

هاش چشمم رو بستم و خودم رو به  از شیرینی حرف

 :اش چسبوندم و گفتم آغوش مردونه

 !من بیشتر دوستت دارم مرد من _

ای روی سرم  ماهان من رو به خودش چسبوند و بوسه

 :کاشت و گفت
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 بخیرشبت  _

 !بخیر شب _

چشمم رو بستم و توی آغوش پر امنیت یار به خواب 

 ...رفتم

های دست ماهان از خواب بیدار شدم،  صبح با نوازش

هام رو محکم تر روی  هام رو درهم کردم و چشم اخم

 :هم فشردم، بااین کارم ماهان خندید و گفت

 بیدار نمیشی؟ _

 هوم میشم _

 کو پس؟ _

 !ام رئیبیدار شدما فقط نام _

اومد  اش بند نمی اش بلند شد و درحالی که خنده قهقه

 :گفت

 !بلند شو بانوی نامرئی _

 :الی چشمم رو باز کردم و گفتم
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 !بیا بغلم بخواب انقدر وز وز نکن _

 :ام رو کشید و گفت بینی

 مگه نمیای دانشگاه؟ _

 !خونم، بازم بخوابم بای عشقم حضوری می _

 !شه جور کنم بعد! سرخود نمیآیناز اول باید کاراتو  _

ای کشیدم و درحالی که بلند شدم موهای  پوف کالفه

 :ام رو کشیدم و گفتم شلخته

 !خوابم میاد استاد _

ات رو بخور تا دیر  لوس نشو بلند شو و بیا صبحونه _

 !نشده

 مگه ساعت چنده؟ _

 شش و نیم _

پوفی کشیدم و ازجام بلند شدم، ماهان از اتاق خارج 

 ...هم به طرف سرویس بهداشتی رفتم شد من
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 .کارهای مربوطه رو انجام دادم و بیرون اومدم

و از اتاق خارج شدم، ماهان  خودم رو آماده کردم

 .جلوی سماور پشت به من ایستاده بود

 !اندامش از پشت تو دل برو بود

های پشتش توی چشم بود و کتش درحال پاره  عضله

شدن بود، عضله های دستش وقتی دستش رو به 

شد و دل  کرد برجسته تر می سمت هم متمایل می

 .گرفت رو به بازی می ی من جنبه بی

 :رگشت و گفتبه طرفم ب

 !بشین داره دیرمون میشه _

 :سری تکون دادم، با دیدن میز صبحونه گفتم

 !به به آقامون چه کردی _

 :ماهان ابرویی باال انداخت و گفت

 !بله دیگه مااینیم _
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بعد حرفش چشمکی زد دلم براش ضعف رفت، جلو 

رفتم و روبه رو اش ایستادم، لبخند آیناز کشی زد و 

م حلقه کرد، من رو به خودش دستش رو دور کمر

ی ستبرش گذاشتم و  چسبوند دستم رو روی سینه

کشیدم  های فرضی می اش خط درحالی که روی سینه

 :گفتم

 شه امروز به دانشگاه نیام؟ چی می _

 چرا؟ _

 !حس اومدن رو ندارم _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 کنم باشه با سیاوش حلش می _

 :با ذوق گفتم

 ! یجون مرس آخ _

ی پام ایستادم و  رو باال کشیدم، روی پنجه خودم

 .رو بوسیدم لپش
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 :خندید و باخنده گفت

 !نچ نچ بوسیدن رو هم بلد نیستی _

 :خندیدم و گفتم

 بلدم آقامون _

ابرویی باال انداخت و درحالی که به لبم خیره شده بود 

 :گفت

 !نشونم بده ببینم _

وجود  از گردنش آویزون شدم و لبش رو با تمام

 ...بوسیدم پر از نیاز پر از عطش

 :ازش جدا شدم و گفتم

 حاال دیدی؟ _

 !هوم بد نبود _

 :ابرویی باال انداختم و بااخم ساختگی گفتم

 بد نبود؟ _

 !ببین یاد بگیر _
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کمرم رو محکم گرفت و لبش رو روی لبم گذاشت، با 

بوسیدم و لب داغش با لذت روی لبم  مهارت می

 .لغزید می

 :ا شد، زمزمه کردمازم جد

 !ات رو بخور دیر شد بیا صبحونه _

روی صندلی نشست مقداری غذا خورد بعد از 

 ...خداحافظی از خونه خارج شد

ی  هارو جمع کردم، با دردی که توی ناحیه وسیله

شکمم ایجاد شد دستمم رو روش گذاشتم و از درد 

 !ایه خم شدم، این دیگه چه درد کوفتی

ن رفتم، از درد به خودم پیچیدم باهمون درد به نشیم

 .ی چسبناکی به شک افتادم و ماده  با حس لزجی

یعنی عادت ماهیانه شدم؟ آره شاید چون یه ماه از 

 !گذشت ام می عادت ماهیانه قبلی
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به سرویس رفتم، بعد از چک کردن خودم چشمم از 

 ...تعجب گشاد شد

 ...نکنه

  
 

 !نکنه باردارم؟! یعنی به ماهان بگم؟ نه ماهان نه

خرم  شاید اشتباه فکر کنم! آره خودم بی بی چک می

 !اش کنم نباید الکی هوایی

رو جمع و جور کردم و این کار حدود بااین فکر خونه 

 .یک ساعت وقت برد

هام به نزدیک ترین داروخونه  بعد از پوشین لباس

 .رفتم

 .جلوی داروخونه ایستادم و وارد شدم

اش تنظیم  خانمی درحالی که عینکش رو روی بینی

 :کرد بلند شد و گفت می

 !سالم خوش اومدین _
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 سالم ممنون _

کشیدم بگم برای  لت میرو پایین انداختم خجا سرم

 !چی اومدم

 :انگار خودش فهمید چون گفت

 تونم بکنم؟ چه کمکی می _

ام رو جلو آوردم  لبم رو با زبونم خیس کردم و روسری

 :و گفتم

 !خوام راستش بی بی چک می _

 :لبخند ملیحی زد و گفت

 گذره؟ چند روز از زمان نزدیکتون می _

 !چهار روز _

 اید؟ کنین حامله عالئمی داشتین که فکر _

 :تکون دادم و گفتم "آره"سری به معنی 

کنه و احساس  ی شکمم درد می ترشح داشتم، ناحیه _

 !خستگی و نفخ دارم
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گرده، االن بی بی چک رو  ایناهمه به بارداری برمی _

ی  دم ولی استفاده نکنید چون توی هفته بهتون می

د افته و جنین هنوز به وجو اول بارداری اتفاق نمی

 !نیومده تا مشخص باشه فقط لقاح صورت گرفته

آهانی گفتم و تشکر کردم، دو نوع بی بی چک رو داد 

 :و گفت

هردو رو استفاده کنید، بعد یه هفته جوابش هرچی  _

 !بود آزمایش خون بدید

آهانی گفتم، بعد از تشکر وحساب کردن از داروخونه 

 .بیرون اومدم

زنگ نزده باشه با استرس به خونه برگشتم، ماهان 

 !گوشیمم باخودم نیاوردم

 .به خونه رسیدم، در رو باز کردم و وارد شدم

  !به ساعت نگاه کردم، ساعت نُه بود

 .ام نگاهی انداختم کسی زنگ نزده بود به گوشی
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 .گوشی رو کنار گذاشتم و روی مبل نشستم

دستم رو روی شکم تختم گذاشتم و باخودم زمزمه 

 :کردم

 ...ام اردار باشم؟ من عاشق بچهیعنی ممکنه ب _

 :چشمم رو با لذت بستم و گفتم

شی جوجوی  ی دنیا می خوشبخت ترین بچه _

 !خوشکلم

 :زمزمه کردم

 تو همان _"

 تحفه ی جانی

 "!که رهایت نکنم

ای کردم هنوز چیزی مشخص نشده فاز  تک خنده

 !برداشتم

ام بلند شدم، اسم ماهان روی  با زنگ خوردن گوشی

 .وشی نمایان بودی گ صحفه
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 :اتصال رو زدم، صدای پر انرژی ماهان به گوشم رسید

 !سالم خانم خانما مژده بده _

 سالم جون دلم؟ _

 :ای کرد و گفت تک خنده

_ ... 
  

 

 :ای کرد و گفت تک خنده

 !خونی کارات حل شدن، دیگه غیر حضوری می _

آخیشی گفتم، ماهان باایت عکس العملم خندید و 

 :گفت

 !الحق و االنصاف تنبلی _

خوام به همسرکم بیشتر  نه عشقم من فقط می _

 !برسم

 بله بله _

 بعله پس چی؟ _
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 !هیچی _

 :انگار چیزی یادش اومده باشه چون گفت

 !راستی نهار منتظرم نباش _

 :اخمی بین ابروم شکل گرفت و بابدخلقی گفتم

 اون وقت چرا؟ _

 :ای کشید و گفت پوف کالفه

 باید به مطب برم _

 باشه _

 عشقم _

 هوم؟ _

 :خندید و با خنده گفت

 االن قهری؟ _

 !نه _

 مطمئنی؟ _

 :اوهومی گفتم، ماهان گفت
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 کالسم شروع شد، فعال خانمم _

 فعال _

 ...اتصال رو قطع کردم

 ...انقدر خسته بودم که همونجا روی مبل خوابم برد

ی شکمم به وجود اومد از خواب  با دردی که توی ناحیه

بیدار شدم، بدنم خشک شده بود، دستی به گردنم 

کشیدم از شدت گرسنگی شکمم به قار و قور افتاده 

 .بود

بلند شدم، ساعت یازده بود و برای نهار از روی مبل 

کمی دیر بود برای همین مقداری کیک شکالتی که 

 .توی یخچال بود رو خوردم

ها  حال بودم و حس و حال چیزی رو نداشتم، از پله بی

ام از بین  باال رفتم و به صورتم آبی زدم تا این گیجی

 .بره
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ی خودمون  ام رو توی دستم گرفتم و به خونه گوشی

 .گ زدم؛ چند روز بود از مادرم خبر نداشتمزن

مامان بعد از چند بوق جواب داد، صدای پر از آرامشش 

 :توی گوشی بلند شد

 الو آیناز؟ مادر؟ خوبی؟ _

الو سالم مامان جونم مرسی تو خوبی؟ باباجونم  _

 خوبه؟

کنه؟ به  فداتشم ما خوبیم، ماهان چیکار می _

  دانشگاه نرفتی؟

م داره خدمتتون، نه مامان از این به هیچی واال سال _

 !خونم بعد غیر حضوری می

خیلی خوبه! اینجوری هوای همسر و زندگیتم  _

 !داری

 ...خبر چه  آره، خب دیگه _
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تنگیم رفع شد  یکم دیگه با مامانم حرف زدم، وقتی دل

 :گفتم

 مامان جون باید برم کاری باری؟ _

 نه عزیزم برو، مواظب خودت باش _

 بوسمت فعال واظبم میچشم م _

 فعال دخترم _

گوشی رو قطع کردم و به طرف آشپزخونه رفتم؛ 

 ...گرسنگی بدجور بهم فشار آورده بود

  
 

تابه پختم و با لذت  دوتا تخم مرغ رو توی ماهی

 ...خوردم

ام سررفته بود و روی مبل ولو شده بودم، االن  حوصله

چه خاکی به سرم بریزم؟ جیغی کشیدم و بیشتر 

 .خودم رو ولو کردم
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اخمی بین ابروم شکل گرفت؛ از تنهایی متنفر بودم! 

 ...هتونه ازکارش دست بکش ماهان هم نمی

ای کشیدم و ازجام بلند شدم، ساعت چهار  پوف کالفه

کردم ولی چی؟ از حرص  بود االن باید شام آماده می

حوصلگی به آشپزخونه  رو کشیدم و با بی زیاد موهام

 .رفتم

های الزانیارو  ی وسیله به یخچال نگاهی انداختم؛ همه

 .داشتیم

شروع ی مواد رو بیرون آوردم و  ی الزانیا و بقیه بسته

 ...به پخت و پز کردم

در آخر کار سس الزانیارو درست کردم و توی یخچال 

 .قرار دادم

بعد اتمام کار به آشپزخونه خیره شدم؛ به گند کشیده 

 ...شده بود پس با حوصله آشپزخونه رو تمیز کردم

 .با شیفتگی به تمیزی آشپزخونه نگاه کردم
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د، بوی به ساعت نگاه کردم، ساعت پنج و سی دقیقه بو

دادم پس به حموم رفتم، خودم رو گربه شور  پیاز می

کردم  کردم و درحالی که خودم رو با عجله خشک می

از ترس جیغی کشیدم و دستم رو   در باشدت باز شد،

حایل بدنم کردم، ماهان توی چارچوب در ایستاده بود 

 :خندید، عصبی گفتم و به عکس العمل من می

 خندی؟ هرهر به چی می _

هیچی، جلوی کسی که کل بدنتو حفظه خودتو  _

 !نپوشون

 همه که مثل تو پرو نیستن! چرا انقدر زود برگشتی؟ _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 اگه ناراحتی برگردم _

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 شه بری بیرون؟ نه بابا، می _

 !نچ _
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 :پوفی کشیدم و مظلوم گفتم

 !لطفا برو بیرون _

ام قرار گرفت، دستش رو نوازش وار  جلو اومد و روبه

 :داری گفت روی اعضای بدنم کشید و باصدای خش

 !کل بدنتو دیدم خجالت نکش _

درحالی که از لمس دستش به تنگ اومده بودم با عجز 

 :گفتم

 ! ماهان _

 :دستش رو روی لبم گذاشت و خم شد و گفت

  !هیس هیچی نگو _

هام نگاه  روی تخت انداختتم و روم خیمه زد، به چشم

 :کرد و خمار گفت

 !هوم چه بوی خوبی داری _

دارش  های تب لبم رو گزیدم و چشمم رو از چشم

ای زد و نوازش دستش  مخفی کردم، بااین کارم قهقه
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رو روی بدنم بیشتر کرد، خم شد و درحالی که روی 

بوسید، لبم توی حصار  کشید لبم رو می بدنم دست می

 ...کرد ی و لذت میرو غرق خوش هاش بود و من لب

 بعد هفته یک

گذشت،  یه هفته از روزی که به داروخونه رفته بودم می

 .دیگه وقتش بود که از بی بی چک استفاده کنم

 !رفته بود و تنها بودمماهان صبح به مطب 

بی بی چکی که مخفی کرده بودم رو درآوردم و به 

 ...دستشویی رفتم

بار مصرف بیرون  بی بی چک رو از داخل لیوان یک

گذشت  ای که می آوردم و بهش خیره شدم؛ هر ثانیه

 .رفت تپش قلبم باال تر می

 ...با دیدن بی بی چک
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با دیدن بی بی چک از شدت ذوق لبم رو گزیدم و 

 .هام حلقه زد اشک توی چشم

رفت، دوتا خطی که  دوتا خط جلوی چشمم رژه می

 !حکم زندگی رو داشت

 .ستشویی با ذوق و شوق زیادی بیرون اومدماز د

 !دور خودم چرخیدم، باور نداشتم من مادرشدم

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و درحالی که اشک توی 

 !هام جمع شده بود خدارو هزار بار شکر کردم چشم

حالی جیغ بلندی کشیدم باورم  رو گزیدم و با خوش لبم

 !شد نمی

باردار بشم فقط بعد  کرد به این زودی کی فکرش رو می

 !...از یک هفته

رو به تمیز کاری  خیال این فکرها شدم و خودم بی

مشغول کردم امروز باید این خبر رو به بهترین شیوه 

 .گفتم به ماهان می
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زد، به خودم  کارهای خونه تموم شد و خونه برق می

 .نگاهی انداختم سر و صورتم شلخته بود

 .شور کردم به حمام رفتم و خودم رو گربه

ی تن پوش روی تخت دراز کشیدم و به  باهمون حوله

سقف اتاق خیره شدم دستم رو روی شکمم گذاشت و 

 :زیر لب زمزمه کردم

ای که از خون من و ماهانه  شه االن بچه باورم نمی _

شه دارم  کنه! باورم نمی توی وجود من داره رشد می

ده شم وای خدا چه حس عجیبیه! هنوز ندی مامان می

 .حاضرم جونم رو برای جنینم بدم

کردم  چشمم رو بستم، خودم رو روی ابرها حس می

ام رو محکم گاز گرفتم، ازجام بلند شدم و  لبم پایینی

به ساعت روی دیوار خیره شدم؛ ساعت ده و نیم صبح 

بود، تصمیم گرفتم به آرایشگاه برم، کیفم رو برداشتم 

 ...کردمو مانتوام رو پوشیدم و شالم رو سرم 
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امون  از خونه خارج شدم و به آرایشگاهی که سر کوچه

بود رسیدم، وارد آرایشگاه شدم زیاد شلوغ نبودم و 

 !بعد چند مین نوبتم شد

 :روی صندلی نشستم آرایشگر گفت

 االن چیکارکنم خوشکله؟ _

 :لبخندی به روش زدم و گفتم

 !اصالح صورتم _

 باشه عزیزم _

 :لبخندی زدم و زیر لب گفتم

 !مرسی _

آرایشگر به روام خندید و مشغول اصالحم شد و در 

 :این حین گفت

 امشب شب مهمیه؟ _

 .از زور درد تنها سری تکون دادم
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دردش زیاد بود مخصوصا وقتی نخ رو روی موی 

 ...صورتم میکشید

کار صورتم تموم شد و بعد از حساب کردن پول و 

 ...تشکر کوتاهی از آرایشگاه خارج شدم

خونه شدم فعال ساعت یازده صبح بود و وقت وارد 

 ...زیادی داشتم

به رستورانی زنگ زدم؛ غذا سفارش دادم و خواهش 

کردم که اگه ممکنه ساعت دوازده و نیم غذارو بیارن 

 .اوناهم با روی باز پذیرفتن

وقتی از مرتب بودن همه چیز اطمینان حاصل کردم به 

 .اتاق برگشتم

آرایش صورتم شدم،  روی صندلی نشستم و مشغول

موهام رو محکم باالی سرم بستم جوری که چشمم 

کشیده تر شده بود، راضی از صورتم بلند شدم، به 

 .هام رفتم سمت کمد لباس
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تا کمر توی کمد فرو رفتم؛ باالخره یه دکلته قرمز 

چشمم رو گرفت، لباس رو بیرون کشیدم و جلوی 

 !...خودم گرفتمش، به آینه خیره شدم خوب بود

ام رو روی خودم  رو تنم مردم و عطر مورد عالقه لباس

 ...خالی کردم

  
 

مز روی لبم به صورتم نگاهی به آینه انداختم رژلب قر

زینت داده بود، لباس کوتاهم توی تن سفیدم 

ام مطمئن شدم از  درخشید، وقتی از وضع ظاهری می

اتاق بیرون رفتم، ساعت حوالی دوازده بود، به 

هارو روی میز چیدم و از  آشپزخونه رفتم و ظرف

 .آشپزخونه خارج شدم

ه ی نوارها گشتم، انقدر گشتم که باالخره ی توی همه

 ...آهنگ الیت آرومی برداشتم
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با صدای زنگ خونه از جام بلند شدم و چادری که 

 .آماده کرده بودم رو برداشتم و سرم کردم

اف اف رو باز کردم و بیرون رفتم، بعد از حساب کردن 

 .غذا تشکری کردم و وارد خونه شدم

 .ها بود که ماهان برگرده غذارو روی گاز گذاشتم االن

چرخیدم وقتی ساعت یک شد غذارو کمی دور خودم 

 ...توی فر گرم کردم و غذاهارو کشیدم

با صدای قفل در از آشپزخونه بیرون رفتم؛ قلبم تند 

زد و کف دستم عرق کرده بود، ماهان درحالی  تند می

کرد  که کیف سامسونتش رو توی دستش جابه جا می

 .داخل شد

ا دستش رو توی موهاش فرو برد و سرش رو بلند کرد ب

دیدنم کپ کرد و با تعجب بهم نگاه کرد، لبم رو گزیدم 

دار و درعین حال  های تب و سرم رو بلند کردم به چشم

 .متعجبش خیره شدم
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رو باال  جلو رفتم و کیفش رو از دستش گرفتم، خودم

 :ای به لپش زدم گفتم کشیدم و درحالی که بوسه

 !سالم عشقم! خوش اومدی _

 :اد و گفتآب دهنش رو پر صدا قورت د

 سالم ممنون، خوبی؟ _

ازش فاصله گرفتم و بالوندی چشمکی زدم، باناز و 

 :عشوه زمزمه کردم

 !شه بهترین ازاین نمی _

 خداروشکر _

 :دورش چرخیدم و کتش رو ازتنش در آوردم و گفتم

 !بریم نهار؟ خیلی گشنمه _

 :سری تکون داد و گفت

 !اوهوم بریم _

ه شدیم، کمی این دست توی دست هم وارد آشپزخون

 :پا و اون پا کردم، ماهان بهم نگاهی انداخت و گفت
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 شینی؟ چرا نمی _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 دونم نمی _

به طرف ماهان رفتم و پشتش قرار گرفتم، سرم رو به 

گوشش چسبوندم و درحالی که نفس داغم به گوشش 

خورد بی بی چک رو در آوردم و با بی بی چک روی  می

 :اش خط فرضی کشیدم و زمزمه وار گفتم سینه

 !عشقم باباشدنت مبارک _

 ...ماهان تکونی خورد اما عکس العملی نشون نداد

 ...انگار به خودش اومده باشه بلند شد و

  
 

رو بلند کرد و توی آغوشش چرخوند،   بلند شد و من

دستم رو محکم دور گردنش حلقه کردم و درحالی که 

 :پاهام رو باال برده بودم گفتم

 ولم کن سر گیجه گرفتم _
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بااین حرفم ماهان روی زمینم گذاشت و با نگرانی 

 :گفت

دونستم بهت فشار  وبی؟ ببخشید نمیچیشد؟ خ _

 !میاد

ام  دستم رو روی لبش گذاشتم و درحالی که خنده

 :گرفته بود گفتم

 !چیزی نشد خوبم _

 مطمئنی؟ _

 :سری تکون دادم و گفتم

 .اگه اجازه بدی کوفتمونو بخوریم _

ماهان سری تکون داد و دستم رو گرفت، خودش روی 

 .رو روی پاش نشوند صندلی نشست و من

 همینجا بشین _

 !ای ولی خسته _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت
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 مگه میشه بااین خبر خوشحال نباشم؟ _

بی بی چک روی میز رو برداشت و به دو خطش خیره 

 :شد و با لذت گفت

 !یعنی بابا میشم _

پراز عشوه خندیدم و سری تکون دادم، سرش رو توی 

 :موهام فرو برد و زمزمه کرد

 !ام دی تو زندگیمرسی اوم _

 .لبم رو گزیدم و دستم رو روی دستش گذاشتم

قاشق رو پر از غذا کرد و به لبم نزدیک کرد، لبم رو از 

 ...هم باز کردم و غذارو خوردم

 :قاشق آخری رو باال آورد که با اوقات تلخی گفت

 !وای ماهان توروخدا کافیه _

 اینم بخور تموم شد _

 !نه توروخدا ترکیدم _

 :خندید و گفتماهان 
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 !دهنتو باز کن ببینم _

 ماهان بچه نیستم _

 :فشاری به کمرم آورد و گفت

مخمو تریت نکن و بخور! برای تقویت خودت و  _

 بچمون خوبه

اخمی کردم و با حرص غذارو خوردم، ماهان باهیجان 

 :پرسید

 یعنی جدا بچه دار میشیم؟ _

 !په نه په الکیه _

 :ام رو کشید گفت ینیتوی گلو خندید و درحالی که ب

 االن شماهم مسخره کن _

 چشم قربان _

ماهان خم شد و شکمم رو نوازش کرد و زمزمه وار 

 :گفت

 حق دارم بزنم لت و پارش کنم؟ _
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 !نه بابایی مامان به این خوبی _

ماهان با شنیدن صدام سرش رو بلند کرد و با 

 :شیفتگی گفت

 من فدای عشق خودم بشم _

 :رو ازش برگردوندم و گفتم به حالت قهر روم

 خواستم لت و پارم کنی نه! دوستم نداری تااالن می _

ام کشید و  رو روی پاهاش برهنه ماهان خندید دستش

 :کرد، به لبم خیره شد و گفت نوازش می

 !هوم طعم لباتو دوست دارم _

در کسری از ثانیه جلو اومد و لبم رو با لبش زندونی 

 .کرد

حالی که درآغوشم گرفته بود از جاش بلند شد و در

 :زمزمه وار گفت

 !دونی که؟ ازت سیر نمیشم می _

 ...باعشوه و طنازی خندیدم که
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با عشوه و طنازی خندیدم که خم شد و لبش رو پر 

 ...حرارت روی لبم گذاشت، توی خلسه فرو رفتم

وار روی  به بغل ماهان چسبیده بودم دستش رو نوازش

 :ام کشید و گفت بازوی برهنه

 رو حس کردی؟ بچه _

 نه، ماهان؟ _

 جانم؟ _

 :مقداری توی جام جابه جا شدم و گفتم

 بچه چی باشه؟ دوست داری جنسیت _

 !فقط سالم باشه دختر و پسر بودنش دست خداس _

 :سری تکون دادم و گفتم

 ماهان؟ _

 جونم؟ _

 دوستت دارم _
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بوسید  رو به خودش فشرد و درحالی که سرم رو می من

 :گفت

 !ی تموم دنیا عاشقتم، اندازه _

 :رو توی دستش قفل کرد و گفت دستم

 !خدای کوچک من _

 .عف رفت و بهش چسبیدماز این حرفش دلم ض

 ماهان؟ _

 جونم _

 شد؟ ی نگین چی قضیه _

 :ماهان نفس عمیقی کشید و گفت

 !اش هیچی فردا میرن خاستگاری _

 ها؟ _

 واال _

 !ام ی عمه پس نگین چرا بهم نگفت؟ خونه _

 :ای کرد و گفت ماهان تک خنده
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ات هم  زنن، عمه ی مامان اینا زنگ می شب به خونه _

 .وده حواب قطعی بگیرهحتما منتظر ب

 :اهانی گفتم، حق با ماهان بود، بازم صداش کردم

 ماهان؟ _

 جون دل ماهان؟ _

 ات بااین وصلت موافقن؟ یعنی خانواده _

تر از همه عالقشون  آره، سامیار پسر خوبیه و مهم _

تونم  نسبت به همه! خودم درد عشقو چشیدم و نمی

 !بذارم خواهر کوچولوم از عشقش دور باشه

 :های تخس صداش زدم اوهومی گفتم، بازهم مثل بچه

 ماهان جونم؟ _

 جونم _

 خوابم میاد _

 :دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت

 !پس بخوابیم _
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توی بغل ماهان مچاله شدم و باحس گرمی بدن ماهان 

 ...چشمم روی هم افتاد و به خواب رفتم

دم ام از خواب بیدار ش توی خواب بودم با خارشت بینی

اما حس باز کردن چشمم رو نداشتم برای همین دستم 

 .ام بردم اما چیزی نبود رو به سمت بینی

 !ولش کن حتما خیاالتی شدم

 !ام خارشت پیدا کرد اما بازهم چیزی نبود بازهم بینی

ای از  با باز کردن چشمم ماهان رو باالی سرم دیدم، تره

خیره  موهام رو توی دستش گرفته بود و با لبخند بهم

 :شده بود گیج نگاهش کردم و گفتم

 چرا مثل مترسک اینجا وایستادی؟ _

 :نگاهی بهم انداخت و گفت

ام مثل تو تنبل  ترسم بچه دونم چی بگم! من می نمی _

 ...باشه! اون همه بیدارت کردما ولی دریغ از یه تکون

 :نالیدم
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 !هنوز خوابم میاد _

 !بلند شو بستنی بخوریم _

ی جام نیم خیز شدم و درحالی که کش بااین حرفش تو

 :و قوسی به کمرم دادم گفتم

وای امروز چه روز خوبیه! اصال خوابم نمیاد فقط  _

 .سرکارت گذاشتم

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

_ ... 
  

 

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

 !خوابیدی تااالن می _

 :ای روی لبم شکل گرفت و گفتم لبخند مسخره

 !خب... خوابم پرید عشقم _

 :ماهان خندید و گفت

 مون رو بخوریم باشه بیا بدو بستنی _
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 :فتمچشمم رو توی حدقه چرخوندم و گ

 !باشه چشم قربان _

بعد حرفم از روی تخت بلند شدم، ماهان بیرون رفت و 

هم به طرف سرویس رفتم اول گالب به روتون به  من

 ...ام صفا دادم و بعدش صورتم رو شستم دل و روده

از سرویس خارج شدم و از اتاق بیرون زدم، ماهان 

 !توی هال نشسته بود و انگار منتظر من بود

 :فتم و گفتمبه طرفش ر

 ام کوش؟ بستنی _

 :ای باال انداخت و شیطون گفت شونه

 دونم پیشی خورده نمی _

ای به ماهان وارد  کوسن روی مبل رو برداشتم و ضربه

 :کردم و گفتم

 ام کجاست؟ کوفت بستنی _
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رو به طرف خودش  توی گلو خندید و درحالی که من

 :کشوند گفت

 !بیا جایزمو بده بعد میاورم _

 :اش نشستم و گفتمروی پ

 خوای؟ چی می _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 دونم، خودت باید بفهمی نمی _

 اه ماهان _

 جون دلم _

ام رو جلو کشیدم و درحالی که سعی داشتم  لب پایینی

 :مظلوم نمایی کنم گفتم

 خوام بستنی می _

 !اول جایزه بعد بستنی _

 باشه _
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ر کمرش حلقه روی پاش جابه جا شدم و پاهام رو دو

رو به خوبی حس  کردم و بهش چسبیدم، ماهان

کردم سرم رو باال آوردم و کمی تکون خوردم،  می

دستم رو دور گردنش حلقه کردم و بهش نزدیک شدم، 

ای کوتاه روی لبش نشوندم سرم رو عقب بردم،  بوسه

بار پایین رفتم و رگ گردنش رو بوسیدم باالتر  این

لبم گرفتم و مک عمیقی اش رو میون  رفتم و چونه

 .بهش زدم و نفسم رو بیرون دادم

های فرضی  اش گذاشتم و خط دستم رو روی سینه

 .کشیدم می

وار و  خودم رو جلو کشیدم و زیر گوشش زمزمه

 :برانگیز گفتم تحریک

 !دونی که؟ عاشقتم می _

کمر باریکم رو توی دستش گرفته بود، تپش قلبمون به 

ردمون بیدار شده بود و رسید، غرایز ه گوشمون می



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

973  

 

کدوم میل  ی آتیش داغ شده بودیم و هیچ مثل دو کوره

 ...به خاموش شدن نداشتیم

توی حال و هوای خودم بودم که ماهان بایه حرکت 

 :روی مبل درازم کرد و روم خیمه زد و گفت

ات  شم ازت بلکه هر ثانیه بیشتر تشنه خسته نمی _

 !دونی که؟ زیادی جذابی شم، می می

اش گذاشتم و  ا طنازی خندیدم و دستم رو روی سینهب

 :گفتم

 !هوم منم ازت سیر نمیشم مستر جذابم _

لبخند آیناز کشی زد و دستش رو زیر تابم برد و باال 

ام رو نوازش کرد، لبم رو گزیدم سرش رو به طرف  تنه

قرار روی لبش گذاشتم آخ  خودم کشیدم و لبم رو بی

 !است که چقدر خوشمزه

رو به  رو دور کمرش حلقه کردم و خودم پاهام

 ...اش سپردم تاب کننده های بی نوازش
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 :ای خشداری گفتخسته ازم جدا شد و باصد

 نظرت راجع به حموم چیه؟  _

 !اوم موافقم _

دستم رو گرفت و من سعی داشتم لباسم رو روی 

زده  ام بذارم باحرفی که ماهان زد شرم ی برهنه باالتنه

 :سرم رو پایین انداختم

  !انقدر خودتو نبپوشون _

ام  روی زانوش نشست و دستش رو روی شکم برهنه

 :گذاشت و گفت

 !ما بچه داریم دیگه خجالت نکشببین  _

 :سری تکون دادم و گفتم

 کشم دست خودم نیست خب من خجالت می _

 .توی گلو خندید و چیزی نگفت
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بلند شد و دستش رو زیر پاهای برهنه گذاشت و با 

 ...یک حرکت بلندم کرد

هامون رو  بعد از حموم دو نفره بیرون اومدیم و لباس

نه رفتیم، بااصرار تنمون کردیم و باهم به آشپزخو

ماهان روی صندلی نشستم و اون مشغول خالی کردن 

 !بستنی بود

 :ای پر از بستنی وانیلی رو جلوم گذاشت و گفت کاسه

 ! بفرما بانو _

 مرسی عشقم _

 !نوش جان _

وقتی ماهان روبه رو ام نشست شروع به خوردن 

 .کردم

اش  خوردم که اهمیتی به سردی انقدر بالذت می

ام رو تموم کردم و به صندلی تکیه  . بستنیدادم نمی

 :دادم، دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم
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 نوش جونت قندعسل مامان _

ی ماهان سرم رو بلند کردم، اخم  باصدای سرفه

 :مصنوعی بین ابروش شکل گرفت و گفت

 ات اومد شوهرتو از یاد بردی؟ بچه _

و اش زدم و از جام بلند شدم  لبخندی به این حسودی

 :گفتم

 !تا شوهرمو دارم بچه کیلو چند؟ _

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

 !ام حساسم خب نه! روی بچه _

 :مشتی به بازواش کوبیدم و گفتم

 !زهرمار _

از روی صندلی بلند شد و درحالی که دستم رو 

 :گرفت گفت می

کنم کوچولو!  رو حس نمی زنی چیزی وقتی ضربه می _

 !خودتو خسته نکن
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 :ردم و گفتماخمی ک

 ...من بمیرم و _

هنوز حرفم رو کامل نکرده بودم که با کار ماهان خفه 

لغزوند و  خون گرفتم؛ لبش رو بامهارت روی لبم می

 ...بوسید پرعطش می

 :دستم رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 بیماری جنسی نداریم یه وقت؟ _

 !شه حاال با یه بوسه چیزی نمی _

 :تمتوی گلو خندیدم و گف

 !من به می لب نزنم تو لبات جام شراب است _

 ...کشداری گفت "جون"ماهان باگفتن این حرفتم 

  
 

کشداری گفت، با صدای  "جون"بااین حرفم  ماهان

اش رو توی جیبش در  اش ازم جدا شد وگوشی گوشی

 .آورد و جواب داد
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 بله؟ _

_ ... 

 سالم، ممنون شماهم خسته نباشید _

_ ... 

 رو میرسونم باشه خودم _

_ ... 

 !کنم خدانگهداو ممون خواهش می _

 :گوشی رو قطع کرد، با کنجکاوی گفتم

 کی بود؟ _

ام بود، چندتا بیمار که وقت قبلی داشتن  نشیم _

اومدن، راستی به نگین و مهناز زنگ بزن بیان پیشت 

 !تنها نمونی

 :سری تکون دادم و با لبخند گفتم

 چشم _

 فدای چشمت، برم خودمو آماده کنم _

 باشه _
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از خستگی نای ایستادن نداشتم و یقینا این خستگی 

 !ناشی از تخمک گذاری و لقاحه

ام رو توی دستم گرفتم  میز نشستم و گوشیروی 

 .ی نگین رو گرفتم شماره

 :صدای شاد و خندان نگین توی گوشی پیچید

 الو؟ سالم آیناز جونم خوبی؟ _

 سالم عزیزم مرسی توخوبی؟ کجایی؟ _

 ام چطور؟ خوبم، خونه _

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 ی ما همین جوری! بیا خونه _

 دیگه اونجامای به چشم نیم ساعت  _

 بینمت باشه می _

 بای _

ی مهناز رو بگیرم  تلفن رو قطع کردم، خواستم شماره

 :اما با صدای ماهان سرم رو به طرفش چرخوندم
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 بذار برم بعد مهمون دعوت کن _

خندیدم و به تیپش نگاه کردم مثل همیشه جذای و 

 !نفس گیر

 :جلو رفتم و کراواتش رو مرتب کردم و گفتم

 !چه کنیمخب دیگه  _

 :ای روی لپم زد و گفت بوسه

ام باش  نی هیچی، من دیگه برم مواظب خودت و نی _

 فعال

 چشم، توهم مواظب خودت باش خداحافظ _

ماهان از خونه بیرون رفت، با بیرون رفتنش به مهناز 

زنگ زدم، بعد از چهار بوق گوشی رو جواب داد فین 

 :فینی کرد و گفت

 الو سالم _

 چیشده؟ گریه کردی؟سالم مهناز  _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

981  

 

اش  بااین حرفم هق هقش بلند شد، نگران از گریه

 :گفتم

 میشه بگی چیشده؟ _

رو بریده بود  ای کرد درحالی که گریه امانش سکسکه

 :گفت

 !ترکم آیناز دارم می _

 تونی بیای خونمون؟ نگین هم االن میاد می _

 :بی حوصله و فین فین کنان گفت

 باشه میام _

 !تبینم باشه می _

 فعال _

به محض اینکه گوشی رو قطع کردم مشغول جمع 

کردن آشپزخونه بودم، خونه تمیز بود و تنها روی مبل 

 .رو مرتب کردم
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به اتاق رفتم و یه تیشرت و شلوار جین پوشیدم و 

 .رو باالی سرم بستم موهان

ام رو روی لبم کشیدم و به آشپزخونه  رژلب گلبهی

 .برگشتم

مشغول درست کردن ذرت بو اجاق رو روشن کردم و 

 ...داده بو داده شدم

هارو روی میز گذاشتم و  بعد اتمام کارهام ذرت و تخمه

هارو آماده و شسته شده توی یخچال قرار دادم  میوه

خیال روی مبل  شربت زعفران هم آماده بود پس بی

 .ولو شدم

 ...باصدای در از جام بلند شدم

  
 

به اف اف نگاه کردم، نگین پشت در بود؛ بادیدن نگین 

در رو باز کردم و بازم به سمت مبل رفتم و روش ولو 
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وارد شد و با  شدم چند مین نگذشته بود که نگین

 :صدای بلندی گفت

 !سالم _

از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، همدیگر رو بغل 

 :کردیم و گفتم

 سالم عزیزم خوش اومدی بیا بشین _

 مرسی گلم باشه _

 :به طرف مبل رفتیم و هردو نشستیم، روبه نگین گفتم

 بینی روبه راهی؟ خبر؟ مارو نمی خب دیگه چه _

 !تو صفا داره نچ همه جا با وجود _

 :ای کردم و گفتم از این حرفش تک خنده

 پس وجود سامی چی؟ _

بااین حرفم روی مبل ولو شد و لبخند گشادی روی 

 :کرد گفت لبش نشوند و درحالی که توی فضا سفر می

 !وای نگو! سامی عشق منه _
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 اوهوک _

با صدای زنگ در خواستم بلند شم اما نگین مانع شد و 

 :گفت

 من میرمتو بشین  _

 باشه مرسی _

 :بلند شد و طرف در رفت باصدای بلندی گفت

 !مهنازه _

 خب درو باز کن _

 باشه _

 .اف اف رو زد و کنارم روی مبل نشست

مهناز بعد چند مین وارد شد، به سمتمون اومد و با 

 :ای گفت صدای دو رگه

 عرضه ندارین بلند شید؟ _
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متوجه هردو خندیدیم و بلند شدیم با نزدیک شدنش 

قرمزی چشمش شدیم نگران بهش چشم دوختم و 

 :گفتم

 چی شده مهناز؟ _

 !هیچی _

بی توجه به ظاهر کنجکاو و نگران ما نشست و پاش رو 

 :روی اون یکی پاش گذاشت و گفت

 !بشینین خب _

اش  های سرخ شده هردو نشستیم و مشکوفانه به چشم

 :نگاه کردیم، طاقتم طاق شد و گفتم

 میگی یا نه؟ _

 !میگم ولی صبر کن _

 :سری تکون دادم و ازجام بلند شدم، نگین گفت

 کجا؟  _

 میرم شربتیو که آماده کردم بیارم _
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 بیام کمک؟ _

 !نه عزیزم مرسی _

به آشپزخونه رفتم و سه لیوان شربت رو توی سینی 

تمیزی گذاشتم و به هال برگشتم نگین بی حرف روی 

 .زد مهناز زوم کرده بود و پلک هم نمی

ی درهم مهناز نگاه کردم  روی مبل نشستم و به چهره

 :و گفتم

 نمیگی چت شده؟ _

 :لبش رو گزید و با آشفتگی گفت

 جوری بگم؟ چی بگم آخه؟ چه _

 :نگین میون حرفش پرید و گفت

جوری حرف بزن لب  ها همین خیلی آسونه _

 خوشکلتو تکون بده

 :ای کرد و گفت بااین حرف نگین مهناز تک خنده

 ...ن... یعنی مام _
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حرفش رو کامل نکرد که هق هقش بلند شد، به 

اش حلقه کردم، با  طرفش نشستم و دستم رو دور شونه

 :آروم ترین لحن گفتم

 شم؟ کی اذیتت کرده؟ چی شدی فدات _

 :نگین جلو اومد و کنارش زانو زد و گفت

گریه نکن با گریه مل نمیشه فقط خودتو اذیت  _

 !میکنی مهناز

 :ین فینی کرد و با گریه گفتمهناز ف

_ ... 
  

 

 :مهناز با گریه فین فینی کرد و گفت

 !من و آرش باهم خوابیدیم _

 :نگین مشتی به بازوش کوبید و گفت

شده؟ خوابیدن جرمه؟ اونم کسی که  گفتم حاال چی _

 !همسر عقدیته
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 از اون خوابیدن ها نه _

با تعجب به مهناز نگاه کردم، هنوز ازدواج نکردن و اگه 

 .فهمید به نفع مهناز نبود یکی می

 :خیره بهش نگاه کردم و گفتم

 کنی؟ االن چیکار می _

 :ال انداخت و گفتای با شونه

کنیم و  دونم، آرش گفت بزودی باهم ازدواج می نمی _

 افته اتفاقی نمی

 :سری تکون دادم و دوستانه گفتم

شه، به قول نگین همسر عقدیته مهم  چیزی نمی _

اینه وقتی مال آرش شدی دختر بودی و این آتیش هم 

 !از گور خودش بلند شده

 :داد و گفت نگین برای تایید کردن حرفم سری تکون

گه آرش هم از اونا نیست نصف راه ولت  راست می _

 !کنه و درضمن خیلی هم دوست داره
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 :مهناز نفس عمیقی کشید و آروم گفت

 ام نمیره؟ یعنی آبروی خونواده _

 :سرم رو به طرفین چرخوندم و گفتم

 !معلومه که نه _

مهناز نفس عمیقی کشید شربتش رو توی دستم 

 :گرفتم و گفتم

 !وفت کن حالت اوکی بشهک _

خندید و شربت رو از دستم گرفت و یک نفس 

 ...نوشید

 :نگین بلند شد و سرجاش نشست و گفت

 !ی مهناز خوابید منم یه خبر بدم االن که گریه _

مهناز که از کنجکاوی همه چیز رو فراموش کرد از 

جاش بلند شد و کنار نگین نشست ای خدا از دست 

 !فضولی این بشر

 خب بگوخب  _
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دونستم خبرش ماجرای امشبه و سامیار خان قراره  می

اش بره! از افکارم دست کشیدم و به  به خاستگاری

 .نگین گوش سپردم

 !امشب قراره واسم خاستگار بیاد _

روی مبل ولو شدم اما مهناز برخالف ظاهر ریلکس من 

 :با اشتیاق گفت

 کی قراره بیاد؟ _

 :تنگین لبخند گله و گشادی زد و گف

 !سامی _

 :پام رو روی پام گذاشتم و گفتم

 نگین جونم؟ _

 جونم؟ _

 :توی جام نیم نیز شدم و با لبخند گفتم

 !قراره عمه بشی _

 :روبه مهناز هم گفتم
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 !توهم قراره خاله بشی _

ها غش غش  به هم دیگه نگاه کردن و مثل خنگ

خندیدن، اما به یک نرسیده به من نگاه کردن و جیغ 

 ...و بنفش کشیدن

  
 

جیغ بنفش کشیدن و به سمتم اومدن، نگین باهیجان 

 :گفت

 خوای دستگاه بگیری؟ جدی میگی یا می _

 :ای باال انداختم و گفتم ونهش

جواب بی بی چک مثبت بود، باید آزمایش خون هم  _

 بدم

 :مهناز وسط حرفم پرید و گفت

هارو داری  بی بی چک جوابش مثبته و اگه عالئم _

 !نیازی نیست آزمایش خون بدی

 :شونه ای باال انداختم و گفتم
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 !ام ولی خب باید مطمئن بشم دونم که حامله می _

 خواد، تست رو کی گرفتی؟ ابا نمینه ب _

 صبح _

 خب دیگه جوابش صددرصده _

نگین از خوشحالی جیغی کشید و درحالی که روی 

 :مبل ولو میشد گفت

 وای خدا من عمه میشم _

 :ای کرد و گفت مهناز تک خنده

 !چه دل خوشی داری از عمه شدن _

 :نگین پشت چشمی نازک کرد و گفت

 ش مایه میذارها ام از خاله برادر زاده _

 :ای زد و گفت مهناز قهقه

 به همین خیال باش _

 هستم _

 :کردنشون گفتم  کالفه از کل کل
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 وای بسته مغزم رو تریت کردین _

 :مهناز نفس عمیقی کشید و گفت

 زیاد نمونده به نوروز _

 خب که چی؟ _

 :عاقل اندر سفیهانه به نگین خیره شد و گفت

 کنم رگزار میخب عروسیمون رو توی نوروز ب _

 ها خوبه _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

خواستیم بریم ماه عسل! بر خرمگس معرکه  مثال می _

 !لعنت

 :مهناز گفت

 بعد ازدواج ما به سفر برید _

 آره _

 :نگین لب برچید و مظلوم گفت

 پس من چی؟ _
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 !هیچی بشین ور دل سامیار خان _

نگین با هول بااین حرف مهناز چشم نگین برق زد، 

 :گفت

 ی امشب چی بپوشم؟ وای واسه _

 گیری االن ولمون کن بعدا تصمیم می _

ای کشید و بااخم و تخم روی مبل نشست،  پوف کالفه

 .ام گرفت خنده

 :به طرفش چرخیدم و گفتم

 امشب بهترین میشی بهم اعتماد کن _

 :پراسترس بهم خیره شد و گفت

 جدی میگی؟ _

که زد باتعجب بهش خیره سری تکون دادم باحرفی 

 ...شدم
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سری تکون دادم با حرفی که زد باتعجب بهش خیره 

 .شدم

تونم کاری کنم کامال از  هترم؟ مییعنی از نور ب _

 ذهنش پاک بشه؟

 کنی؟ چرا خودتو با نور مقایسه می _

 :اش لرزید و گفت چونه

دونم دوست نداری ولی تقصیر خودم نیست،  می _

کنم هنوزم نور رو دوست داشته باشه  وقتی فکر می

 گم؟ دونی چی می عذابم میده، می

مرده نفس عمیقی کشیدم و کنارش رفتم، آروم و ش

 :شمرده گفتم

ببین سامیار دوستت داره، بدون اگه نور رو فراموش  _

ات نمیومد لطفا این حرفو  کرد هرگز به خاستگاری نمی

 !پیش خودش به زبون نیار
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تکون داد، مهناز با لحن شوخی  "باشه"سری به معنی 

 :گفت

 گرفتم االن نوبت نگینه واال تا االن من آبغوره می _

 :نگین خندید و گفت

 تو چشمت گریه کردم _

 تو راست میگی _

های مداومشون روی مبل ولو شدم و  خسته از کل کل

 :نالیدم

 ام کردین اه کافیه دیوونه _

 :نگین و مهناز خندیدن، مهناز گفت

 آخی مامان کوچولو عصبی شد _

پشت چشمی نازک کردم و بدون توجه به مسخره 

تم و هاشون بلند شدم و به طرف آشپزخونه رف بازی

 ...ذرت بو داده رو آوردم و با شوخی خنده خوردیم
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مشغول حرف زدن بودیم با صدای تلفن ساکت شدیم، 

 .ازجام بلند شدم و تلفن رو برداشتم

 :صدای گلچهره جون توی گوشی پیچید

 الو سالم دخترم _

  سالم مامان جون خوبی؟ _

 مرسی خوبم _

 :ادامه داد

گاری نگین شماهم ات میان خاست ی عمه امروز خونه _

 بیاید

 نه مزاحم نمیشیم _

 مزاحم چیه دخترم؟ میاین حرفم نباشه _

 باشه چشم _

 کاری نداری؟ _

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

 نه، خداحافظ _
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 خداحافظ _

گوشی رو سرجاش گذاشتم و به طرفشون رفتم، روی 

 :مبل نشستم و گفتم

 !ی مادرشوهر دعوتیم امشب خونه _

 ام مراسم خاستگاریاوهوم بخاطر  _

 آره _

 :مقدمه گفت مهناز بی

 خب شما برید اونجا، منم برم پیش آرش _

 نه بابا بشین بعدا میریم _

 :مهناز چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 باید با آرش حرف بزنم _

باشه، پس شما اینجا جمع کنید منم خودمو آماده  _

 .میکنم و میام
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تم، کت و شلوار هردو سری تکون داد به اتاقم رف

ام توی کمد بیرون آوردم تنم کردم، مقداری  گلبهی

 !آرایش کردم با رضایت به صورتم خیره شدم

مانتوی گلبهی جلوبازم رو پوشیدم و روسری سیاهم 

های صورتی داشت سرم کردم، کفش پاشنه  رو که رگه

 ...بلند سیاهم رو پام کردم و از اتاق بیرون رفتم

  
 

نگین و مهناز منتظر نشسته بودن، باصدای تقریبا 

 :بلندی گفتم

 بریم؟ _

 :سریع بلند شدن و گفتن

 آره بریم _

 اهان خبر بدمصبرکنید به م _

 االن؟ _

 :ای کشیدم و گفتم پوف کالفه
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 !پس چی؟ خب االن یادم افتاد _

 باشه ما بیرون منتظریم _

ام رو توی  سری تکون دادم از خونه بیرون رفتن گوشی

 ...ی حضرت یار رو گرفتم دستم گرفتم و شماره

 ...یک بوق

 ...دو بوق

 .بعد از سومین بوق برداشت

 سالم خانمی خوبی؟ _

 سالم مرسی آره خوبم توخوبی؟ _

 خوبم، اتفاقی افتاده؟ _

 جا نچ مامانت زنگ زد بریم اون _

 باشه میریم _

 :نفسی تازه کردم و گفت

 من و دخترا داریم میریم _

 نگین ماشین آورده؟ _
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 آره _

 .ام باشی باشه باهم برین مواظب خودتو بچه _

 :با لحنی پر حرص گفتم

 !ات هستم باشه مواظب بچه _

رو محکم و باتاکید گفتم،  "ات بچه"ی  از قصد کلمه

 :ی ماهان بلند شد و گفت قهقه

 ات شد سنجاب کوچولو؟ حسودی _

 آره خب تو عشقمی _

 :توی گلو خندید و گفت

 بینمت آیناز مریض دارم می _

 باشه فعال _

 فعال _

اتصال رو قطع کردم و پایین رفتم، دخترها توی 

 .ون رفتم و سوار شدمماشین منتظر بودن به طرفش

 :به محض سوار شدنم مهناز گفت
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 زدیا نشستی با ماهان حرف می یکم دیگه می _

 .شکوندم نه دیگه مریض داشت وگرنه دلتو نمی _

 پرویی چی بگم دیگه؟ _

 !هیچی نگو _

 چشم آیناز خانم _

نگین وقتی سکوت رو دید ضبط رو روشن کرد و 

 ...آهنگ الیتی گذاشت

 .ی آرش پیاده شد و رفت همهناز جلوی خون

از ماشین پیاده شدم و جلو نشستم، نگین بااسترس 

 :گفت

 وای آیناز استرس دارم _

 افته نداشته باش، اتفاقی که نمی _

اوهومی گفت و با دقت به خیابون چشم دوخت، 

 .چشمم رو روی هم گذاشتم و به آهنگ گوش سپردم

 .ی خودشون توقف کرد جلوی خونه
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 ...رو برداشتم شدم همین که قدم اول از ماشین پیاده

  
 

ام به  همین که قدم اول رو برداشتم محتویات معده

آورد و حالت تهوع بدی بهم دست داد. ام هجوم  گلو

نفس عمیقی کشیدم حالم بهتر شد اما سرم گیج 

 .رفت می

نگین متوجه حالم شد ریموت ماشین رو زد و به طرفم 

 :اومد و نگران گفت

 چیشدی آیناز؟ حالت خوبه؟ _

 چیزی نشد خوبم _

دستم رو گرفت و کمکم کرد راه برم، وارد خونه شدیم، 

 :م به صورتش کوبوند و گفتگلچهره جون با دید

یاامام زمان چی شده؟ چرا رنگ به صورت نداری  _

 آیناز؟

 :حال گفتم بی
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سالم گلچهره جون، حالم خوبه فقط حالت تهوع  _

 دارم

 بیا بشین حتما چیزی خوردی نساخته بهت _

 .سری تکون دادم و به طرف مبل رفتم و نشستم

گلچهره جون نگران جلو اومد و دستش رو روی 

 :ام گذاشت و گفت پیشونی

 تب هم که نداری _

به محض حالت تهوع دوباره از جام بلند شدم و 

درحالی که دستم رو روی دهنم گذاشته بودم به طرف 

 .سرویس رفتم در رو بستم و عق زدم

پرسیدن و من  گلچهره جون و نگین نگران حالم رو می

تونستم جواب بدم و اشک توی  از شدت فشار نمی

 ...ع شده بودچشمم جم

حال بیرون رفتم با دیدن  آبی به صورتم زدم و بی

ماهانی که نگران ایستاد بود جلوی چشمم تاریک شد، 
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برای اینکه از افتادنم جلو گیری کنم دستم رو به دیوار 

گرفتم ماهان جلو اومد و دستش رو زیر پام برد و با یه 

 .حرکت بلند کرد

ی  رو داشتم اندازه حال بودم؟ االن قدرتش چرا انقدر بی

 !یه خرس بخوابم

نگین برو یکم آب قند بیار، به مامانم بگو حالش  _

 خوبه زنگ نزنه

 .نگین چشمی گفت و رفت

 :رو خم کرد و زمزمه وار گفت ماهان سرش

 کنه ببین بچه چیکار می _

 .اش چسبوندم هومی گفتم و سرم رو به سینه

 :رو به خودش فشرد و گفت ماهان من

 ینجوری شدی؟چیشد ا _

 :با درد نالیدم

 دونم ماهان نمی _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1006  

 

 .اش شد در رو با پاش باز کرد و وارد اتاق قبلی

رو روی تخت گذاشت و خودش کنارم نشست و  من

 :زد گفت رو کنار می درحالی که موی سرم

دونی که؟ بدون تو  مواظب خودت باش آیناز، می _

 نمیتونم

 :نیمچه لبخندی زدم و گفتم

 !زبدون تو هرگ _

 .ای زد ام رو کشید و قهقه بینی

 آیناز؟ _

 جونم؟ _

 امشب بهشون بگیم؟ _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

 چیو؟ _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت

 !رو ماجرای بچه _
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 اها میشه نگیم؟ _

سری تکون داد و بلند شد و مانتوم رو از تنم در آورد، 

 ...کهکرد  با شیفتگی به اندامم نگاه می

  
 

کرد که درب اتاق بی هوا  با شیفتگی به اندامم نگاه می

 :رسیدباز شد و پشت بندش صدای نگین به گوشم 

 داداشی آوردم _

 ها؟ _

 :نگین کالفه گفت

 آب قندو آوردم _

 خب بده بهم _

نگین وارد اتاق شد و به طرف ماهان رفت، لیوان رو به 

 :دستش داد و گفت

 ای نداری؟ امر دیگه _

 تونی بری نه می _
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 باشه _

نگین از اتاق بیرون رفت، جلو اومد و کنارم نشست؛ 

کم کرد بخورمش لیوان رو به سمتم گرفت و کم

رو بهتر کرد یک قلپ مونده بود  شیرینی آب قند حالم

 :که گفتم

 تونم وای دیگه نمی _

 ها بخورش  همین یکم مونده _

 خورم ماهان نمی _

 :لیوان رو روی میز کنار تخت گذاشت و گفت

 باشه عروسک کوچولو یکم استراحت کن _

 ماهان؟ _

 جانم؟ _

 :کرد گفتم می درحالی که بغض توی گلوام سنگینی

 !ترسم من از زایمان می _

 :ماهان تو گلو خندید و گفت
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 ترس نداره که _

 ولی حس بدی دارم _

 :ای روی موهام زد و زمزمه کرد ماهان بوسه

 ترسی؟ چیزی نمیشه چرا از همین االن می _

 دلشوره دارم _

 :به چشمم نگاه کرد و گفت

هم افته ب ذارم کوچک ترین اتفاقی برات بی نمی _

 اعتماد نداری؟

 دارم _

 پس بهم اعتماد کن _

 چشم، ماهان؟ _

 جونم؟ _

 میشه تنهام نذاری؟ _

 :کرد گفت درحالی که موهام رو نوازش می

 باشه من همینجام جایی نمیرم _
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 مرسی _

 !چشماتو ببند و بخواب _

سری تکون دادم و درحالی که دستش رو محکم 

 ...فرو رفتم گرفتم چشمم رو بستم و به خواب عمیقی

های دست کسی چشمم رو باز کردم؛ با دیدن  با نوازش

های اشکی بهم خیره بود  گلچهره جون که با چشم

 :توی جام نیم خیز شدم و گفتم

ی  ببخشید اومدم اینجا به جای کمک کردن مایه _

 !دردسرتون شدم

 :اش گفت گلچهره جون با مهربونی ذاتی

 !دختر خودمیاین چه حرفیه عروس گلم؟ تو جای  _

 :گلچهره جون نگاهی به شکمم کرد و گفت

 ماهان گفت تو بارداری، واقعیت داره؟ _

 ...از خجالت سرم رو پایین انداختم و
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از خجالت سرم رو پایین انداختم و لبم رو گزیدم، 

ام گذاشت و وادارم  گلچهره جون دستش رو زیر چونه

هام خیره شد و  رو بلند کنم. توی چشم کرد سرم

 :مادرانه گفت

مادر شدن باعث افتخار هر زنیه! باوجود توئه که یه  _

یشه هیچ وقت از وجود میاد و بزرگ م طفل معصوم به

 مادر شدن خجالت نکش

 :سری تکون دادم و گفتم

 چشم _

 آفرین االن بیا غذامون رو بخوریم _

 :سری تکون دادم و گفتم

  گلچهره جون؟ _

 جونم _

دونستم ربطی به من نداره اما  لبم رو خیس کردم می

 :بازهم پرسیدم
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 سامیار رو قبول میکنین؟ _

ه ما حرفی نداریم چرا که نه؟ اگه نگین راضی باش _

 کی از سامیار بهتره؟

لبخندی زدم با صدای در به سمت چپ برگشتم؛ ماهان 

 :توی چارچوب در ایستاد و گفت

 به به مادرشوهر و عروس خوب خلوت کردین _

 :گلچهره جون بانمک خندید و روبه ماهان گفت

  چیه حسودی کردی بچه؟ _

  م؟نه ننه جون حسودی چیه؟ مگه میشه؟ مگه داری _

 :گلچهره جون خندید و گفت

 نه نمیشه _

 :ادامه داد

 است خب دیگه من برم، شماهم بیاین شام آماده _

 باشه ننه جون _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1013  

 

گلچهره جون از اتاق خارج شد، از روی تخت بلند 

 :شدم و گفتم

 منم برم _

 :دستم رو گرفت و گفت

 کجا به سالمتی؟ بودی حاال _

 :اختم و گفتمبعد حرفش چشمکی زد، ابرویی باال اند

 ...کنیم کنن چیکار می بریم االن فکر می _

ای از موهام رو کنار زد و نجوا گونه  جلو اومد و تره

 :گفت

 کنیم؟ چیکار می _

 :ای به بازواش زدم و گفتم ضربه

 دیگه دیگه _

رو بوسید و  ای کرد و خم شد و روی سرم تک خنده

 :گفت

 بریم _
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ها  یم، از پلهدرحالی که دستس رو فشردم بیرون رفت

پایین رفتیم و به سمت آشپزخونه رفتیم، بوی خوش 

 .آش و فسنجون توی آشپزخونه پخش شده بود

 :نگین با دیدنمون گفت

 دو کفتر عاشق هم اومدن غذامونو بخوریم _

 :محسن خان به نگین نگاه کرد و باخنده گفت

 !پدر سوخته چقدر هوله _

 :گفت نگین خجالت زده سرش رو پایین انداخت و

 !نه باباجان چه هول بودنی؟ فقط گشنمه _

 معلومه خیلی _

همه خندیدیم، روی میز نشستیم و باآرامش و در 

 ...سکوت کامل غذامون رو خوردیم

نگین به اتاقش رفت خودش رو آماده کنه و من هم در 

این بین آشپزخونه رو تمیز کردم وقتی کارم تموم شد 

 ...به اتاق نگین پا تند کردم
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 .ای زدم وی در اتاقش ایستادم و تقهجل

 بیا تو _

در رو باز کردم و داخل شدم جلوی آینه ایستاده بود و 

کشید با دیدنم روبهم  ای رو روی لبش می رژ قهوه

 :ایستاد و گفت

 خوب شدم آیناز؟ _

به کت و دامن زرد رنگش نگاه کردم؛ لبخندی زدم و 

 :گفتم

 !معرکه شدی دختر _

 :د و گفتلبخند پر استرسی ز

 مرسی _

 کارت تموم شد؟ _

سری تکون داد و روی تخت نشست، کنارش زانو زدم 

 :و گفتم

 چرا استرس داری _
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 دونم نمی _

 :لبخندی زدم و گفتم

 دونی؟ تو چی می _

 هیچی _

ام از چیزی  ام گرفت حاال خوبه شب خاستگاری خنده

 .افتادم خبر نداشتم وگرنه پس می

تجدید کردم و به طرف جلوی آینه رفتم و رژم رو 

 .نگین برگشتم

خواستم حرفی بزنم که صدای آیفون بلند شد، دست 

 :نگین رو گرفتم و گفتم

 !بدو که اومدن _

باهم به طرف راهرو رفتیم گلچهره جون و محسن خان 

ایستاده بودن، کنارشون ایستادیم، گلچهره جون 

 ...خواست حرفی بزنه با اتفاقی که افتاد ساکت شد
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 :نگین به سکسکه افتاد، گلچهره جون گفت

 سکسکه و االن؟ ای خدا االن میام _

 :ای کرد، نگین گفت بازم سکسه

 چیکارکنم؟ _

 خیچی حرف نزن _

 :ام گرفت و گفتم باز هم سکسه کرد خنده

 برو یکم آب بخور بهتر شی _

 .ام نگین سرجاش ایستاد اما با ورود شوهر عمه

 .آمد گویی گرم بود بازار سالم و احوال پرسی و خوش

بابام داخل شد همین که روبه روام ایستاد خودم رو 

ش چسبوندم، توی بغلش انداختم و خودم رو به

 :دلتنگ آغوش گرم و بی منتش بودم، زمزمه کردم

 سالم باباجونم خوبی؟ حالت خوبه عشق آیناز _

 :ای روی سرم نشوند و گفت بابا بوسه

 !االن که دختر کوچولومو دیدم عالیم _
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از ذوق بیشتر بابامو فشردم، از بابا جدا شدم عمه جلو 

 :اومد توی آغوشم گرفت و گفت

 پرسیا خوبی؟ خوب نمی سالم دخترم _

 :لبم رو گزیدم و شرمنده گفتم

 !سالم عمه جون ببخشید جبران میشود _

عمه خندید و به طرف نگین رفت، رنگ به چهره 

نداشت و از خجالت سرش رو پایین انداخته بود با 

نزدیک شدن عمه سرش رو بلند کرد و با صدای 

 :صعیفی گفت

 سالم خوش اومدین _

 :و گفت عمه جون لبخندی زد

 سالم مرسی عروس خوشکلم، خوبی؟ _

ازشون چشم برداشتم، مامان با گلچهره جون سالم و 

کرد، از گلچهره جون جدا شد و به  احوال پرسی می

 :طرفم اومد، خودم رو توی بغلش انداختم و گفتم
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 سالم مامان جونم خوبی؟ _

 سالم دختر قشنگم خوبی؟ _

 فداتشم _

 .طرف نگین رفت ای روی لپم کاشت و به بوسه

 :بعد از مامان سامیار اومد و گفت

 سالم آبجی کوچیکه _

 سالم خوبی _

ی کتش رو گرفت به  چشمکی زد و درحالی که گوشه

 :نگین نگاهی انداخت و گفت

 !ام عالی _

 :به طرف نگین رفت و گفت

 سالم نگین خانم _

 ...سالم آقا سام _
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 رو ام ای کرد بزور جلوی خنده وسط حرفش سکسه

گرفته بود سامیار به نگینی که سرش رو پایین انداخته 

 :بود و مثل لبو قرمز شده بود نگاهی انداخت و گفت

 !سرتو باال بیار بدون چشمات نمیشه _

رو باال آورد، حاال خوبه گلچهره جون و  نگین سرش

 .بقیه رفته بودن بشینن

 :سامیار لبخندی زد و گفت

 االن شد _

ل کرده به طرفم برگشت و بعد حرفش رفت، نگین هو

 :گفت

 !وای خدا مردم! آخ آیناز کمکم کن _

 ...با صدای ماهان به طرفش برگشتیم

  
 

 :با صدای ماهان به طرفش برگشتیم

 چرا اینجا وایستادین؟ _
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 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 همینجوری _

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 جوری؟ همین _

 بعله _

ماهان بهمون نگاهی انداخت و به نشیمن رفت، روبه 

 :نگین گفتم

 کنارت باشم؟ _

 آره خیلی استرس دارم _

اش رو توی دستم گرفتم و  های سرد و یخ زده دست

 :زمزمه کردم

 !همه چیز عالی پیش میره استرس نگیر _

 :سری تکون داد و باخودش تکرار کرد

 آره درسته همه چیز خوب پیش میره _
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سری تکون دادم و درحالی که دستش رو گرفتم 

 :گفتم

 بیا بریم چای آماده کنیم _

 .ای گفت"باشه"نگین 

چای رو روی سماور  باهم به آشپزخونه رفتیم، نگین

گذاشت و کنارم نشست. درحالی که سرش رو روی 

 :میز گذاشته بود گفت

 وای خدا امشب بخیر بگذره _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

هارو آماده کن االن دیگه گلچهره جون  استکان _

 صدات میکنه

 باشه _

از جاش بلند شد و همه چیز رو آماده کرد، با صدای 

 :ن صد متر باال پرید و گفتگلچهره جو

 وای االن باید برم _
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نیمچه لبخندی زدم و درحالی که سعی داشتم 

 :ام رو مخفی کنم گفتم کالفگی

هارو میبرم توهم اونو بیار، استرس  شیرنی  من ظرف _

 !نگیر

سری تکون داد، انگار مقداری آرامش گرفته باشه 

 قوری رو توی دستش گرفت و چای رو توی استکان ها

 .ریخت

به سمت گاز رفتم و فلفل و نمک رو بیرون آوردم، 

نگین رو صدا زدم که به طرفم برگشت؛ با دیدن نمک و 

 ...فلفل توی دستم مرموز خندید

  
 

 خوای اونو به خورد سامیار بدم؟ نگو که می _

 :ای سر دادم و گفتم ی شرورانه خنده

 زدی به هدف _

 :ای کرد و گفت نگین تک خنده
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 بده بریزم توش _

رحمانه استکان رو پر  فلفل و نمک رو دستش دادم؛ بی

 !از نمک و فلفل کرد دلم برای سامیار سوخت

وقتی از آماده بودن همه چیز اطمینان حاصل کرد با 

بیرون رفت و من هم پشت سرش  "بسم اهلل"گفتن 

هارو بیرون بردم، ماهان و سامیار کنار هم  ظرف

نشسته بودن، سامیار سرش رو پایین انداخته بود و تا 

 .بناگوش سرخ شده بود

هارو روی  زدن، ظرف ترهاهم باهم حرف می بزرگ

 .عسلی گذاشتم

نگین چای رو به همه تعارف کرد و درمقابلش از همه 

 .شنید می "تشکر"

 !باالخره نوبت سامیار و ماهان شد

ماهان استکانی رو برداشت و بعد از اون سامیار 

 .ای رو برداشت استکان دیگه
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 :نگین سینی به دست کنارم ایستاد و گفت

 آخ قلبم  _

رو خندیدم و به سامیار خیره شدم، خواست لیوانش 

برداره اما سنگینی نگاهم رو حس کرد و به سمتم 

تکون  "چیه؟ "برگشت، با دیدن نگاهم سری به معنی 

ای باال انداختم و خودم رو به  داد ریلکس شونه

 .بیخیالی زدم

 :ی بازوام کرد و گفت نگین مشت آرومی حواله

 !یعنی در این حد تابلویی دختر _

 .ی خوردیمدونه چه غلط گمشو بابا اون که نمی _

 :نگین خندید و گفت

 ! اش رو ببینم ی سرخ شده خوام قیافه وای می _

سامیار استکان رو بع لبش نزدیک کرد نگین با ذوق 

 :جوری که بقیه نفهمن گفت

 !خوره آخ جون داره می _
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مشتاق و کنجکاو بهش خیره بودیم اما در کمال 

ی پر غروری به  خورد، قیافه اش رو می آرامش چای

 :گرفتم و گفتم خودم

 ام رو ببین عشق داداش سامی _

نگین مثل خری که بهش تیتاپ داده باشن ذوق کرد و 

 :گفت

 !ماکه عاشق سامیاریم  چی میگی خواهر؟ _

 میگما نگین _

 جونم؟ _

 :گلوام رو صاف کردم و گفتم

کاش منم به داداشت چای پر از فلفل و نمک داده  _

 بودم

 ...تونه میار نمیبرو بابا داداش ما مثل سا _

هنوز حرفش رو تموم نکرده بود بااتفاقی که افتاد 

 ...سکوت کرد
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د و باعجله استکان رو روی عسلی ماهان به سرفه افتا

گذاشت و به طرف سرویس بهداشتی رفت، همه هاج و 

 .واج به مسیری که ماهان رفته بود خیره شدن

 :به نگین نگاه کردم و گفتم

 اون استکانو ماهان برنداشته؟ _

 :ای باال انداخت و گفت نگین شونه

 !دونم من... خب نمی _

 :چشمم رو روی هم فشردم و گفتم

 رم ببینم چی شدهب _

 :گلچهره جون به خودش اومد و گفت

 یعنی چی شده؟ _

 :سامیار روی مبل جابه جا شد و گفت

 !االن که خوب بود _

 .کنه حالش بد شده چه دل خوشی داره! فکر می
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 من برم ببینم چیشده _

سری تکون دادن، به سرویس بهداشتی رفتم، ماهان 

 :به دیوار تکیه داده بود، با دیدنم گفت

 نمک و فلفل تو اون لعنتی ریخته بودین؟ _

ام بشه، با صدای  لبم رو گزیدم مبادا متوجه خنده

 :ضعیفی گفتم

 !اون چای مال سامیار بود _

 بیچاره سامیار _

 :اش رو از دیوار گرفت و بالحنی بامزه گفت تکیه

 !نه بیچاره من _

ای کردم و به صورتش خیره شدم، با دیدن  تک خنده

 :لبخند ملیحی زد و گفتام  خنده

 قیافشو _

 میگما؟ _

 هوم؟ _
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هاش زل  گلوام رو صاف کردم و درحالی که توی چشم

 :زده بودم گفتم

 داشتی؟ چرا دقیقا باید اون استکانو برمی _

ام  ای باال انداخت و درحالی که چشمکی حواله شونه

 :کرد گفت می

شاید چون خانمم توی مراسم خاستگاری نتونست  _

 !رو انجام بدهاین کا

 :ام گرفت و گفتم باحرفش خنده

 حتما _

 بیا بریم _

 برویم _

باهم به سمت نشیمن رفتیم، با ورودمون بهمون نگاهی 

های خنده  انداختن، آقا محسن با لحنی که ته مایه

 :داشت گفت

 چیشد پسرم؟ _
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 :نگاهش رو بین من و نگین چرخوند و گفت

 هیچی چای پرید تو گلوم _

 :بی حواس از همه جا گفت گلچعره جون

 !خب پسرم مواظب باش _

 چشم ننه _

روی مبل نشستیم، سامیار روبه پدرش لبخند 

 :داری زد و گفت حرص

 باباجان از موضوع اصلی منحرف نشدیم؟ _

 ...ازاین حرف سامیار همه به خنده افتادن و

  
 

ماهان به سرفه افتاد و باعجله استکان رو روی زمین 

گذاشت و به طرف سرویس بهداشتی رفت، همه هاج و 

 .واج به مسیری که ماهان رفته بود خیره شدن

 :به نگین نگاه کردم و گفتم

 اون استکانو ماهان برنداشته؟ _
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 :ای باال انداخت و گفت نگین شونه

 !دونم من... خب نمی _

 :چشمم رو روی هم فشردم و گفتم

 شه برم ببینم چی می _

 :گلچهره جون به خودش اومد و گفت

 یعنی چی شده؟ _

 :سامیار روی مبل جابه جا شد و گفت

 !االن که خوب بود _

 .کنه حالش بد شده چه دل خوشی داره! فکر می

 من برم ببینم چیشده _

سری تکون دادن، به سرویس بهداشتی رفتم، ماهان 

 :به دیوار تکیه داده بود، با دیدنم گفت

 نمک و فلفل تو اون لعنتی ریخته بودین؟ _

ام بشه، با صدای  لبم رو گزیدم مبادا متوجه خنده

 :ضعیفی گفتم
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 !اون چای مال سامیار بود _

 اربیچاره سامی _

 :اش رو از دیوار گرفت و بالحنی بامزه گفت تکیه

 !نه بیچاره من _

ای کردم و به صورتش خیره شدم، با دیدن  تک خنده

 :ام لبخند ملیحی زد و گفت خنده

 بیا بریم _

سری تکون دادم و درحالی که دستم رو توی دستش 

 :ذاشتم گفتم می

 برویم _

ها  دوشادوش به نشیمن رفتیم، با دیدنمون سؤال

 :شروع شد

 چیشد پسرم؟ _

 یهو چت شد ماهان؟ _

 چرا اینجوری شدی؟ _
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ماهان به من و نگین نگاهی انداخت و درحالی که سعی 

 :اش داشت گفت در مخفی کردن خنده

 !هیچی چای پرید تو گلوام _

انگار خیالشون راحت شده باشه چون با گفتن 

 ...به گفت و گو پرداختن "اهانی"

م، سامیار روبه پدرش که سرگرم ها نشستی روی مبل

 :حرف زدن بود باحرص مشهودی گفت

 پدرجان از موضوع اصلی منحرف نشدین؟ _

 :ام خندید و گفت شوهر عمه

 !عجب هولی تو _

ای کرد و سرش رو پایین انداخت، شوهر  سامیار خنده

 :عمه صداش رو صاف کرد و گفت

خب محسن خان به قول پسرم از موضوع اصلی  _

حرف شدیم! پس بریم سر اصل مطلب، این امشب من

گل پسر ما بدجوری دلش واسه دختر خانمتون رفته و 
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اگه اجازه بدین این دوتا جوون سنگاشونو وا بکنن اگه 

خدا قسمت کرد و موافق باشین برن سرخونه و 

 !زندگیشون

 :محسن خان سری تکون داد و روبه نگین گفت

 دخترم سامیار جانو راهنمایی کرد _

ن با سری افتاده و حالی پریشون که نشون از نگی

 :داد بلند شد و گفت استریش می

 چشم _

سامیار با غرور و اقتدار بلند شد و دنبال نگین راه 

 .افتاد

 ...سر نگین هنوز پایین بود، بااتفاقی که افتاد

  
 

بااتفاقی که افتاد سامیار دستش رو دور کمر نگین 

حلقه کرد و از افتادنش جلو گیری کرد، به بقیه نگاهی 
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انداختم خوب بود کسی حواسش پی نگین و سامیار 

 !نبود

ااسترس از سامیار نگاهم رو بهشون دوختم نگین ب

 ...ها باال رفتن فاصله گرفت و باهم از پله

ام رو در آوردم و به  ام سررفت، گوشی تنهایی حوصلع

 :ام اس دادم ماهان اس

 عشقوم؟ _

صدای زنگ موبایلش بلند شد، پیام رو باز کرد، با 

اش لبخندی روی لبش ظاهر شد تایپ  دیدن صحفه

 :کرد

 جون دلوم؟ _

 :بود بخندم تایپ کردمبار نوبت من  این

 !بیا پیشم _

با دیدن پیامم سرش رو بلند کرد، کسی حواسش به ما 

 .نبود از جاش بلند شد و به سمتم اومد
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 :کنارم روی مبل نشست و گفت

 ات سررفته؟ حوصله _

 :اوهومی کردم طوری که بقیه نشنون گفت

 ات سررفته؟ کوچولو توهم مثل مامانت حوصله _

 خوایم مون تورو میآره بابایی هردو _

 :ای کرد و گفت ماهان خنده

 من که کنارتونم –

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 از اوناش نه _

هام  سرش رو بلند کرد و نگاه خاصش رو به چشم

دوخت، نگاهش زیادی سوزان بود و من هرلحظه 

 .درحال آب شدن بودم

 :چشم ازم برداشت و گفت

 !رسم بریم خونه حساب جفتتونو می _

 :م و گفتمخندید
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 بعله عشقم، صبر کن برم یه دور چای بیارم _

 ها برو فقط نمک و فلفل نریزی _

چشمی گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم، چای رو 

کردم و  ریختم و به نشیمن برگشتم، به همه تعارف می

 .هرکس به نوعی تشکر کرد

 :گفت یکی می

 ممنون دخترگلم _

 دستت طال آیناز جان _

 !یرشیمرسی عزیزم پ _

 مرسی جیگرطال _

آخرین نفر به ماهان تعارف کردم، چای رو برداشت و 

 :گفت

 ممنون خانم خوشکلم _

 :لبخند ماهان کشی زدم و گفتم

 ! نوش جونت آقامون _
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ی نگین و سامیار پیدا شد،  که نشستم سر و کله همین

 :عمه جون با دیدنشون گفت

 دهنمونو شیرین کنیم؟ _

... 
  

 

رو پایین انداخت و لبخند شرمگینی زد و  سرش

 :باصدای ضعیفی گفت

 بله _

 :عمه با لبخند بلند شد و گفت

 مبارکه _

 .از عمه همه بلند شدیم و دست زدیم به تبعیت

نگین سرش پایین بود و سامیار درحالی که دستش رو 

ی نگین  توی جیبش فرو کرده بود به صورت قرمز شده

 .خیره بود
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ها نشستیم،  بعد از دست بوسی و تبریک روی مبل

نگین دستش رو توی هم گره زده بود و به زمین خیره 

 .شده بود

 :شوهر عمه گفت دور هم نشسته بودیم که

شیم  ما دیگه رفع زحمت بکنیم یه روز مزاحم می _

 !برای تعیین روز عقد و نامزدی

 :محسن خان سری تکون داد و گفت

 حتما، مزاحم چیه؟ نفرمایید _

 :به طرف مامان رفتم و گفتم

ی دختر  دی بیای خونه مامان خانوم فردا افتخار می _

 بشم فدات

 :مامان لبخندی زد و گفت

 اشه عزیزمب _

 :روی سرم رو بوسید، با ذوق و هیجان گفتم
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ی نهار بیا ماهان هم  واسه  وای مرسی مامان جونم _

 ام سرمیره نیست حوصله

 :مامان سری تکون داد و گفت

 باشه گلم _

 :کردم گفتم درحالی که بغلش می

 مرسی مامان جونم _

 ...از عمه و بقیه خداحافظی کردیم

 :ماهان گفتمداخل خونه شدیم و روبه 

 دیگه برگردیم خونه؟ _

ماهان خواست حرفی بزنه اما با صدای گلچهره جون 

 :ناکام موند

جا شبتونو  نه برید توی اتاق ماهان بخوابید، همین _

 صبح کنین

 ...ولی آخه گلچهره جون _

 :نذاشت حرفن رو ادامه بدم گفت
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 !ولی و آخه نداریم همین که گفتم _

 مونیم باشه اینجا می _

 :نگین با صدای بلندی گفت

 !جون آخ _

 :محسن خان خندید و گفت

 !ی شوهر دست از این کارات بردار داری میری خونه _

بابا جون همسرجان گفت مشکلی با خنگ بازیام  _

 نداره

 :محسن خان بااین جوابش زیر لب گفت

 استغفرااهلل دخترم دخترای قدیم _

 :نگین خندید و گفت

 !تو راحتم خب باباجون من کنار _

 :محسن خان ابرویی باال انداخت و روبه ماهان گفت

 عجبا! خواهرت خیلی راحته _

 :ماهان خندید و گفت
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 !حیارو قورت داده یه تشت آبم روش _

، انقدر خندیدیم و باهم حرف زدیم که  همه خندیدیم

ای کشیدم و  متوجه گذشت زمان نشدیم، خمیازه

 :گفتم

 وای خوابم میاد _

 :ن لبخند پر محبتش رو نثارم کرد و گفتگلچهره جو

 !آره دیر وقته بریم بخوابیم _

سری تکون دادیم، گلچهره جون و محسن خان باهم 

به باال رفتن، من و نگین خواستیم بریم، باحرفی که 

 ...ماهان زد باتعجب بهش خیره شدم

  
 

 :باحرفی که ماهان زد با تعجب بهش خیره شدیم

 ات رو بده نگین گوشی _

 یعنی چی داداش؟ _

 !ات رو بده و برو بخواب یعنی گوشی _
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 :نگین با دهن باز به ماهان نگاه مرد و گفت

 !دم وشی خودمه و نمیگ _

 :جلو اومد و با لحن جدی گفت

 گفتم بده _

رو بهش داد و با  نگین بااخم به ماهان نگاه کرد و گوشی

 .حرص باال رفت

 اه ماهان این چه کاری بود؟ _

 :ای باالانداخت و گفت شونه

 .بیا بدت نمیاد _

 .دستم رو کشید و به سمت اتاق خودش رفتیم

 :غلش جا باز کرد و گفتروی تخت لم داد و توی ب

 بدو بغلم _

حوصله به طرفش رفتم، سرم رو روی بازواش  بی

 :گذاشتم و گفتم

 خوای چیکار کنی عشق جانم؟ می _
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 هیچی یکم دومادمو اذیت کنم بد نمیشه مگه نه؟ _

 :ی آرومی به بازواش زدم و گفتم ضربه

 اون داداشمه ها _

 :من رو توی بغلش فشرد و گفت

 یادتوهم بدت نم _

 :با صدای گوشی نگین گفت

باالخره اس ام اس داد، پیام رو باز کرد خودم رو باال  _

 .ی گوشی خیره شدم کشیدم و به صحفه

 خوابیدی خانم کوچولو؟ _

 :ماهان لبخند بدجنسی زد و تایپ کرد

 نه عشقم منتظر تو بودم _

 :گوشی لرزید، سامیار نوشته بود

 شم امشب خیلی خوشکل بودی فدات _

 :اهان تایپ کردم

 مرسی تو هم جذاب بودی عزیزم _
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 :ماهان گوشی رو کنار گذاشت و گفت

 ام خوشبحال بچه _

 چرا _

 :ای کرد و گفت تک خنده

یه مامان داره که حواسش به چیزی نیست و راحت  _

 تونه شیطونی کنه می

بازویی که زیر سرم بود رو با تمام قدرتمـگاز گرفتم و 

 :گفتم

 خیلی پرویی _

واست چیزی بگه که صدای گوشی نگین بلند شد، خ

 :سامیار نوشنه بود

 تونی حرف بزنی؟ می _

 :رو توی دستش چرخوند و گفت ماهان گوشی

 چی بگم به این دوستم؟ _

 !تونی باهاش تلفنی حرف بزنی که هیچی دیگه نمی _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1046  

 

 :ابرویی باال انداخت و زیر لب گفت

 نچ _

 :گوشی رو توی دستش گرفت و تایپ کرد

 !آره زنگ بزن _

ای نگذشته بود که تلفن توی دست  هنوز چند دقیقه

 ...ماهان شروع به زنگ خوردن کرد

 .اتصال رو زد و گوشی رو به گوشش نزدیک کرد

 ...با شنیدن صدای ماهان

  
  

با صدای نازک ماهان که سعی داشت زنونه حرف بزنه 

 .ام گرفت خنده

 الو سالم عشقم _

 :ور خط به گوشم رسید ی سامیار اون صدای بهت زده

 !الو ماهان؟ _

 :بار گرفت ماهان خندید و این
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 اِوا ماهان کیه؟ _

 :بار غش غش خندید و گفت سامیار این

هیچی همسر عزیزم ماهان یکی از دوستای زشتمه  _

 !وگرنه کسی نیست

 :ماهان زهرماری نثارش کرد و باخنده گفت

 چرا به خواهر خانم ما اس میدی؟ _

 !خواهر خانمت االن زن منه _

 :ماهان بااین حرف سامیار ابرویی باال انداخت و گفت

 زنت شده؟یواش یواش باهم بریم، کو  _

 مهم دله داداشم _

 :ماهان گلواش رو صاف کرد و گفت

 شه پسر من یکم حیا بد نمی _

 :سامیار خندید و گفت

 !داداشم از شدت عشقه _

 کاری نداری؟ _
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 :سامیار مِن مِنی کرد و گفت

 میگما نگین کجاست؟ _

 خوابه _

 اش رو کش رفتی پس گوشی _

 :ماهان خندید و شمرده شمرده گفت

 !خواستم ببینم شوهر خوبی هستی یانه نه می _

 :سامیار بالحن مرموزی گفت

 یعنی باورکنم؟ _

 :جای ماهان گفتم بار من به این

 آره سامی جونم باورکن _

 :ای کرد و گفت با شنیدن صدام تک خنده

 یعنی توهم توی این بازی کثیف شریک بودی _

اش رو  به بازوی ماهان چسبیدم و درحالی که زیر چونه

 :کردم گفتم ازش مینو

 !همیشه کنار شوهرمم دیگه _
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 :سامیار خندید و گفت

 !شما بچه دار بشین چه بکشه از دستتون _

اش گذاشتم و  ی ورزیده وار روی سینه دستم رو نوازش

خودم رو باال کشیدم درهمین حین جواب سامیاررو 

 :دادم

 بینه هیچی فقط محبت می _

دم و مکیدم، ی ماهان رو توی حصار لبم کشی چونه

زد گوشی روبه  ماهان درحالی که نفس نفس می

 :گوشش نزدیک کرد و گفت

بینمت، برو بخواب فعال شب  سامیار داداش فردا می _

 خوش

گوشی رو قطع کرد و روی میزگذاشت و روبه من با 

 :شیطنت گفت

 خب خب خانمی شیطونی هم بلد بودی؟ _
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توی  که به خودم بیام روام خیمه زد و قبل از این

 :داری گفت هام نگاه کرد و باصدای خش چشم

 ذاری مراعاتتو بکنم خودت نمی _

 ...خم شد و

  
 

رو عمیق بوسید، دستش رو زیر لباسم  لبمخم شد و 

هام  ام انداخت، آخی مهمون لب برد و چنگی به باال تنه

 .شد

بوسید و من  ی تنم رو می ماهان باحرارت نقطه به نقطه

 ...شدم غرف لذت می

ای روی لبم کاشت و  زد بوسه درحالی که نفس نفس می

 :گفت

 !ای آیناز بکر و فوق العاده _

 :گفتملبم رو گزیدم و 

 ام کردی برو اونور خفه _
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ای کرد و درحالی که روم دراز کشید  تک خنده

 :شیطون و تخس گفت

 !خورم! من راحتم نچ تکون نمی _

 :دستم رو توی پهلوش فرو کردم و گفتم

 ولی من نیستم _

ام رو بوسید و درحالی که کنارم دراز  ی سینه قفسه

 :کشید گفت می

 بخوابیم _

 اوهوم، ماهانی؟ _

 جان دلم _

 :ی ستبرش گذاشتم و گفتم دستم رو روی سینه

 ی ما فردا مامانم میاد خونه _

 خیلی خوبه، چرا نگفتی برگردیم؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه
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گلچهره جون ناراحت میشد، بعدشم فردا با خودت  _

 گردم برمی

 :رو بوسید من رو به خودش چسبوند و گفت روی سرم

 باشه _

 خوش شب _

 خوش خانمی شب _

 ...باخیال راحت چشمم رو روی هم گذاشتم

 .رو باز کردم هام با صدای آروم ماهان یکی از چشم

 آیناز؟ قشنگم؟ خانمم بیدار شو _

 هوم _

 :نفس داغش رو توی صورتم فوت کرد و گفت

 بریم خونه؟ _

 اوهوم _

 خب یاال پاشو لباستو بپوش _

 ولم کن اه _
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 ت بری تو خیابونا؟خوای لخ د پاشو نکنه می _

خیز شدم  دیده ها توی جام نیم  بااین حرفش مثل جن

 :و گفتم

 !معلومه که نه _

 :ای کرد و گفت تک خنده

 بیرون منتظرتم _

 نه نرو باهم بریم _

 :سری تکون داد و گفت

 باشه _

روی تخت نشست، مثل فنر از جام پریدم و به سمت 

اهان ی م سرویس بهداشتی دویدم و این صدای خنده

 ...بود که توی فضای خونه پخش شد

  
 

زهرماری نثارش کردم و بعد از انجام کارهای مربوطه از 

 .بیرون اومدمسرویس 
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ماهان روی تخت دراز کشیده بود و ساعدش روی 

چشمش بود، آروم و شمرده شمرده به طرفش رفتم 

چشمش رو بسته بود خم شدم که بترسونمش اما قبل 

از اینکه به خودم بیام و موقعیت رو درک کنم توی بغل 

 .ماهان فرو رفتم

 :ای گفت با صدای خمار و گرفته

 ش گرفته؟ا خانوم کوچولو بازی _

 خواستم بیدارت کنم نچ می _

های ریز شده درحالی که  ابرویی باال انداخت و با چشم

 :رو ببینه گفت سرش رو خم کرده بود که صورتم

 !آره تو راست میگی _

 گم معلومه راست می _

 نریم پایین؟ _

 :ی دستش رو تنگ تر کرد و گفت حلقه

 صبر کن میریم _
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وش خیمه زده بودم سری تکون دادم و درحالی که ر

 .اش گذاشتم رو روی سینه سرم

 .صدای قلبش آرامش رو به تمام سلول بدنم هدیه داد

توی اون حالت بودیم که بلند شدم و دستم رو توی 

 :موهاش فرو بردم و گفتم

 عشقم؟ _

 هوم _

 خوای بلند شی؟ نمی _

ای کشید و توی جاش نیم خیز شد، روی  خمیازه

وش گذاشت و با صدای شکمم خم شد و دستش رو ر

 :آلودش گفت خوب

 ببین مامانت نمیذاره بابایی یکم استراحت کنه _

کردم،  رو باوجود لباسم حس می نفس های داغش

 :خندیدم و باصدای نه چندان لوسی گفتم

 !نه بابایی مامان به فکر کارو بارته _
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 :ای کرد و گفت ماهان تک خنده

 !برمنکرش لعنت _

رحالی که به لبم خیره بود سرش رو بلند کرد و د

 :گفت

 هرکلمه برای توصیف حسم بهت عاجزه _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و زمزمه کرد

رو بهم هدیه دادی و من تاابد مدیونتم که  این بچه _

 توی این سن کم حاضر شدی مادر بشی

 :خم شد و شکمم رو بوسید گفت

کوچولو مامانت بهترین مامان دنیاست، عشقمو به  _

 !دلیل اذیت کنی آتیشت میزنم هر

 :دستم رو توی موهاش فرو بردم و گفتم

 !خوامت، دوستت دارم عاشقتم ماهان تاآخر دنیا می _

لبش کش اومد و صورتش با لبخند روی لبش زیبا تر 

اش  گونه روی گونه داد، دستش رو نوازش جلوه می
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کشید، دستش پیشروی کرد و روی لبم مکث کرد و 

 :زمزمه کرد

 !ی عسل میدن ین لعنتیا مزها _

جلو اومد و لبش رو آروم و بدون هیچ خشونتی روی 

 ...لبم گذاشت

  
 

رفت و وادارم کرد روی پاش بشینم، روی دستم رو گ

پاش نشستم و پاهام رو دور کمرش حلقه کردم، توی 

ای که به هیچ وجه قصد نداشتم  خلسه فرو رفتم خلسه

 .ازش فاصله بگیرم

 :کام عمیقی از لبم گرفت و خمار گفت

 بریم _

ام  از روی پاش بلند شدم، به یک باره محتویات معده

 .تهوع به سرویس رفتمباال اومد و باحس حالت 
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زدم و ماهان نگران مدام اسمم رو  با صدای بلند عق می

 .کرد صدا می

 :با عجز و کالفگی گفتم

 حالم خوبه _

دیگه صدایی از ماهان نیومد، صورتم رو شستم و 

 .بیرون رفتم

ماهان با نگرانی به سمتم اومد و دستش رو روی 

 :ام گذاشت و گفت گونه

 حالت خوبه خانمم؟ _

 :رو تکون دادم و بالحن شوخی گفتم مسر

 !کنه نیا بیاد منو دیوونه می اوهوم فقط این بچه تا به _

 .هم ریخت رو به خندید و موهام

باهم به پایین رفتیم، همه بیدار بودن و صبحونه 

 :خوردن با صدای ما سرشون رو بلند کردن می

 بخیر سالم صبح _
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یز نشستیم هرسه با روی باز جوابمون رو دادن، روی م

 ...امون رو خوردیم و صبحونه

درحالی که آشپزخونه رو جمع کرده بودیم روبه 

 :گلچهره جون گفتم

 ی شام منتظرتونم گلچهره جون واسه _

 نه عزیزم مزاحم نمیشیم _

 اه این چه حرفیه گلچهره جون؟ منتظرتونما _

 باشه دخترم _

لبخندی به روش پاشوندم، ماهان روبه نگینی که 

 :رو تموم کرده بود گفت غذااش

 نمیای دانشگاه؟ _

 خودم میرم _

اش رو روی میز گذاشت و درحالی که به طرف  گوشی

 :رفت گفت در می

 جلوی در منتظرم زود بیاین _
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اش یورش برد با  ماهان بیرون رفت و نگین روی گوشی

 :ی تماسش گفت ها و تاریچه دیدن اس ام اس

 شما به سامی زنگ زدین؟ _

 :تکون دادم تکرار کرد "نه"عنی سری به م

 فهمید من نیستم؟ _

ی ماجرارو بهش  چشمم رو توی حدقه چرخوندم و همه

 .گفتم

 ...بعد از تموم شدن حرفم

  
 

 :ای زد و گفت بعد ازتموم شدن حرفم نگین قهقه

 واقعا اینی که میگی داداش مغرور منه؟ _

 :ای باال انداختم و با شیطنت گفتم شونه

 اثرات عشقه _

 :نگین خندید و گفت

 !اون که صدالبته _
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 :زد روبه نگین گفتم باصدای ماهان که صدامون می

 مدهپاشو تا نیو _

سرش رو تکون داد و درحالی که از گلچهره جون 

 :کرد به سمتم اومد و گفت تشکر می

 بدو بریم _

 :ماهان توی حیاط منتظر ایستاده بود با دیدنمون گفت

 چه عجب خانم خانما اومدن _

 :نگین ابرویی باال انداخت و با شیطنت گفت

 ها که پیش شماست خان داداش عجایب _

ان نگاهش روی من ثابت موند بااین حرف نگین ماه

ای باال انداختم ماهان بامزه  لبخند ژکوندی زدم و شونه

 :خندید و سرش رو تکون داد و گفت

 ها پیش منه؟! ازکی تاحاال؟ نه بابا؟ عجایب _

 :هاش رو ریز کرد و مرموز گفت نگین چشم

  ...از اون موقعی که _
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 :میون حرفش پریدم و گفتم

 شگاه دیر شدابهتر نیست بریم؟ دان _

 :نگین سری تکون داد و هول هولکی گفت

 !وای دانشگاهو بکوب فراموش کردم _

 خب دیگه _

 :ماهان دستش رو توی جیبش فرو برد و گفت

 نمیاین؟ _

 :قبل از اینکه چیزی بگم نگین گفت

 چرا چرا بریم _

 .هرسه باهم از حیاط خارج شدیم

باز کرد و ماهان ریموت ماشین رو زد و در جلو رو برام 

 :شد گفت درحالی که جنتلمنانه خم می

 !بفرما بانوی زیبا _

 :ی لبم رو گزیدم نگین باحرص گفت گوشه

 !برای ماهم جنتلمن باش خان داداش _
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ی  ای کرد و درحالی که با غرور گوشه ماهان تک خنده

 :کتش رو دردست گرفت گفت

 به سامیار بگو نه من _

ماشین شد، لپ نگین پر حرص لبخندی زد و سوار 

 :ماهان رو کوتاه بوسیدم و زمزمه کردم

 مرسی جنتلمنم _

لبخند پرغروری زد و وقتی سوار ماشین شدم در رو 

 .بست

 .ماشین رو دور زد و سوار شد و با سرعت روند

رو هم  از طرفی دیر شده بود و از طرف دیگه باید من

 .رسوند می

از  جلوی خونه ایستاد، بعد از یه خداحافظی کوتاه

 ...ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم
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انداختم مرتب بود و تمیز کردن   نگاهی به خونه

 .خواست نمی

اومد  حال به طرف مبل رفتم و نشستم خوابم می بی

 ...جا روی مبل خوابم برد همون

با حالت تهوع شدیدی از خواب پریدم و به سرویس 

هنم تلخ  ام رو باال آورد، طعم  رفتم، محتویات معده

ای کاکائو  اش تکه شده بود و برای از بین رفتن تلخی

 .خوردم شیرینی کاکائو سرحالم آورد

ت نگاهی انداختم؛ عقربه روی هشت و نیم بود، به ساع

 .دستی به خونه کشیدم و دوش گرفتم

های قرمز داشت رو  تاب و شلوارک سیاهم رو که رگه

پوشیدم هنوز برای غذا پختن زود بود پس روی مبل 

 ...عاشقانه شدم  نشستم و مشغول دیدن سریال

با صدای قار و قور شکمم چشم از تی وی گرفتم، 

 :ی شکمم کشیدم و نجوا گونه گفتمدستی رو
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 توهم گشنته عزیزم؟ اوم چی بخوریم حاال؟ _

ازجام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم، تکه 

کیکی برداشتم و بالذت مشغول خوردن شدم درهمین 

حال مقداری برنج و لوبیا آماده کردم که قورمه سبزی 

 !ای درست کنم جانانه

رفتم و دررو باز  با صدای زنگ خونه به طرف آیفون

 .کردم

وارد حیاط شدم و مادرم که درحال اومدن بود خیره 

 .شدم

 "!آخ که آیناز فدای اون قد و باالت"

لبخندی به روی مامان پاشیدم و چند قدم مونده رو 

 :طی کردم، با ذوق گفتم

 ام خوبی فدات بشم؟ سالم مامان جونی  _

 :مامان سرم رو بوسید و گفت
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ی مامان، االن که تورو دیدم  سالم عزیز کرده _

 ام عالی

 :لبخند خجولی زدم و گفتم

 بیا تو دم در بده _

مامان لبخندی زد و سرش رو تکون داد، باهم وارد 

خونه شدیم مامان به اطراف خونه نگاهی انداخت و با 

 :لذت گفت

 !زنه ات برق می به به خونه _

 :لپش رو بوسیدم و گفتم

 ارم بزنیم به رگبشین برم شربت خاکشیر بی _

پشت بند حرفم چشمکی زدم و به طرف آشپزخونه 

هایی رو که آماده کرده بودم  دویدم؛ لیوان شربت

همراه باکیک رو توی سینی گذاشتم و به نشیمن 

 .برگشتم
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شربت رو تعارف کردم، مشغول حرف زدن بامامان 

 ...شدم و ساعت و زمان از دیتم دررفت

 خبر؟ خب عزیزم چه _

خوام قورمه سبزی  مامان جونم راستش می سالمتی _

 !درست کنم دستاتم باهاش بخوری

بااین حرفم متوجه گذر زمان شدم و من هنوز غذایی 

 .درست نکرده بودم

 :باهول از جام بلند شدم و گفتم

 من که چیزی نپختم _

 :مامان بلند شد و گفت

گم بابات از  بشین گلکم ماکه غریبه نیستیم، می _

 بیارهبیرون چیزی 

نه مامان جون خوش نیست به بابام بگی، میگم  _

 ماهان بیاره

 :مامان اخم تصنعی کرد و گفت
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 !رو حرف مادرت حرف نزن دختر _

ی زمزمه " چشم"سرم رو پایین انداختم و زیر لب 

 ...کردم

  
 

ای کرد،  ام تک خنده مامان با دیدن سر پایین افتاده

ام رو گرفته بود  جلو اومد و درحالی که با دستش چونه

 :گفت

 سرتو بگیر باال نبینم دخترم سرشو پایین بندازه _

 :گفتمهای مامان نگاه کردم و  به چشم

 بهترین مامان دنیایی _

خودم رو توی آغوش مامان رها کردم، مگه داریم از 

رو بوییدم، انگار قصد  این آغوش بهتر؟ عطر تنش

 !داشتم این بوی خوش رو توی ذهن و قلبم حک کنم

همراه مامان از هر دری حرف زدیم و آخرش با صدای 

 .زنگ در به حرفمون خاتمه دادیم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1069  

 

با و ماهان باهم وارد شدن به طرف در رو باز کردم، با

بابا رفتم و درحالی که از گردنش آویزون میشدم 

 :گفتم

 سالم باباجونم خوبی؟ خسته نباشی _

 :بابا لبخندی روی لبش نشوند و گفت

 ممنو دخترکم، درمونده نباشی _

هارو  های توی دستش نگاهی انداختم، نایلون به نایلون

 :به طرفم گرفت و گفت

 زمبیا عزی _

هارو از دستش گرفتم و تشکر کوتاهی کردم،  نایلون

بابا به طرف مامان رفت، به ماهان نگاهی انداختم ته 

نگاهش حسودی آشکار بود، لبخند ماهان کشی زدم و 

 :آروم طوری که مامان و بابا نشنون گفتم

 سالم آقامون خسته نباشی _
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جلو اومد، به مامان و بابا نگاهی انداخت وقتی از 

ول بودنشون مطمئن شد خم شد و لپم رو سریع مشغ

 :بوسید و گفت

 !ی قلبم قربون شما ملکه _

 :لبخندی زدم و گفتم

 برو دست و صورتتون بشور غذا رو آماده کنم _

سری تکون داد و به طرف مامانم رفت وقتی احوال 

 ...ی باال رفت اش تموم شد به طبقه پرسی

ن و بابا مشغول میز رو چیده بودم به نشیمن رفتم ماها

ی جِم  گپ زدن بودن و مامان طبق معمول به شبکه

 .خیره بود

 :رو کمی باال بردم و با لبخند ضایعی گفتم صدام

 !است نهار آماده _

 :بابا قبل از ماهان و مامان بلند شد و گفت

 !امه آخ که چقدر گرسنه _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1071  

 

 مامان و ماهان هم بلند شدن و حرفش رو تایید کردن

ونه رفتیم و توی سکوت و آرامش به طرف آشپزخ

شویی  ها رو توی ظرف غذامون رو تموم کردیم، ظرف

 .چپوندم و میز رو همراه مامان جمع کردیم

 :روبه مامان گفتم

 عشقم تو برو منم یه چای میارم و میام _

 :مامان سری تکون داد و گفت

 باشه دخترم _

مامان بیرون رفت، چای رو توی استکان ها ریختم و 

من برگشتم، چای هارو تعارف کردم و کنارمامانم نشی

 ...ای از مبل نشستم گوشه

دستم رو دور استکان چای داغ حلقه کردم و به 

بخارش خیره شدم، باحرفی که ماهان زد لبم رو گزیدم 

 ...و سرم رو پایین انداختم
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خوایم یه خبر بهتون  خب راستش من و آیناز می _

 !بدیم

 :روبه من ادامه داد

 مگه نه آیناز؟ _

سرم رو بلند کردم و لبخند ضایعی زدم مامان و بابا 

روم تر از قبل چرخید، ماهان آ نگاهشون بین ما می

 :گفت

 !یه توراهی داریم _

مامان و بابا شوک زده به من و ماهان نگاهی انداختن، 

 :مامان بالفاصله با شک و تردید گفت

 ی... یعنی آیناز بارداره؟ _

 :ماهان لبخند جذابی زد و گفت

 !بله مادر جون _

مامان و بابا با خوشحالی بلند شدن و به طرفم اومدن و 

 .گفتنبهمون تبریک 
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ها رو توی سینی گذاشتم و بعد از شستنشون  استکان

ای کشید به مامان  پیش مامان اینا برگشتم، بابا خمیازه

 :گفتم

 بابا جون برو اتاق یه ساعتی بخواب بعد برو شرکت _

 :بابا سرتکون داد، ماهان بلند شد و گفت

 کنم بیاید همراهیتون می _

 باشه پسرم _

 :تن، مامان کنارم نشست و گفتبابا و ماهان به باال رف

 خواستی بگی؟ گفت تو کی می اگه ماهان نمی _

 :ی معروف علی چپ زدم و گفتم رو به کوچه خودم

 وا مامان جون در مورد چی حرف میزنی؟ _

مامان خندید و در حالی که دستش رو روی دستم 

 :گذاشت گفت

 شه، یعنی فرشته کوچولوم مامان میشه؟ باورم نمی _

 :از شرم پایین انداختم و گفتمسرم رو 
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 مامان من دیگه اون آیناز کوچولو نیستما _

 :مامان لبخندی زد و باعشق گفت

 ولی برای من همون آیناز کوچولو هستی _

از ته خندیدم و از خدا خواستم این ملکه رو هرگز ازم 

 !نگیره

 :مامان به پاش اشاره کرد و گفت

 بیااینجا دخترم _

 :و روی پاش گذاشتم و گفتمبا کمال میل سرم ر

 مامان؟ _

 جانم؟ _

 برای مادر شدن زود نبود؟ _

 :کرد گفت مامان درحالی که موهام رو نوازش می

 نه قند عسلم وقت خوبیه چرا زود باشه؟ _

 دونم نمی _

 :رو بوسید و گفت مامان لبخندی زد، روی سرم
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 فداتبشم دخترم _

 خدانکنه مامان جون _

 :دمروبه مامان ادامه دا

خوندی رو برام  مامان اون الالیی که قبال می _

 خونی می

 باشه عزیزم چشماتو ببند _

هام رو روی هم گذاشتم، صدای پر از آرامش و  چشم

 .نواز مادرم روحم رو به آرامش رسوند گوش

 الال الال گل کاشی، یه خونه توی نقاشی"

 الال الال گل پسته، پدر بار سفر بسته

 ، نخای رنگی و سوزنالال الال گل سوسن

 الال الال گل مهتاب، بدوزم نقش تو در خواب

 الال الال گل نازم، سپند آویز می سازم

 الال الال گل نرگس، که بد بر تو نیاد هرگز

 الال الال گل زیره، نشه روزت شب تیره
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 الال الال گل ریزم، به گوشت طوق میاویزم

 الال الال گل ارزن، الهی پیر شی فرزند

 ال گل زردم، پناه پیری و دردمالال ال

 الال الال گل الدن، نگهدارت خدای من

 "الال الال گل چینی، بخوابی خواب خوش بینی

هام توی سیاهی  دونم کی به خواب رفتم و چشم نمی

 ...فرو رفتن

  

  
  

با نوازش دست کسی الی چشمم رو باز کردم، به 

ماهان که جلوام زانو زده بود خیره شدم؛ لبخند جذاب 

و منحصر به خودش روی لبش جا خوش کرد و درحالی 

 :ام رو بوسید گفت که گونه

ریم  هات میان، ماهم می همونی م بلند شو االن بقیه _

 مامانت تنها نشه
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 :سری تکون دادم، چشمم رو ماساژ دادم و گفتم

 میری؟ _

 آره امروز چند تا مریض دارم _

 باشه، بابام رفت؟ _

 :شیطون ابرویی باال انداخت و گفت

 مامانت پیششه _

 :خندیدم و گفتم

 مثل االن که تو پیش منی؟ _

 :د و گفتلبم رو سریع بوسید و چشمکی ز

 دقیقا _

خندیدم و ازجام بلند شدم، مامانم از پله پایین اومد و 

 :گفت

 بیدارشدی دخترم؟ _

 !آره مامان جون، ببخشید توهم تنها شدی _

 نه دخترم این چه حرفیه؟ منم استراحت کردم _
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 باشه فداتبشم، بابا بیدار شد؟ _

که مامان جوابی بده صدای بابا به گوشم  قبل از این

 :رسید

 آره بیدار شدم _

 :با دیدن قامت بابا لبخندی روی لبم نشست و گفتم

 سالم باباجون، بیا بشین _

بابا سری تکون داد و کنار مامان نشست از جام بلند 

شدم، چای آماده نبود پس چند لیوان شربت رو همراه 

 ....چند تکه کیک آماده کردم و به نشیمن بردم

یره شدم جلو رفتم ی غرق در خواب مامان خ به چهره

و آروم لپش رو بوسیدم ازجام بلند شدم و به 

 .آشپزخونه رفتم، مشغول پخت و پز شدم

 کردم کردی کمکت می کاش بیدارم می _

 شن مرسی مامان جون، کارام دیگه دارن تموم می _
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سری تکون داد و روی صندلی نشست، مامان بابغضی 

 :پنهون گفت

 م؟ات رو ببین تونم بچه یعنی می _

دست از کار کشیدم و جلواش زانو زدم درحالی که 

 :دستش رو توی دستم گرفتم و گفتم

 اش؟ این چه حرفیه آخه؟ چرا نبینی _

ای به معنی ندونستن باال انداخت و چیزی  مامان شونه

 ...نگفت

  
 

با صدای زنگ خواستم بلند شم اما مامان مانع شد و 

 :گفت

 !است رم حتما گلچهره خودم می _

 باشه عشقم _
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مامان از جاش بلند شد و رفت، آب رو برای برنج روی 

رفتم، اجاق گذاشتم، با صدای گلچهره جون بیرون 

 :نگین کنارشون نبود، جلو رفتم ر گفتم

 !سالم گلچهره جون خوبی؟ خوش اومدی _

 سالم دختر خوشکلم خوبی؟ _

 مرسی بیا تو _

 .سری تکون داد و همراه مامان به نشیمن رفتن

به آشپزخونه برگشتم و شربت زعفرانی که آماده 

 .رو بردم بودم

 :به گلچهره جون تعارف کردم گفت

 شی دخترممرسی پیر  _

 :روشون نشستم و گفتم لبخندی زدم و روبه

 راستی نگین کجاست؟ _

 گردم دونم گفت میرم و زود برمی نگین؟ نمی _

 اها باشه _
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 :گلچهره جون توی جاش جابه جا شد و گفت

 کنه؟ حالت بهتره؟ بچه اذیت می _

 خوبم فقط بعضی وقتا حالت تهوع دارم _

 عادیه یکم دیگه باید تحمل کنی _

 :بخندی زدم و گفتمل

 آره خب _

 :گلچره جون روبه مامانم کرد و گفت

 خبر دلناز جون؟  چه _

 کنین؟ سالمتیت سالمتی شما چیکار می _

واال هیچی، شنیدم تا هفت هشت ماه دیگه آقا  _

 شاهین باید به سفر کاری بره

 :خندی زد و گفت مامان تلخ

 آره منم باهاش میرم _

 :متعجب از این حرف گفتم

 مامان کجا میرین؟ _
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 :مامان نگاهی بهم انداخت و باناراحتی گفت

دونم واال شاهین گفت یه سفر کاری مهم داره،  نمی _

منم از یه طرف تنهام از یه طرف باباتم همسفر 

 !خواد می

 باشه مامان جون هرچی خیره _

 :مامان لبخندی زدو گفت

 .مرسی عزیزم _

 :با صدای زنگ گلچهره جون گفت

 نم نگین باشهفکرک _

 آره _

به طرف آیفون رفتم و در رو باز کردم، نگین بالبی 

 ...خندان وارد شد

  
 

خندان وارد شد، به طرفم اومد و شادان  نگین بالبی

 :گفت
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ام اذیتت  سالم مامان خوشکله خوبی؟ برادر زاده _

 نکرده؟

ام  سالم نگین جون مرسی خوش اومدی، نه بچه _

 !مثل مامانش آرومه

نگین لبخندی زد و درحالی که دستش روی شکمم بود 

 :زمزمه کرد

 نهک ات می ها وگرنه بابات خفه مامانو اذیت نکنی _

هردو خندیدیم آروم طوری که صدامون به نشیمن 

 :نرسه گفتم

 راستشو بگو با سامی بودی؟ _

 :چشمش رو توی حدقه چرخوند و گفت

 !خوام یه چیزی نشونتون بدم بیا می _

بعد حرفش منتظر جوابی از جانب من نشد و دستم رو 

 .کشید و به نشیمن رفتیم
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شست، من سالمی بلند باال کرد و با ذوق روی مبل ن

 .هم کنارش نشستم

دستش رو داخل کیفش برد و یه کفش کوچک و ناز 

قدری کوچک بود که دلت  گونه بیرون آورد، به بچه

 !خواست هی نگاهش کنی و توی دستت بگیریش می

 :نگین روبه من گفت

 امه ی برادرزاده ببین خوشکله؟ برازنده _

 کو بده ببینم _

و گلچهره جون های مامان  بدون اینکه متوجه نگاه

 :بشم گفتم

 ی منه؟ یعنی این برای بچه _

 .تکون داد "آره"نگین با لبخند سری به معنی 

هام پر از آب شده بود  درحالی که از شدت شوق چشم

 :گفتم
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کنه؟ ای جانم  ام اینو پاش می وای چه نازه! بچه _

 !فداش بشم

 :روبه نگین گفتم

 مرسی عمه جون _

به شکمم چسبوند  خم شد و درحالی که لبش رو

 :گفت

 کنم عمه جون خواهش می _

سرم رو به طرف مامان چرخوندم با عشق بهم خیره 

شده بود از خجالت لبم رو گزیدم و ازجام بلند شدم و 

 :گفتم

 اوم چیزه من برم برنجو درست کنم _

 :نگین ازجاش بلند شد و گفت

 کنم منم باهات میام کمک می _

 باشه بیا _
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ی مامان و گلچهره جون فرار  ازخندهپر  باهم از چشم

 ...کردیم

 
 

اشون توی فضا اکو شد، وارد آشپزخونه  صدای قهقه

 .ای که روی اجاق گاز بود خیره شدم ه قابلمهشدیم، ب

 .اجاق رو روشن کردم و اجازه دادم آب بجوشه

 :روبه روی نگین نشستم و گفتم

 امروز با کی رفتی بیرون؟ _

 :لبش رو گزید و آروم گفت

 راستش باسامی بودم _

 ها خوبه _

 :سری تکون داد و زمزمه کرد

 !دوست دارم هرچه زودتر بهم برسیم _

 رسین عزیزم، چرا نرسین؟ می بهم _

 :ای باال انداخت و گفت شونه
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 !دونم نمی _

 بد به دلت راه نده _

 :سرش رو تکون داد و گفت

 بارداری چه حسی داره؟ _

 عالیه _

 منم دوست دارم مادر بشم _

لبخندی زدم اما با درد وحشتناکی که تموم بدنم رو 

 .فرا گرفت خنده از روی لبم پاک شد

 :نی و ترس گفتنگین بانگرا

 چیشد آیناز _

ام گذاشتم و بریده بریده  دستم رو با عجز روی سینه

 :گفتم

 کن...ه ام در...د می سی... سینه _
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هول زده بلند شد و خواست به نشیمن بره اما درحالی 

فشردم دستش رو گرفتم و  که چشمم رو روی هم می

 :مانع از خروجش شدم و زمزمه کردم

 !نرو بمون _

 :ن داد و گفتسری تکو

 چی برات بیارم _

 خوام هیچی نمی _

ام هرلحظه بیشتر و بیشتر میشد و طاقت  درد سینه

  ...این درد رو نداشتم

ی  با درد سرم رو روی میز گذاشتم و دستم رو به سینه

دردناکم گرفتم، این درد چه کوفتی بود که دامن گیرم 

 .شده بود

نگران  قطره اشکی از شدت درد پایین چکید، صدای

 :نگین توی گوشم زنگ خورد

 !آیناز چیشدی؟ توروخدا حرف بزن _
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درحالی که هنوز سرم روی میز بود و میلی به بلند 

 :شدن نداشتم گفتم

 !هیچی نیست االن بهتر میشه _

 ...ولی _

 هیچی نیست نگین _

 :آروم زیر گوشم گفت

 به ماهان زنگ زدم _

پس  انقدر درد داشتم که نای حرف زدن نداشتم

 ...سکوت کردم

  

  
 

 .با صدای نگران ماهان سرم رو بلند کردم

 آیناز کجاست؟ _

 است داداش آشپزخونه _
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رسید، اما دردم  های ماهان به گوشم می صدای قدم

 .انقدر زیاد بود که نتونستم از روی صندلی جُم بخورم

ماهان توی چارچوب در ایستاد، با دیدن صورت 

ام نگران به سمتم اومد  های قرمز شده حالم و چشم بی

و از طرفی هم صدای مامان و گلچهره جون که از نگین 

 .ودکردن توی سرم ب سوال می

 آیناز خانمم؟ _

 هوم _

جونم رو توی  باال سرم ایستاد و درحالی که بدن بی

 :آغوشش گرفت گفت

 کنه؟ کجات درد می _

 ام، چیزی نیست بخدا سینه _

جوری  چیزی نیست و حالت این شده؟ از کی این _

 شدی؟

 !زدم یهو دردم اومد داشتم با نگین حرف می _
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 بلند شو بریم دکتر _

 :و آروم گفتملبم رو گزیدم 

 شه خواد االن خوب می نه نمی _

 :جلوام زانو زد و درحالی که دستم رو گرفت گفت

 االن پای بچه هم درمیونه _

دونستم  گفت اما می سری تکون دادم راست می

 !مشکلی نیست و منشاء این درد بارداریمه

مامان و گلچهره جون هراسون وارد اتاق شدن و پشت 

 .بندش نگین هم وارد شد

 :گلچهره جون با نگرانی گفت

 االن بهتری؟ _

 : تکون دادم و گفتم "آره"سری به معنی 

 مرسی خوبم _

 :مامان روبه ماهان گفت

 !ببریمش دکتر ببینیم چش شده _
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 :ماهان سرش رو به طرف مامان چرخوند و گفت

 اش کنم آره برم آماده _

 :بااخم گفتم

 تونم خودم می _

 و زود برگردیم باشه برو آماده شو بریم _

 .ای گفتم و به اتاق رفتم باشه

رو آماده کردم و همراه ماهان به دکتر خصوصی  خودم

 .زنان رفتیم

 :رو به داخل بیمارستان هدایت کرد و گفت ماهان من

 بشین میام _

 ماهان بخدا دردش کمتر شده _

 :هام خیره شد و گفت به چشم

 ولی هنوز درد داری _

به بخش پذیرش رفت و سری تکون دادم، ماهان 

 ...مشغول حرف زدن شد
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بعد کمی سر و کله زدن با پرستار به سمتم اومد و 

 :گفت

 بیا بریم _

 انقدر زود نوبتمون شد؟ _

 :سری تکون داد و گفت

 آره بیا _

همراهش راه افتادم، منشی از روی صندلی بلند شد و 

 :گفت

 صبرکنید ویزیت بیمار قبلی تموم بشه _

سری تکون دادیم، ماهان تشکری کرد و به طرف 

 .صندلی هدایتم کرد

وارد  ی طاقت فرسا باالخره نوبتمون، بعد از چند دقیقه

 :اتاق دکتر شدیم بالبخند بلند شد و گفت

 سالم _
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 :صدا گفتیم همراه ماهان یک

 !سالم خسته نباشید  _

 :ها اشاره کرد و گفت بالبخند تشکری کرد و به صندلی

 بفرمایید _

 :روی صندلی جای گرفتیم، خانم دکتر روبه من گفت

 چه کمکی از دست من برمیاد _

ان قبل از من باجدیت که خواستم دهن باز کنم اما ماه

 :اش شده بود گفت نگرانی چاشنی

خانمم امروز یهو یه سینه درد شدید داشت واسه  _

 جا مراجعه کردیم همین سریعا به این

ها  کار خوبی انجام دادین، االن خیلی از بیماری زن _

 گیره از سینه منشاء می

 :ماهان سری تکون داد و گفت

 چی باشه؟ تونه دلیل این سینه درد می _

 باید ماموگرافی انجام بدن _
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 :قبل اینکه ماهان چیزی بگه گفتم

راستش من باردارم، ممکن نیست این درد به  _

 ام مربوط داشته باشه؟ بارداری

 :ام انداخت و گفت دکتر نگاهی به صورت سرخ شده

چرا؟ درد سینه یکی از عالئم بارداریه اما برای  _

 کنم اموگرافی تعیین میاطمینان بیشتر برات یه وقت م

سری تکون دادم و به حرکت دست دکتر، وقتی داشت 

نوشت خیره شدم، بعد اتمام  چیزی رو روی کاغذ می

 :کارش سرش رو بلند کرد و روبه ماهان گفت

این دوتا ویتامین رو یک وعده در روز مصرف کنه و  _

ی دیگه خانمتون رو برای سنوگرافی به  تایک دو هفته

 ببریددکتر زنان 

 :ماهان متفکر سری تکون داد و گفت

 حتما ممنونم _
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های پزشک از اتاق خارج شدیم ماهان  بعد از توصیه

 :روبهم کرد و گفت

داروخونه روبه روی اینجاست، تو برو تو ماشین  _

 تامیام

 ...سری تکون دادم و به طرف ماشین پاتند کردم

  
 

توی ماشین نشستم و منتظر ماهان شدیم، دراین حین 

 .رو زیر لب زمزمه کردم "وحشی بافقی"شعری از 

 تا به آخر نفسم ترک تو در خاطر نیست _

 اگر تا نفس آخر نیستعشق خود نیست 

 عیب مجنون مکن ای منکر لیلی که ز دور

 حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست

 همه جا جلوه حسن تو و مشتاق وصال

 همه تن دیده و بر نیم نظر قادر نیست
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ای خواست سوار ماشین بشه اما  در باز شد و دختر بچه

دیدن من خشکش زد و لبخند هول و شیرنی زد و 

 :گفت

 با ماشین خودمون اشتباه گرفتم ببخشید خاله _

 :لبخندی زدم و گفتم

 کنم خانم کوچولو خواهش می _

اش توی صورتش ریخته  دختر بچه که موهای چتری

اش توی چشم بود زیادی  بود و موهای خرگوشی

 !مظلوم بود

ای اخمو سوار ماشین شد و  ماهان بعد چند مین باقیافه

 :گفت

 شن مای نفهمی پیدا میهوف خسته شدم، چه آد _

 چیشده؟ _

 :ای باال انداخت و گفت شونه

 ات بهتره؟ هیچی، سینه _
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 :تکون دادم و گفتم "آره"سری به معنی 

،  ها اوم بهتره سرعتتو زیاد کنی، ساعت شش شده _

 گردن االن باباهامون برمی

 ...سری تکون داد و پاش رو بیشتر روی گاز فشار داد

م پیاده شدیم و دوشادوش جلوی خونه ایستاد، باه

 .ماهان وارد خونه شدیم

 .باصدای در هرسه نفر جلوی در ورودی ظاهر شدن

کرد آروم و  داد می هاشون بی نگرانی توی صورت

 :شمرده شمرده گفتم

! دکتر  چیری نیست ماهان الکی بزرگش کرده بود _

 گفت عالئم بارداریه

ن زما انگار خیالشون راخت شده چون نفسشون رو هم

 .بیرون دادن و آسوده به نشیمن برگشتن

 :بااین کارشون به ماهان چشم دوختم و گفتم

 اشتباه دیدم یا واقعا رفتن؟ _
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 :ای کرد و زیر گوشم گفت تک خنده

 ! رفتن _

 :به ماهان خیره شدم گفتم

دقیقا هدفشون چی بود؟ مثل جن اومدن و غیب  _

 !شدن

 :ای کرد و گفت ماهان تک خنده

 رو عوض کن رنکن کوچولو بدو لباستانقدر فک _

 .سری تکون دادم و به اتاقم رفتم

 ...به اطراف اتاق نگاهی انداختم ناگهان

  
 

ناگهان دنیا دور سرم چرخید و چشمم سیاهی رفت، 

دستم رو روی سرم گذاشتم و محکم فشارش دادم، 

هام رو محکم  جا روی زمین نشستم و چشم همون

ام بهتر شد، بلند شدم و  فشار دادم، ضعف و سرگیجه
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هام رو از تنم درآوردم و خودم رو آماده کردم و  لباس

 .ها پایین رفتم از پله

 :رد نشیمن شدم همه بلند شدن، مامان گفتوا

 چرا انقدر دیر پایین اومدی؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 سرگیجه گرفتم روی تخت نشستم بهتر بشم _

 :نگین سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت

 !دن رو نشون می عالئم بارداری چقدر زود خودشون _

من گلچهره جون سری تکون داد و درحالی که به 

 :خیره شده بود گفت

 اند های بارداری باهم متفاوت هورمون _

 :نگین اهانی گفت، روبه هرسه گفتم

 بفرمایید بشینید _

 :روی مبل نشستیم، مامان گفت

 !یه چند روز بیا پیش خودم بمون آیناز _
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 ها همیشگی نیستن نه مامان جون الزم نیست عالئم _

 :گلچهره جون باآرامش روبه مامان گفت

 زنیم زود به زود بهش سرمی _

 :حرفش رو با شوخی و خنده ادامه داد

ها اونا االن تازه عروس و  نگاه نکن زود باردار شده _

 !خوان می  دومادن و خلوت دونفره

بااین حرف گلچهره جون از خجالت مثل لبو قرمز 

شدم، سرم رو پایین انداختم و دستم رو توی هم قفل 

 :رسید کردم، صدای ماهان به گوشم

دستت درد نکنه مادر من! تازه بگو پسرم عجله  _

 دار شدن داشت و بچه

دیگه از خجالت درحال ذوب شدن بودم و حرارت بدنم 

 .رفت هرلحظه باالتر می

نفسم رو پرصدا بیرون دادم و به ماهانی که سینی توی 

 .دستش جاخوش کرده بود خیره شدم
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ف کرد، لبخندی به روم زدم و سینی رو به همه تعار

 .رو روی عسلی گذاشت کنارم نشست و سینی

فنجون قهوه رو به طرفم گرفت و با شیطنت و لحن 

 :جذاب مخصوص خودش گفت

 !مزه! شور هم نیست شیرین و خوش _

 .ای کردم و تشکری کردم تک خنده

 :نگین با لذت قلپی از قهوه خورد و گفت

به به خان داداش از این کارا بلد بودی و رو  _

 کردی؟ نمی

 :ماهان ژستی گرفت و ابرویی باال انداخت و گفت

 پس چی؟  _

 است مزه هیچی، مرسی خیلی خوش _

 :لبش رو کج کرد و با غرور خاص خودش گفت

 نوش جون _
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مزه بود و  مقداری از قهوه رو خوردم خیلی خوش

 .ی کافی بود اش به اندازه شیرینی

 :ی آخرش رو خوردم و گفتم تا قطره

 ر چسبیدمرسی بدجو _

 :بدون توجه به مامان و گلچهره جون گفت

 نوش جونت خانم خوشکلم _

مقداری خم شد و توی یک سانتی شکمم ایستاد و 

 :گفت

 ی خوشکلم فدای توهم بشم بچه _

های گلچهره جون و مامان سرش رو  با صدای سرفه

بلند کرد از خجالت سرخ شدم و سرم رو تا آخرین حد 

هان سرش رو توی موهاش ممکن پایین انداختم، ما

 :ها سرش رو کج کرد و گفت فرو برد و مثل بچه

 !شما چیزی دیدین؟ من که چیزی ندیدم _
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ی  بااین حرفش به خنده افتادم و لبم رو گزیدم، خنده

نگین، مامان و گلچهره جون توی فضای خونه پخش 

 :شد نگین گفت

راحت باش داداشی ما چیزی ندیدیم و نخواهیم  _

 !دید

 :ای گفت و به نگین گفت"خوبه"ن ماها

 پاشو اینارو جمع کن دستت مرسی _

 ...هارو جمع کرد حرف بلند شد و وسیله نگین بی

شد اما  اون شب هرچند که گاه و بی گاه حالم بد می

گذشت تنها  اش به خوبی می شب خوبی بود و هر ثانیه

داد سفر کاری بابام  چیزی که این وسط عذابم می

 ...بود

نم چرا؟ اما دلم به این سفر لعنتی راضی دو نمی

 ...!شد نمی
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 بعد دوماه

شد که همه چیز روال عادی امروز رو  دوماهی می

 :داشت، با صدای آرایشگر به خودم اومدمم

 !خانم خوشکله آرایشت تموم شد _

 .ی آرایشگر خیره شدم و تشکری کردم به چهره

 .از جام بلند شدم و جلوی آینه ایستادم

صورتم رو به زیبایی آرایش کرده بود و چیزی کم 

نداشت به شکمم که مقداری باال اومده بود خیره شدم 

پذیر بود به  اش دل دستم رو روش گذاشتم، برآمدگی

 .لباس حریرم نگاه انداختم زیبا بود و ازش راضی بودم

ی کوفتی نگاه نکن بیا  وای آیناز انقدر به اون آینه _

 هان اومدنبریم سامیار و ما

هم به خوبی آرایش شده  به سمت نگین برگشتم اون

 .بود و چیزی کم نداشت

 :لبخندی به حرص خوردنش زدم و گفتم

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 باشه بریم _

پول آرایشگر رو حساب کردیم و از آرایشگاه خارج 

 .شدیم

سامیار به ماشینش تکیه داده بود و دستش رو توی 

رداشت و جیبش فرو برده بود، با دیدن ما عینکش رو ب

 :به سمتون اومد و گفت

 دین؟ به به مادمازل های زیبا افتخار می _

شد و روی نگاه کردن به صورت  نگین سرخ و سفید می

 .سامیار رو نداشت

 :سامیار با لحن شوخی گفت

 کنی خوشکلم؟ چرا هی رنگ عوض می _

نگین سرش رو بلند کرد و سامیار درحالی که ابرواش 

 :د گفتکر رو باال و پایین می

 نکنه دیشب اتفاقی افتاده؟ _

 .بااین حرف سامیار، نگین تا بناگوش سرخ شد
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ای کردم و درحالی که خودم رو به نفهمیدن  سرفه

 :زدم گفتم می

 ماهان کجاست؟ _

رو کنار  که سامیار جواب بده صدای ماهان قبل از این

 .خورد های داغش به گوشم می گوشم شنیدم و نفس

 مااینجام خانم خان _

ام رو باال  درحالی که از مور مور شدن گوشم شونه

 :آورده بودم گفتم

 !ببین بخدا ویز ویز صداش هنوز تو گوشمه _

 :بااین حرفم سامیار خندید و گفت

 !ماهان جونت دقیقا پشت سرته _

به عقب برگشتم چشمم توی چشم ماهان افتاد، به 

ایش دلم رو  های قهوه چشمش خیره شدم چشم

ها تنها برای  خواستم تاابد این چشم و می لرزوند می

 !من باشه
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هام فرستادم و من برای  عطر تلخش رو توی ریه

 !هزارمین بار مجنون این بو شدم

 !فکر کردم رفتی تو مهمونی _

خم شد و تو نیم سانتی صورتم ایستاد، انقدر بهم 

اش نفس داغش توی صورتم  نزدیک بود که با هر کلمه

 ...گرفتم شد و گر می پخش می

  
 

 شه خانم به این خوشکلی رو تنها گذاشت مگه می _

زش رو ای کردم و درحالی که کراوات قرم تک خنده

 :کردم گفتم مرتب می

 !نچ نمیشه _

 :ای کرد و سرحال گفت نگین سرفه

 جاییم ببخشید که ما این _

 :ماهان به طرفش برگشت و گفت

 کنم خواهش می _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1109  

 

 :نگین خندید و گفت

 بریم دیگه؟ _

 اوهوم _

 :به طرف ماهان برگشتم و گفتم

 ماشینت کجاست؟ _

 :ای به طرف راست کرد و گفت اشاره

 اونجاستببین  _

 !اها، خب از اول بگو اونجاست _

 :لپم رو کشید و گفت

 نپرسیدی کوچولو _

 هوم آره خب _

 :دستم رو گرفت و روبه نگین و سامیار گفت

 بریم  _
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سری تکون دادن و سوار ماشین شدن، ماهان دستم 

رو محکم توی دستش گرفت و به سمت ماشین رفتیم، 

 :درحین راه رفتن گفت

 مروز اذیتت نکرده؟پسر کوچولوم ا _

 نچ آرومِ آروم بود _

 پسر باباشه دیگه _

 .اش آویزون شدم خندیدم و به بازو

 :جلوی ماشین ایستادیم در رو برام باز کرد و گفت

 !بفرما مادمازل _

 :مقداری خم شدم و گفتم

 ممنون مستر _

سوار ماشین شدم ماهان در رو بست و سوار ماشین 

 .شد

روند، دستم رو روی  می ماشین رو با سرعت زیادی

 :دستش گذاشتم و گفتم
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 شه عشقم آروم تر برو حالم داره بد می _

 :خندید و سری تکون داد و گفت

 ام روی چشم خانم خونه _

 .لبخند شیرینی روی لبم نشست

 .نشست ام بدجور به دلم می های زندگی این لحظه

نفس عمیقی کشیدم، دست ماهان روی شکمم لغزید و 

 :داری گفت باصدای خش

 ها شده  شکمت برجسته _

 :ی آرومی کردم و گفتم خنده

 آره _

درحالی که به جلو خیره شده بود دستش رو پایین تر 

 ...آورد، بااین کارش نفسم رفت

  
 

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 ماهان ما توی ماشینیم _
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 !هیس لذت ببر _

 ...ولی _

ام رو چنگ زد بااین  حرفم رو نگفته بودم که پایین تنه

 "جون"دار و خمار  ، ماهان خش کارش آخی گفتم

 .کشداری گفت

اشت و نفس عمیقی کشید و دستش رو روی دنده گذ

 :گفت

 !شم شه؟ دارم دیوونه می امروز کی تموم می _

لبم رو گزیدم و چیزی نگفتم، دستم رو روی دستش 

 .گذاشتم

ای روی  دنده رو جابه جا کرد، دستم رو باال برد و بوسه

 :دستم نشوند و باعشق گفت

 عاشقتم مامان کوچولو _

لبخندی زدم و خودم رو جلو کشیدم لپش رو بوسیدم، 

 :ام رو توی صدام ریختم و گفتم ق و عالقهتمام عش
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 ام من بیشتر عاشقتم زندگی _

 :لبخند جذابی زد و گفت

 شیطون شدیا _

 !اثرات درکنار تو بودنه _

با سرعت بیشتری روند، جلوی تاالر ایستاد، پیاده 

 .شدیم دستم رو توی بازو اش فرو بردم

نگین کنارم ایستاد و سامیار هم کنار ماهان قدم 

 .دز می

جلو تاالر پسر های زیادی ایستاده بودن بدون توجه به 

 .ها وارد شدیم اون

 :ماهان زیر لب گفت

 روسری همراه خودت آوردی؟ _

 آره _

 ات رو سر کن زن و مرد قاطیه پس روسری _

 چشم _
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 :دستش رو توی دستم قفل کرد و گفت

 به نگین هم بگو _

به نگین گفتم، دستم رو از دستش خارج کردم و 

 .رنگ لباسم بود ام رو سرم کرد، هم روسری مجلسی

 خوبه عشقم؟ _

 :ام رو بوسید و زمزمه کرد پیشونی

 عالیه خانمم _

لبخندی زدم جلو رفتیم، مامان ارش و مهناز ایستاده 

بودن با دیدنمون خوش و بش کردن و توصیه کردن از 

 .خودمون پذیرایی کنیم

حالی  خوش ها نشستیم و به جمعیتی که با روی صندلی

 .رقصیدن خیره شدیم می

رو بلند کردم مهناز توی  با صدای دست و سوت سرم

نهایت زیبا شده بود و لباس توی تنش  لباس عروس بی
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درخشید، آرش هم جذاب شده بود و لباس فیت  می

 ! تنش بود

ها سالم دادن و به جایگاه عروس و  ی مهمون به همه

 .داماد رفتن

ی روی لبش غمگین  ندههای مهناز برخالف خ چشم

بود و این غم برای این بود که شب زفافش عادی 

اش رو از قبل تقدیم آرش کرده و  نیست و دخترونگی

 !شب زفافی نخواهند داشت

 :با صدای نگین سرم رو بلند کردم

 بیاین بریم پیششون _

 بریم _

کسی دور و برشون نبود برای همین راحت پیششون 

شدن، مهناز با دیدنمون ذوق  رفتیم، مهناز و آرش بلند

 :کرد و گفت
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سالم وای اومدین باالخره؟ بخدا مردم وای وای این  _

 !است اش چقدر کنه دختر خاله

 :با حرص ادامه داد

ی شوهرم  بینه و واسه انگار منِ به این بزرگی رو نمی _

 عشوه میاد

ی آرش پر حرص به طرفش برگشت و  با صدای قهقه

 :گفت

 هزهرمار نخند ا _

 :ی نگین گذاشت و گفت آرش دستش رو روی شونه

 آخ که من فدای این حرص خوردنات _

 ...مهناز در کسری از ثانیه سرخ شد و

  
  

مهناز در کسری از ثانیه سرخ شد، آرش خندید و 

 :گفت

 !ای جانم خجالت کشیدنتم شیرینه _
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 .رو پایین انداخت نگین ریز خندید و سرش

 ...دار ماهان گذشت های تب کل شب با نگاه

ماهان سرخوش آهنگی رو پلی کرد و درحالی که 

شد و  یکرد گاهی به من خیره م خوانی می باآهنگ هم

 .فرستاد بوسی برام می

  :همراه آهنگ باصدای بم و جذابش تکرار کرد

کوکه کوکه حالم آخه عشقه تو دستو بالم دل تو  _"

 رو میخواد میگن شده خوش به حالم

شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه جوری تو 

 رو میخوام هیشکی باورش نمیشه

 بگه هر کی هر چی تو فقط دلبر منی

دیدی اومدی دلو ببری خاصی واسم آخه  دستی دستی

 "...میدونم از همه سری

 «کوکه حالم-سینا درخشنده»
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ماشین رو متوقف کرد، خیابون خلوت بود پرنده هم پر 

 :زد. ماهان با صدای خماری زمزمه کرد نمی

 !همیشه عاشق شیطونی توی ماشین بودم _

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 !دیگه افت ماهان به سمت خونه راه بی _

چشمش تموم تنم رو از نظر گذروند و درحالی که جلو 

 :اومد گفت

 هیس هیچی نگو _

ای از موهام که توی صورتم پخش شده بود رو  تره

پشت گوشم انداخت، جلو اومد و لب داغ و خیسش رو 

روی لبم گذاشت و با دستش تموم بدنم رو فتح 

 .کرد می

ام رو توی  سرش رو توی گودی گردنم فرو برد و باالتنه

دستش فشرد، از درد آخی میون لبم آزاد شد اما 

های  اهمیت نداد و با شدت بیشتری ادامه داد، چشم
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هام خیره شد، با  خمارش رو باال آورد و توی چشم

 :داری گفت صدای خش

 !خوامت خیلی می _

 :دستم رو قاب صورتم کردم و گفتم

 نباشی منم نیستم _

هام خیره شد، لبم  لبنگاهش رو از چشمم گرفت و به 

 .رو با زبونم خیس کردم و جلو رفتم

لغزید و حس خواستن رو در  هام می هاش روی لب لب

کرد دستش رو پشت گردنم انداخت و  من شعله ور می

فشرد نفس کم آوردیم، از هم جدا  رو به خودش می من

ام چسبوند و درحالی  اش رو به پیشونی شدیم؛ پیشونی

 :ا خنده گفتزد ب که نفس نفس می

 بد بود؟ _

 نه _

 :مرموز خندید و خمار گفت
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 گذشت؟ خوش _

 اوهوم _

 :ام کرد گفت لبخند جذابی زد و چشمکی حواله

 .بگذره هنوز مونده خوش _

 ...بااین حرفش

  
 

بااین حرفش روم خم شد و درحالی که صندلی رو 

خوابوند روم خیمه زد، زیپ لباسم رو پایین کشید.  می

هاش گرفته بود بدنم رو نوازش  لبم رو میون لب

 .کرد می

ام رو  ی سینه گردنم رو مکید، پایین تر رفت گ و قفسه

 !بوسیدپر عطش 

 :ام گذاشت و گفت دستش رو روی شکم برجسته

 !ی قشنگ ممنونم ازت بابت این هدیه _
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ای خیس روی شکمم زد ازاین کارش لرز به تنم  بوسه

 .افتاد

ام گذاشت زیر لب با صدای  دستش رو روی پایین تنه

 :خماری گفتم

 ...ماهان بچه _

 هیس خودم مواظبم _

های نوازر ماهان  چشمم رو بستم و خودم رو به دست

 ...سپردم

 :درحالی که به چشمم خیره شده بود زمزمه کرد

 !امشب عالی بودی _

ای فراموش کردم توی  لبم رو گزیدم، برای لحظه

 :خیابون هستیم، با نفس نفس گفتم

 م... ماهان یکی میاد  _

 :خم شد و کنار گوشم زمزمه وار گفت
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که مردم دم زنمو جایی ببرم  مگه به خودم اجازه می _

 ببیننش؟

خورد و تنم رو مور مور  نفس داغش به گوشم می

 :دار گفتم کرد، خمار و خش می

 !نه _

کرد  ام رو نوازش می ای کرد درحالی که گونه تک خنده

 :گفت

 ایه که حتی توی روز خلوته جا تنها کوچه این _

 اوم _

جونی گفت و از روم بلند شد، نفس عمیقی کشید و 

هام رو تنم  د و کمک کرد لباسلباسش رو مرتب کر

 .کنم

صندلی رو باال کشید، از خستگی بهش تکیه دادم، 

 .ی پهلوام درد داشت اما عمیق نبود ناحیه
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نفهمیدم کی و چطور بود که چشمم روی هم افتاد و به 

 ...خواب عمیقی فرو رفتم

توی خواب بیداری بودم که توی آغوش گرمی فرو 

 :شم رسیدرفتم، صدای آروم ماهان به گو

 !ای خدا یه تُن وزنشه _

 :حالی گفتم دستم رو دور گردنش انداختم و بی

 اوم _

 :ای کرد و گفت تک خنده

 !بیداری؟ به فکر کمرم باش لعنتی _

خندیدم و بیشتر بهش چسبیدم و سرم رو توی 

اش مخفی کردم. بوی عطر تلخش رو عمیی نفس  سینه

 ...کشیدم و بازهم به خواب عمیقی فرو رفتم

 :آلود گفتم با تکون خوردن چیزی روی صورتم خواب

 آی ماهان ولم کن _
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هیچ تکونی نخورد بلکه باال تر رفت و روی چشمم رو 

کرد، بی حوصله چشمم رو باز کردم با چیزی  نوازش می

 ...که دیدم از ته دل جیغ فرابنفشی کشیدم

  
 

به سوسک سیاه و چندشی که روی تخت پرت شده 

 .بود خیره شدم

داد و جلوی چشمم  اش رو تکون می آی پاهای بلوری

 .رفت رژه می

رو صدا روم رو ازش گرفتم و با صدای بلندی ماهان 

 .زدم

 ماهان ماهان _

شدم با  چندباری مکرر صداش زدم، داشتم ناامید می

باز شدن در حموم سرم رو به طرفش چرخوندم، 

ی  ی کوچکی رو دور کمرش پیچونده بود و سینه حوله

 .اش رو به نمایش گذاشته بود ورزیده
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 !آخ که چقدر جذاب بود این حضرت یار

داشتم، با  نمیبه بدنش خیره بودم و چشم ازش بر

 :حرفی که زد لبم رو گزیدم

 !تموم شدم _

 :آروم خندیدم و گفتم

 خوام تموم بشی آخی منم می _

 .رو تکون داد ای کرد و سرش تک خنده

 :ای کشیدم و گفتم با به یادآوری سوسک جیغ خفه

 آی ماهان سوسک _

 :ماهان بهم نگاهی انداخت و گفت

 کو؟ _

خورد و  ش تکون میها به تخت نگاهی انداختم شاخک

داد، باحالت چندشی روم  اش رو تکون می پاهای بلوری

 :رو ازش گرفتم و به ماهان گفتم

 رو تخته  _
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 :به تخت نگاهی انداخت و گفت

 !یه تکه پارچه بده بگیرمش _

سری تکون دادم و جوراب خودش رو بهش دادم و 

 :گفتم

 بدو بگیرش آقای جنتلمنم _

 جوراب؟ _

 :هولش دادم و گفتمخندیدم، به جلو 

 !جوراب؟ این لعنتیا از خودت کاراییشون بیشتره _

خواست سوسک  به طرف تخت رفت و در حالی که می

 :رو بگیره گفت

 باشه دستت درد نکنه  _

 شود عشقم خواهش می _

 :سری به معنی تاسف تکون داد و گفت

 !کنم آدمت می _

 شن ها آدم نمی نچ فرشته _
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اما سوسک بال گرفت و به طرف سوسک یورش برد 

 .اش شد وارد حوله

پرید  ماهان از روی تخت پایین اومد و باال پایین می

 .بادیدن این صحنه پر صدا خندیدم

پر حرص درحالی که سعی داشت سوسک رو بیرون 

 :بیاره گفت

 زهرمار _

 .زدم دستم رو به شکمم گرفتم و قهقه می

 :ماهان سرخ شد و پرصدا گفت

 ه گاز گرفتآخ آخ پدر سوخت _

 .از خنده درحال منفجر شدن بودم

 ...باکاری که ماهان کرد پرصدا خندیدم

  
 

اش رو با  کرد پر صدا خندیدم؛ حولهباکاری که ماهان 

تمام قواش از تنش بیرون آورد و حوله رو پرت کرد، 
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بااین کارش سوسک روی من نازل شد، بیخیال و 

 .آسوده روی شکم تپه مانندم در حال حرکت بود

از ترس جیغی کشیدم و از جام بلند شدم سوسک از 

 .بار نوبت ماهان بود که هر هر بخنده روم پرت شد، این

زدم  چرخیدم و جیغ می درحالی که دور خودم می

 :گفتم

 !رو آب بخندی اون لعنتیو بگیر _

 .خندید اما ماهان بدون توجه به من می

با دردی که توی شکمم پیچید آخی گفتم و خم شدم 

 :و با فریاد گفتم

 ...آی ماهان بچه _

ماهان نگران به طرفم اومد و پراسترس و ترسیده 

 :گفت

 ازم؟ خانمم عشقم؟ چت شد؟شد آین چی _

 :دستم رو روی شکمم فشردم و گفتم
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 !شه ش... شکمم داره از وسط نصف می _

 :آلود گفتم از درد زیاد اشک از چشمم چکید و بغض

 خیلی درد داره ماهان _

 :دستم رو کنار زد و شکمم رو ماساژ داد و گفت

 چیزی نیست، به بچه استرس وارد شده _

 :فتروی سرم رو بوسید و گ

 !مامانش ترسیده اونم ترسید _

چرخیدم  درحالی که از درد مثل مار دور خودم می

 :گفتم

ترسی! اونی هم که مثل عنتر  آره تو که اصال نمی _

 !اش من بودم پرید من بودم، آره همه باال و پایین می

 .ای نثارم کرد"شو خفه"توی گلو خندید و 

 ماهان کمکم کن برم روی تخت _

د، دستش رو زیر پام برد و مثل پرِ کاه سری تکون دا

 .بلندم کرد
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 :روی تخت خوابوندم و گفت

برم اون پدر سوخته رو بگیرم، امروز نصف جونت  _

 کرد

ام کرد و به طرف  بعد از حرفش چشمکی حواله

سوسک رفت با یه حرکت سوسک رو گرفت و سر به 

 ...نیستش کرد

و به  اش رو تنش کرد به طرف کمد رفت، شلوار راحتی

طرفم اومد روی تخت نشست دستم رو دراز کردم و 

 :سیکس پکش رو نوازش کردم، خمار گفتم

 اوف سیکس پکارو _

 :مردونه خندید و گفت

 اوم دوست داری؟ _

تکون دادم، دستش رو روی باال  "آره"سری به معنی 

 :ام گذاشت و خبیث گفت تنه

 !ولی من اینارو بیشتر دوست دارم _
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شدم و لبم رو گزیدم، خم شد و سرش تا بناگوش سرخ 

رو توی گردنم فرو برد و تمام بدنم رو بوسه بارون 

ام رو بوسید، بااین کارش  کرد، برم گردوند و ترقوه می

 ...دلم هری ریخت و دلم لرزید

  

  
 

 :دلم لرزید، کنار گوشم زمزمه کرد

 خوای بریم کجا؟ می _

 :لرزید گفتم درحالی که صدام از هیجان می

 اوم بریم خرید؟ _

کرد؛  دستش رو روی کمرم گذاشت و آروم نوازش می

 :دار گفت آروم و خش

 !حت کنبریم، االن استرا _

ای روی شکمم  کنار پهلوام رو ماساژ داد و بوسه

 :نشوند، آروم گفت
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 بخواب نهار امروز بامن _

 :بعد حرفش چشمکی زد لبخندی زدم و گفتم

 باشه موفق باشی بای بای _

ی ماهان توی  پتو رو روی سرم انداختم، صدای خنده

 .خونه پیچید

 ...چشمم رو روی هم گذاشتم و به خواب رفتم

 ناز؟آی _

 هوم؟ _

 ها عشقم بیدار نمیشی؟ وقت نهاره _

 :چشمم رو مالوندم و گفتم

 بیدار میشم، بیا بغلم _

ای کرد و کنارم دراز کشید، توی آغوشش  تک خنده

 :اش گذاشتم و گفتم خزیدم، دستم رو روی سینه

 ماهان؟ _

 جونم؟ _
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 گیری؟ ام بشه زن می اگه من چیزی _

 :با صدای نه چندان آرومی غرید

ات نمیشه  بگی؟ تو هیچی  خوای چی بشه؟ می  چی _

 !یعنی این حقو نداری

 ام رو نبینم ترسم بچه ولی من می _

 :اش بود رو بوسید و گفت دستم که روی سینه

هات بازم  نترس، اینا فقط توهمات بارداریه، هورمون _

 یاد هندستون کردن

 :اش زدم و گفت مشت آرومی به سینه

 کوفت _

 :رد و گفتمحکم بغلم ک

ات  دم چیزی تو مال منی! حق منی! من اجازه نمی _

 بشه نترس باشه؟

 :سری تکون دادم و گفتم

 !هرچی شما بگی استاد _
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 :روی سرم رو بوسید و گفت

 ام گشنه نمونه کافیه دیگه بریم نهار بخوریم بچه _

اش توی اولویت  خدا اینو باش! از همین االن بچه ای _

 .قرار گرفت

ا بچه هم داشته باشیم بازهم اولویت و همه هزار ت _

 ام تویی کس زندگی

 :ذوق زده بهش نگاه کردم و گفتم

 جدی میگی؟ _

 آره _

 :درحالی که بلند میشدم گفتم

آفرین آقامون اصال تو حق نداری کسی رو بیشتر از  _

 !من دوست داشته باشی

 :جلوام ایستاد و گفت

 چشم خانمی _
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رویس رفتم، ماهان هم از بوسی براش فرستادم و به س

 ...اتاق خارج شد

  
 

ماهان هم از اتاق خارج شد؛ بعد از انجام کارهای 

ز اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم، پشت مربوطه ا

به من ایستاده بود و تا کمر توی یخچال فرو رفته بود و 

 .درحال بیرون آوردن چیزی بود

 .ی پا راه رفتم و پشتش ایستادم روی پنجه

انقدر سرگرم بود که متوجه حضورم نشد پشت سرش 

 :با صدای بلندی گفتم

 !پخ _

دای بلند ایجاد ی یخچال خورد و ص سرش به قفسه

 .شد

رفتم، سرش رو از یخچال بیرون  از خنده ریسه می

که به  آورد، با دیدنم به سمتم هجوم آورد و قبل از این
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ای به باس.نم زد  خودم بیام محکم من رو گرفت و ضربه

 :و گفت

 چیکار کردی بچه؟ _

ای زدم و درحالی که توی بغلش ورجه ورجه  قهقه

 :ن خودم داشتم گفتمرفتم و سعی در رها کرد می

 !آی آی ولم کن پسر بد _

 .خندید و من رو محکم به خودش فشرد

 آی ولم کن _

 :کنار گوشم زمزمه کنان گفت

 خورمتا زنم می آی آی نکن می _

 ...خندید از ته دل

ی دستش رو شل کرد، چرخی زدم و روبه رواش  حلقه

انداختم  ایستادم درحالی که دستم رو دور گردنش می

 :مو گفت
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خب خب آقامون چی پختی؟ تا کمر توی یخچال  _

 بودی  رفته

 :توی گلو خندید و گفت

خورشت بادمجنون درست کردم، انقدر  _

 !است که نگو خوشمزه

 !اوه آقامون آشپزی هم بلده؟ خوشمان آمد _

ابرویی باال انداخت، دستش رو دور کمرم انداخت و 

 :گفت

باهاش هوم پس چی؟ یک غذایی پختم که دستتم  _

 !خوری می

 بخوریم و تعریف کنیم _

از هم جداشدیم، به طرف میز رفتیم صندلی رو کشید 

 .و نشستم

 :غذا کشید و گفت

 !بفرما بانو _
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 تشکر آقامون _

 ...قاشق رو پر از غذا کردم، با خوردنش

  
 

با خوردنش صورتم درهم شد، اما به روی خودم 

 :نیاوردم و گفتم

 ! مزه است اوم به به چقدر خوش _

 جدی؟ _

 اوهوم _

پر هیجان قاشقی پر از غذا رو توی دهنش گذاشت 

 :بالفاصله صورتش درهم شد و گفت

 !اوه چقدر شیرینه _

 :ای کردم و گفتم تک خنده

 نه بابا فقط یکم شیرینه _

 :با چندشی نگاهی به غذا انداخت و گفت

 !رنگی نیست حیف خورشت به این خوش _
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 :از جاش بلند شد و گفت

 ! این که نشد االن یه چیز دیگه میارم _

 چشمک جذابی زد و به طرف اجاق گاز رفت

به ریخت و مشغول درست دوتا تخم مرغ رو توی تا

 .کردن شد

 .مقداری نمک بهش اضافه کرد و کنارم نشست

 :به صندلی تکیه داد و گفت

 !اوف از کار خونه متنفرم _

 :ی فوق مظلومی به خودم گرفتم و گفتم قیافه

 ها چقدر سخته؟ دیدی کار ما زن _

 :دستم رو گرفت و با عشق گفت

 !میکنهمن فدای این دستا بشم که گاهی معجزه  _

 :ای روی دستم نشوند و گفت خندیدم، بوسه

 هاتم قشنگه فندوق کوچولو خنده _

 اه ماهان _
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 جون دل ماهان؟ _

 هیچی _

بوی سوختی به مشامم خورد، ماهان هم بو رو حس 

 ...کرد و فورا از جاش بلند شد

های سوخته که روغن مثل  ی زاری به تخم مرغ با قیافه

 .حباب اطرافش بود خیره شدیم

ی زارمون به هم خیره شدیم، ماهان نفس  هردو با قیافه

 :عمیقی کشید و گفت

 خوره؟ االن پسر باباش چی می _

 :ای گذاشت و گفت دستش رو زیر چونه

 !آخ پسر بدشانس من _

 :زیر میز لگد آرومی به پاش زدم و گفتم

 فقط پسرت دیگه؟ _

 ها ولی پسرم کوچیکه نه خانمم مهمه _

 :دم و جیغ جیغو گفتماز حرص جیغی کشی
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جای نمک توی غذا یه عالمه شکر ریختی! تخم  به _

کنی؟ خاک تو  مرغو سوزوندی و االنم پسرم پسرم می

 !سر خودت و این پسر عنترت

با تعجب بهم خیره شده بود، بااخم بهش نگاه کردم که 

 :گفت

ات  مگه چیه؟ پسرمون هنوز کوچولوئه باید تغذیه _

 !اوکی باشه

 ...جام بلند شدم و با جیغ از

  

  
 

 ام اوکی باشه؟ تغذیه _

که از جاش بلند بشه به طرفش رفتم و  قبل از این

 :رو کشیدم و گفتم موهاش

 ام بخاطر پسرت اوکی باشه؟ تغذیه _

 :دستش رو روی دستم گذاشت و گفت
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 وحشی برو اونور _

ات  نه نمیرم تا توباشی انقدر سنگ پسرتو به سینه _

 !نزنی

پر صدا خندید، با یه حرکت من رو از خودش جدا کرد 

و چون حواسم پرت بود توی بغلش افتادم، کارش تند 

 .و سریع بود

توی یک تصمیم آنی دستم رو روی شکمم گذاشتم و 

 :ناله سر دادم

 کنه آخ شکمم آی شکمم درد می _

توی آغوشش خم شدم و دستم رو به شکمم گرفتم و 

 :جیغ کشیدم

 آی ماهان شکمم داره منفجر میشه _

از شدت استرس و ترس حواسش نبود و یک ضرب از 

ار از جاش بلند شد؛ بااین کارش زمین خوردم. این ب
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درد به خودم پیچیدم ولی درد از شکمم نبود و از 

 .نشیمنگاه محترمم بود

دستم رو به پشتم گرفتم، ماهان کنارم نشست و 

 :بااسترس گفت

 !شد؟ وای زدم نابودت کردم چی _

 خیلی بیشعوری بخدا خیلی بیشعوری _

 !یهویی شد _

 :دستش رو به شکمم گرفت و گفت

 کنه؟ درد می _

 :نالیدم

 !کرد شکمم اصال درد نمی نه _

 :انگار خیالش راحت شده نفس عمیقی کشید و گفت

 کنه؟ ام، پس کجات درد می کشتی _

 :ای به نشیمنگاهم کردم و مظلوم گفتم اشاره

 اینجام _
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 :خندید و گفت

 چیزی نیست، دستتو بده _

بااخم دستش رو گرفتم و بلند شدم، به نشیمن رفتیم 

 .و روی کاناپه نشستم

 !ان گشنمهماه _

 :ای باال انداخت و گفت بامزه شونه

 منم، با پیتزا موافقی؟ _

 :دستم رو بهم مالیدم و گفتم

 عالیه _

 .باشه االن سفارش میدم _

سری تکون دادم، ماهان دوتا پیتزا سفارش داد و 

 .کنارم نشست

 :دستش رو دور گردنم انداخت و گفت

 ها این بچه کی به دنیا میاد؟ انتظار سخته _

 :دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم
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 !ترین انتظار دنیاست سخته ولی قشنگ _

 ...سرش رو توی گردنم فرو برد و

  
 

 :سرش رو توی گردنم فرو برد و زمزمه کرد

 تره؟ از تو قشنگ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 تره؟ دونم، قشنگ نمی _

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 !مسلمه که نه _

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 منو بیشتر دوست داری یا پسرمونو؟ _

تورو از همه کس و همه چیز بیشتر دوست دارم،  _

 !است نیا میاد ولی آیناز من یه دونه به بچه بازم

 :ذوق زده ازش جدا شدم و گفتم

 راست میگی؟ _
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سرش رو تکون داد، خودم رو توی بغلش انداختم، با 

 .صدای زنگ ازم جدا شد و به طرف در رفت

 :با دوتا پیتزا و نوشابه برگشت، با خنده گفت

 !باالخره نهارمون آماده شد _

پیتزا رو جلوام انداخت و کنارم روی کاناپه نشست 

 :گفت

 !بفرما بانوی من _

 مرسی آقامون _

هردو باهم غذامون رو خوردیم، روی کاناپه ولو شدم و 

 :گفتم

 اوف ترکیدم _

 :ای روی صورتم زد و گفت بوسه

یکی دو ساعت دیگه صدای ضربان قلب پسرمونو  _

 شنویم می

 اوهوم، من برم حاضر شم _
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 باشه برو _

 :دم، مانتوام رو پوشیدم ماهان وارد شداز جام بلند ش

 به به چه کردی _

لبخند پهنی زدم، جلو اومد و عمیق بهم نگاه کرد و 

 :گفت

 فقط رژت پررنگه _

ی اعتراض نداد و لبش رو روی لبم گذاشت ازم  اجازه

 :جدا شد و گفت

 االن خوب شد _

 اوهوم _

 :اش فرو برد و گفت دستش رو توی بیژامه

 ممنم آماده بش _

 میرم بیرون _

 .عاقل اندر سفیهانه نگاهم انداخت و چیزی نگفت
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از اتاق بیرون رفتم، ساعت سه و نیم بود، ماهان با کت 

 :رنگ مانتوام بیرون اومد و گفت و شلوار طوسی هم

 !بریم االن ساعت چهار میشه _

از خونه خارج شدیم، سوار ماشین شدیم و ماهان با 

 ...سرعت نور به سمت مطب روند

 سالن خوش اومدین _

 سالم ممنون _

روی صندلی روبه روی دکتر نشستیم، بعد کمی سوال 

 .مون کرد کردن به اتاقکی راهنمایی

روی تختی نشستم، ماهان کمکم کرد لباسم رو باال 

اش  بدم، مایع سردی رو روی شکمم ریخت، از سردی

 .لرزیدم، بعد از اون دستگاهی رو روی شکمم چرخوند

دفعه صدای ضربان قلب  ر نگاه کردیم یکبه مانتیو

 .ام توی اتاق اکو شد بچه

 .با شنیدنش دست ماهان رو محکم فشردم
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اشک توی چشمم جمع شد و از این صدا لذت بردم و 

 ...کردم توی آسمون ها سیر می

  
 

 بعد_ماه_پنج

 بابا نمیشه نرید؟ _

 .گردیم سفر کاریه حتما باید بریم زود برمی _

 :تکون دادم و گفتمسرم رو 

 باشه زود برگرد _

 :سرم رو بوسید و گفت

 باشه دخترکم _

به ماهان بود، جلو   به طرف مامان رفتم، مشغول توصیه

 .رفتم

مواظب دخترم باشیا، آینازو اول به خدا بعد به تو  _

 .سپردم

 :ماهان مهربون دست مامان رو گرفت و گفت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 غمت نباشه مامان، مواظب آینازم _

 ون پسرکمممن _

 :ماهان لبخندی زد به طرف مامان رفتم و گفتم

مامان جون نذار بابا تند برونه باشه؟ مواظب خودتم  _

 باش، به شیراز رسیدین خبر بده

 :رو به خودش فشرد و گفت من

 !ام باش باشه عزیزم توهم مواظب خودت و نوه _

 ای به چشم _

اشین بعد از خداحافظی با مامان و بابا به سختی توی م

 .نشستم

 .بااین شکم گشت و گذار و نشستن سخت بود

رفتم نگین و مهناز هم به اردکی راه  هربار که راه می

 .خندیدن رفتنم می

قرار مامان و بابا  دستم رو روی شکمم گذاشتم، بی

 بودم، ماهان در رو باز کرد و سوار شد
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با لگدی که پسر کوچولوام به شکمم زد آخی میون لبم 

 .آزاد شد

 :ماهان هول هولکی گفت

 چیشد آیناز؟ چت شد؟ _

 !هی..هیچی لگد زد _

 :اش به ذوق تبدیل شد و گفت نگرانی

 هان؟ لگد زد؟ _

 :دستش رو روی شکمم گذاشت و گفت

 !ای جانم آیهان پسرکم خیلی جنب و جوش داره _

ام رو بوسید دستم رو توی  خم شد و شکم گنده

 :موهاش فرو بردم و گفتم

 یم بام تهران؟ماهان بر _

 اوهوم، به بقیه زنگ بزنم _

 .تکون دادم "آره"فکر خوبی بود، پس سری به معنی 
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نگین و سامیار یه ماه پیش عقد کردن و آرش و مهناز 

 .هم زندگیشون روال عادی خودش رو داشت

 :با صدای ماهان به خودم اومد

 !گفتن میان _

 :سری تکون دادم و گفتم

 خوبه _

 :گفت فین فینی کردم که

ی دیگه  گریه نکن دیگه، مامان و بابات یکی دو هفته _

 گردن برمی

 دلم براشون تنگ میشه _

 :توی گلو خندید و صدای ضبط رو بیشتر کرد

 …اصال من هیچ، بگو آخه دلت چی "

 .. کاشکی میشد، گرفتار دلم شی

 …مگه یادت رفته، رفتی برگردی

 !!عاقل بودم، تو دیونم کردی، دیونم کردی
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 .. ه طفلی دل آروم نمیشه مونده پیشتآخ

 .. میخوام بگم برگرد ولی روم نمیشه

 !دل میره سمت هرکسی رونده میشه

 «قبوله-صالح صالحی»

 ...ها از ماشین پیاده شدم با دیدن بچه

  
 

ها از ماشین پیاده شدم، راه رفتن بااین  با دیدن بچه

شکمی که دو قدم از خودم جلو تر بود دشوار و سخت 

 .بود

ماهان بعد خاموش کردن ماشین پیاده شد و دستم رو 

 گرفت با کمکش به طرفشون رفتیم، سامیار ابرویی باال

 :انداخت و گفت

 چرا قرمز شدی؟ _

 هیچی _

 :نگین نگاهی به شکمم انداخت و گفت
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 آیهان عمه چطوره؟ _

 :خندیدم و گفتم

 خوبه عمه جون _

 :روبه مهناز و آرش ادامه دادم

 سالم آرش خوبی؟ سالم مهی جونم خوبی خوشی؟ _

 سالم ممنون توخوبی؟ _

 سالم آینی جونم توخوبی؟ _

 :رتم زدم و گفتملبخندی به پهنای صو

 ممنون از هردوتون _

 .جلو رفتم، به تهران خیره شدم

بینی  است و چند متری خودتو نمی درسته هواش آلوده

 !ولی این شهر وطن منه

تونم اسم ببرم تهرانه، جایی  بهترین شهری که می

 ...نیا اومدم و عاشق شدم جایی که به

 :با صدای نگین از فکر در اومدم
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 تی تو فکر؟اردک خانم رف _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه

 اوم نه به تهران خیره بودم _

 !ی چی بابا؟ پر از گرد و غبار و دوده خیره _

 :ریز خندیدم و گفتم

 زهرمار شهر به قشنگی _

 کنم جارو با دنیا عوض نمی آره خب، این _

ام قرار داد و  جلو اومد و دستش رو دور شونه

 :ددرآغوشم گرفت و زمزمه کر

 آیناز؟ _

 جونم؟ _

 داداشم باشی خوام زن نمی _

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 پس چی باشم؟ _

 !خواهرم باش _
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دستم رو روی دستش که دور گردنم بود گذاشتم و 

 :گفتم

 ما خواهر بودیم و هستیم _

تک خنده ای کرد، با اومدن ماهان سرم رو بلند کردم، 

 :باخنده گفت

 خلوت کردین؟ _

 :خندید و گفتنگین 

 .برو اونور من و خواهرم االن خلوت کردیم _

 :گفت صدای مهناز بلند شد که با خنده می

 منم این وسط هویجم؟ _

 نه تو عشق مایی _

 :خندیدم و گفتم

 !یه نفر داره از حسادت میسوزه _

اومدن مهناز رو حس کردم، طولی نکشید خودش رو 

 :بین ما جا کرد و بامزه گفت
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 هرچی حسودهلعنت به  _

 :نگین با حرص گفت

 ای بابا من پیش آیناز بودما _

 :مهناز لبخندی زد و گفت

 !عزیزم االن من پیششم _

 ...نگین نفس عمیقی کشید و چیزی نگفت

  
 

گذشت، سامیار با خستگی کش و  دور هم کلی خوش

 :قوسی به خودش داد و گفت

 !آی خسته شدم _

 برگردیم دیر وقته _

اش  آرش بدون مقدمه درحالی که دستش رو زیر چونه

 :داد گفت قرار می

 نظرتون چیه به شمال بریم؟ _

 :نگین با شوق و ذوق گفت
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 !وای من دوست دارم بریم _

 :آرش گفت

 خب نظر بقیه چیه؟ _

 :همه موافقتمون رو اعالم کردیم، آهی کشیدم و گفتم

 با این توپی که توی شکممه چجوری بیام آخه؟ _

 :ماهان خندید و گفت

 ات کرده ام بامزه مگه چشه؟ خیلی _

 :خندیدم و گفتم

 ناموسا؟ _

 :و گفتجلو اومد و دستش رو روی شکمم گذاشت 

 واال بخدا _

 :ای کرد و گفت سامیار سرفه

 !باور نکن، شدی یه توپ گنده _

اِوا سامی؟ آیناز به این خوشکلی کجاش شبیه  _

 توپه؟
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ای زدن سامیار  بااین حرف نگین آرش و سامیار قهقه

 :گفت

 !شبیه توپ نیست، توپ شبیه آینازه _

 :بااین حرفش اخمی کردم و معترض گفتم

 چی میگه ماهان ببین _

 :ماهان خندید و گفت

 !سامیار حرف نزنی نمیگن اللی _

 :سامیار ابرویی باال انداخت و با خنده گفت

 شاید گفتن _

 نه فعال نمیگن _

ی تسلیم  سامیار دهنش رو بست و دستش رو به نشونه

 .باال آورد

ام نگاه کردم، ساعت پنج و نیم بود،  به ساعت مچی

 :روبه ماهان گفتم

 !م؟ ساعت پنج و نیمهبرنگردی _
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 :جای ماهان آرش جواب داد به

حاال که همه موافقید درمورد سفر شمال نظر بدید و  _

 برنامه بچینین

 :سامیار متفکر به آرش نگاهی انداخت و گفت

 نظرتون چیه همین فردا بریم؟ _

 گردن ولی آخه من باید بشینم تا مامان و بابام برمی _

 :شت و گفتماهان دستش رو روی دستم گذا

 گردن ماهم برمیگردیم تا اونا برمی _

 قول میدی؟ _

سری تکون داد، دلم آروم نشد هیچ بدتر هم شدم، 

 :مظلوم تر گفتم

 قول میدی اذیت نشم ماهان؟ _

 :دستم رو عمیق بوسید و گفت

 مگه میذارم بُتم اذیت بشه؟ _
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ای باال انداختم، االن چی میشد من و ماهان تنها  شونه

 ؟بودیم می

 !خوامش من تنها می

خوام االن من و اون باشیم، میخوام محکم در  من می

 .آغوشم بگیره و این حس بد رو ازم دور کنه

اش خیره شدم و زیر لب زمزمه  به صورت مردونه

 :کردم

 برگردیم خونه _

 :ها گفت سری تکون داد و روبه بچه

 !دیگه برگردیم، حال آیناز هم بده _

 :سری تکون دادن و گفتن

 بریم _

روند  شوار ماشین شدم، ماهان با آخرین سرعت می

 .ام باخبر بود انگار از حال آشفته
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جلوی خونه ایستاد، با کمک ماهان از ماشین پیاده 

 .شدم و وارد خونه شدیم

وسط هال ایستادیم، ماهان دستش رو قاب صورتم 

 :کرد و گفت

 چت شده؟ _

 :لبم رو گزیدم و گفتم

 !کنه نها آغوشت آرومم میدونم، االن ت نمی _

رو محکم و بااحتیاط  بااین حرفم بازوام رو گرفت و من

 ...بغل کرد

  
  

 .شش هق هقم بلند شدتوی آغو

دونم چرا؟ اما دلم گرفته بود و قصد آروم شدن  نمی

 .نداشتم

 :ماهان کمرم رو نوازش کرد و گفت

 هیس گریه نکن _
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 :فین فینی کردم و گفتم

 !خواد دلم لواشک می _

 :ای کرد و گفت تک خنده

 لواشک؟ _

 اوهوم _

 :روی سرم رو بوسید و گفت

 خرم چشم االن میرم می _

 باهات میاممنم  _

 باشه بریم _

 .از خونه بیرون زدیم، هوس لواشک کرده بودم

سوار ماشین شدیم، ماهان به طرف فروشگاهی روند، 

 .جلوی فروشگاه ایستاد

با ورودمون خانم زیبایی بلند شد و خوش آمد گویی 

 .کردیم
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کردیم، با دیدن  هارو نگاه می دست تو دست هم قفسه

زد و آب از لب و  لواشک و پاستیل چشمم برق می

 !اومد ام پایین می لوچه

 خوام ماهان پاستیل هم می _

 تو جون بخواه خانمم _

 ...لبخند پهنی زدم

دستم رو روی شکمم گذاشتم و بعد از خرید پاستیل، 

 .لواشک و کاکائو از فروشگاه خارج شدیم

ریموت ماشین رو زد، به محض سوارشدنمون لواشک 

 .زدم ا لذت لیس میرو از نایلون در آوردم و ب

انداخت، با لذت و ملچ  طعم ترشش آب دهنم رو راه می

خوردم با حرکت نکردن ماشین دست  مولچ زیادی می

از خوردن برداشتم و به ماهان نگاهی انداختم؛ خیره 

کرد و انقدر توی خوردن غرق شده بودم  بهم نگاه می

 .کردم رو حس نمی که سنگینی نگاهش
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 رومن؟ برو چرا زوم کردی  _

 : ای کرد و گفت تک خنده

خوری، خودتم بودی  دونی با چه لذتی می تو که نمی _

 .کردی روی این زیبایی زوم می

نیشم رو تا بناگوشم باز کردم و درحالی که تند تند 

 :زدم گفتم پلک می

 حق داری _

 :ای زد و گفت قهقه

 شیطون خانم _

 :زبونی براش در آوردم، بازهم خندید و گفت

 !ن شبیه دلقکا شدیاال _

 اِ؟ نه بابا _

 زن بابا _

زهرماری نثارش کردم، پاش رو روی گاز فشرد و به 

 ...سمت خونه روند
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وارد خونه شدیم، روی کاناپه نشستم و خوراکی هارو 

جلوم گذاشتم، ماهان هم کنارم نشست؛ یکی از 

هارو توی دستم گرفتمو جلوی دهن ماهان  پاستیل

 :قرار دادم و گفتم

 ! آ دهنتو باز کن _

نگاهی بهم انداخت دهنش رو باز کرد پاستیل رو توی 

 :دهنش چپوندم، پاستیل رو جوید اخمی کرد و گفت

پالستیک دادی به خوردم؟ این لعنتی جویده  _

 !نمیشه

 :بااین حرفش غش غش خندیدم و گفتم

دونی این یه تکه پالستیک از نظر ما دخترا چه  نمی _

 !چیزیه

 :داد گفت لی که پاستیل رو قورت میخندید و درحا

 !خالص شدم _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1167  

 

خودم رو توی آغوشش ولو کردم، ماهان هم بدون 

 ...اتالف وقت دستش رو دور کمرم انداخت

  
 

 !ماهان چمدونارو بیار _

 باشه باشه تو آروم برو پایین نگران نباش االن میارم  _

 باشه بدو _

به ماشین تکیه دادم، طبق تصمیمی که دو روز پیش 

 .رفتیم آرش پیشنهاد داده بود به شمال می

 .ماهان با چمدون توی دستش از خونه خارج شد

 :وام شکل گرفت، گفتماخمی میون ابر

 !اومدی نشستی یکم دیرتر می می _

 :لبخند پهنی زد و بامزه گفت

 !آخه نشد عزیزم، باید میومدم که اومدم _

 :شکلکش رو در آوردم و گفتم

 .بدو بریم مهناز و نگین کلی زنگ زدن _
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زدم به سختی سوار  درحالی که به جون ماهان غر می

 .ماشین شدم

 :ام گذاشتم و گفتم هدستم رو روی شکم گند

 کنی تو مامان فدات شه، چرا انقدر اذیت می _

نفس عمیقی کشیدم جدیدا بااین شکم، دو قدم راه 

 .کرد ام می خسته

ماهان سوار ماشین شد و ضبط رو روشن کرد، سرم رو 

 ...به صندلی تکیه دادم و به آهنگ گوش سپردم

همه چی تمومه شدی مال قلبم دیگه کسی جز تو  _"

 یخوره به دردمنم

 با تو دیگه میشه یه شبه ره صد ساله رو رفت

همه خوبیا رو میخوام از ته دلم واست همه دنیام شدی 

 جونم

با تو یه جوریه که هر چی که بخوامو دارم بیقراره 

 بیقرارم با تو خوبه حالم
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دیگه دل ندارم دیگه با تو رو روالم نمیدونم حاله االنمو 

 اسمشو چی بذارم

دلم دیگه به هیچ کسی نمیدم چه بخوای  جاتو تو

 نخوای به خاطرت از همه دست کشیدم

تو فوق العاده ای درمونو چاره ای نمیدونی ولی واسه 

 "من یه نفسه دوباره ای

 «اسمشو چی بذارم-یوسف زمانی»

هنوز آهنگ تموم نشده بود که با صدای ماهان چشمم 

 :رو باز کردم

 !بیا رسیدیم _

 :نگاه کردم، روبه ماهان گفتمبه ماشین سامیار 

 آرش ماشین نیاورده؟ _

ابرویی به معنی نه باال انداخت، خواست پیاده بشه اما 

 :پشیمون شد و گفت

 زنگ بزنم؟ _
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 اوهوم _

اش رو توی دستش گرفت و بهشون زنگ  ماهان گوشی

 .زد

 :صدای آرش توی گوشی پخش شد

 الو سالم دادا کجایین؟ _

 پشت سرتون _

 :ایستاد و بعد گفت آرش مقداری

 آره دیدمتون، میگما _

 ها؟ _

 :ای کرد و گفت آرش تک خنده

 ببخشید نیومدیم پیشت _

 :ماهان قهقه زد و با خنده گفت

 خواهش، دیگه تکرار نشه  _

 ای به چشم _

 کاری نداری؟ _
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 نه دا، خداحافظ _

 فعال _

 ...گوشی رو قطع کرد، با اتفاقی که افتاد

  
 

بااتفاقی که افتاد دستم رو به شکمم گرفتم؛ پسر 

کوچولوم انگار فوتبالیست میشه بااین لگدهای 

 !محکمش

 :رم شد و با هیجان گفتماهان متوجه این کا

 لگد زد _

 .تکون دادم "آره"سری به معنی 

دستش رو روی شکمم گذاشت، دستش رو دور شکمم 

 :چرخوند، ناامید گفت می

 !زنه لگد نمی _

 :اخمی کردم و گفتم
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نظرت چیه یه ساعت لگد بارونم کنه تا جناب  _

 حسش کنی؟

 :لبخندی به پهنای صورتش زد و بامزه گفت

 !بد نیست _

 پسر بد _

خندید و با حرکت کردن سامیار، استارت رو زد و به 

های ماشین به  حرکت افتادیم و نفهمیدم کی با تکون

 ...خواب رفتم

 آیناز؟ _

 هوم؟ _

 بیا بریم نهار بخوریم _

 :هام رو باز کردم و گفتم تکونی به خودم دادم؛ چشم

 باشه _

 .دستم رو گرفت و کمکم کرد از ماشین پیاده بشم

 :شمم رو مالوندم و گفتمچ
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 بقیه کجان؟ _

 توی رستوران _

 اوه یادم نمیاد کی خوابیدم _

 :ماهان توی گلو خندید و گفت

 خوابالود کی بودی تو؟ _

 ام ننه _

 هاخوبه _

ی نگاه ها به طرفمون  باهم وارد رستوران شدیم، همه

 .برگشتن

ها  دست ماهان رو محکم تر گرفتم و به سمت میز بچه

 :گین با دیدنم گفترفتیم ن

 به به چه عجب بیدار شدی _

 .پشت چشمی نازک کردم و روی صندلی نشستم

ماهان با دست به گارسون اشاره کرد، گارسون به 

 :طرفمون اومد و گفت
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 سالم خوش اومدید چی میل دارید؟ _

هوس دیزی چرب و لزیز رو کرده بودم پس بدون 

 :اتالف وقت گفت

 خوام من دیزی می _

سری تکون داد، بقیه هم مثل من دیزی  گارسون

 .سفارش دادن

 .بعد از خوردن غذامون راه افتادیم

جاده سرسبز بود و هوای خنکی به سر و صورتم 

 .خورد می

به ماهان نگاهی انداختم؛ دستش روی فرمون بود و 

ی ماشین تکیه داده بود  اون یکی دستش رو به شیشه

 .و به روبه رواش خیره شده بود

نگاهم رو حس کرد، بدون اینکه چشم از  سنگینی

 :خیابون بگیره گفت

 تاحاال آدم ندیدی؟ _
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 .دیدما ولی آدم زشت ندیدم _

کرد  بااین حرفم خندید و درحالی که دنده رو عوض می

 :گفت

 بله _

پاهام خواب رفته بود و در اثر نشستن زیاد کمرم درد 

 .گرفته بود

 :گفتمدرحالی که از درد صورتم درهم شده بود 

 !ماهان وایسا کمرم شکست _

 باشه صبر کن وسط جاده نمیشه _

سری تکون دادم و به صندلی تکیه دادم، درد پشتم 

 .امونم رو بریده بود

بعد چند دقیقه به جاده خاکی زد و ایستاد، از ماشین 

 .پیاده شدم و کش و قوسی به کمرم زدم

ی جاده  نفس عمیقی کشیدم و به زیبایی منظره

 .خیره شدمچالوس 
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 .پیچ و خم زیادش به جاده زیبایی بخشیده بود

  
 

ای  چشم از منظره گرفتن، سامیار ماشین رو گوشه

 .پارک کرد و نگین از ماشین پیاده شد

 :هنگامی که بهمون رسید گفت

 چرا ایستادید؟ _

 !جوری، پشتم درد گرفت گفتم بایستیم همین _

 آهان، فکر کردم مشکلی پیش اومده _

 نه بابا _

ام کردم،  نفس عمیقی کشیدم و هوای پاک رو وارد ریه

 :روبه نگین گفتم

گه برگردیم دیرمون مرسی که پیاده شدی، االن دی _

 !نشه

 :نگین سری تکون داد و گفت

 فعال _
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 :هردو جوابش رو دادیم، روبه ماهان کردم و گفتم

 ماهم بریم _

 .ماهان دستم رو گرفت و به سمت ماشین رفتیم

زور  درحالی که دستم رو پشت کمرم گذاشته بودم و به

 :رفتم گفتم راه می

 !نیا میاد من راحت راحت بشم کی به _

 به دنیا میاد خانمم _

 انشااهلل _

بار بدون ایستادن به رامسر  سوار ماشین شدیم، این

 ...رفتیم

ی  روبه روی ویالی آرش ایستاده بودم و به توصیه

 ! مهناز و نگین یه ساک هم برنداشته بودم

رسید و  ویال کنار آب بود و صدای موج آب به گوش می

 با فضا و کرد، سقف شیروانی ویال آرامش رو منتقل می

 ...طبیعت همگونی زیبایی داشت
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ای که  کسی رو کنارم احساس کردم، با دیدن پسر بچه

کنارم نفس زنان ایستاده بود سرم رو پایین انداختم، 

 : اش رو بهم دوخت و گفت های دریایی چشم

 سالم خاله توپ من پیش شماست؟ _

 :اش فرو بردم و گفتم دستی میون موهای ژولیده

 چرا؟ سالم نه، _

 آخه خاله دوستم گفت توپم پیش شماست _

 !بینی که چیزی دستم نیست می _

 :نگاهی به شکمم انداخت و گفت

اون گفت توپو زیر لباست قایم کردی که ما شلوغی  _

 !نکنیم

 :با صدای نگین اخمی کردم

 !ما میگیم شکمت مثل توپه بعد تو انکار کن _

 :روبه نگین گفتم

 !زهرمار _
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های کوچک و  زانوام ایستادم و دست به سختی روی

 :سرد بچه رو گرفتم و گفتم

 این توپ نیست، بچه تو شکممه _

 :چشمش گشاد شد و با تعجب گفت

 یعنی زیر لباستون بچه قایم کردین؟ _

ای زدیم، توجه ماهان و  بااین حرفش من و نگین قهقه

ها  بقیه به سمت ما جلب شد، اما بدون توجه به اون

زد  ای از خنده توی صدام موج می گهدرحالی که ر

 :گفتم

 !نه، اون بچه داخل شکممه _

های ترسیده و متعجب آبی رنگش رو به شکمم  چشم

 :دوخت و گفت

 شما اونو خوردین؟ _

 .ام باال بره لبم رو گزیدم مبادا صدای خنده

 :بار ماهان جلو اومد و گفت این
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 نه بچه تو شکم خاله به وجود اومده _

 میذارن تو شکمش؟ آب هم میدین؟ مگه دونه _

 :ای زدیم، سامیار با خنده گفت قهقه

 نه گل پسر _

 :به ماهان اشاره کرد و در ادامه گفت

 بینی؟ این عمو رو می _

 :پسر بچه به ماهان نگاهی انداخت و گفت

 آره _

خب دیگه این عمو دونه انداخت توشکم خاله، بعد  _

 !وجود اومد بچه به

 :زد و گفتبچه با ذوق دستی 

 جوری به وجود اومدم؟ چه جالب منم این _

خنده امونم رو بریده بود و بقیه از خنده قرمز شده 

 ...بودن
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 :با تعجب بهمون نگاه کرد، مهناز جلو اومد و گفت

 اسمت چیه کوچولو؟ _

 :سینه سپر کرد و گفت

 اسمم سامه! یه پا مردم کوچولو نیستم خاله _

 :با صدای آرش به طرفش برگشتیم

 این توپ توئه سام کوچولو؟ _

روی کوچولو تاکید کرد، سام بااخم جذابی سرش رو 

 :تکون داد و گفت

 ممنون عمو _

 :به طرف من برگشت و گفت

 خاله؟ _

 جانم _

 ی توی شکمت دست بزنم میشه به بچه _

 :خندیدم و گفتم

 آره بیا _
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جلو اومد و دستش رو روی شکمم گذاشتم هیجان زده 

 :گفت

 چقدر باحاله _

ای به عقب برگشت  لبخندی زدم، با صدای مردونه

 :وگفت

 باباجون _

 گرده الت میبیا مامانت یه ساعته دنب _

 .با دیدن ما سالمی کرد و همراه سام رفتند

وارد ویال شدیم نگین به سمت کاناپه رفت و درحالی 

 :که روش ولو میشد گفت

 !وای خسته شدم _

 :سامیار کنارش نشست و گفت

 !من و ماهان باید بگیم خسته شدیم نه تو _

 :نگین خندید و گفت

 من و تو نداریم که _
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 :ند باالیی کشید و گفتی بل مهناز خمیازه

خوابم تا وقت  ام و می دونم اما من خسته شمارو نمی _

 شام

اردک مانند درحالی که دستم رو به پشتم زده بودم 

 :گفتم

 ام منم خسته _

 :آرش گفت

خب باال سه تا اتاق داره، ماهان و آیناز برن اتاق  _

انتهای راهرو، من و سامیار اتاق وسط، مهناز و نگین 

 !ق سمت چپهم اتا

ها گذشتیم،  همه موافقت کردیم، با کمک ماهان از پله

 .حدود پانزده پله رو طی کردیم تا به اتاق رسیدیم

ماهان در اتاق رو باز کرد و کمک کرد روی تخت 

 .بشینم
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به اطراف نگاه کردم؛ دکراسیون اتاق یاسی بود تخت 

روی تخت  ای، یه تلویزیون روبه ی دایره دونفره

ه بود و کاغذ دیواری های یاسی فضای جاسازی شد

 .باز کرده بود اتاق رو دل

ماهان روی تخت پرید و چشمم رو بست، با احتیاط 

 :دستم رو گرفت و گفت

 !بیا بغلم بخواب _

های  سری تکون دادم و توی بغلش خزیدم، با نوازش

 ...ماهان به خواب آروم و عمیقی فرو رفتم

اب بیدار شدم، به های آب از خو با صدای برخورد موج

 .جای خالی ماهان خیره شدم

 یعنی کجا رفته؟

 ...به شکمم دستی زدم که
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ت بودن شکمم چشمم گشاد شد، با با حس کردن تخ

پریشونی بلند شدم و دور خودم چرخیدم توی اتاق 

ای که  ای به طرف پنجره بودیم، با شنیدن صدای خنده

 .روبه دریا بود دویدم

ای کنار دریا ایستاده بودن با  ماهان و پسر بچه

کنجکاوی بهشون خیره شدم یعنی کی کنار ماهان 

 ایستاده؟

ی گوشم رو تحریک  پرده خراشی صدای جیغ گوش

زد و  کرد، به عمق دریا نگاه کردم کسی دست پا می

ی روبه رو نگاه  ماهان و اون پسر بی حرکت به منظره

 .کردن می

 ...با صدای فریاد مردی به دریا خیره شدم

 .باورم نمیشد، پدر و مادرم بودن

با تعجب بهشون نگاه کردم، قدرت راه رفتن ازم سلب 

 .شده بود
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ر کل آب دریا به رنگ قرمز تغییر پیدا کرد، با یک

های بابا و مامان تموم شده بود جیغ  دست و پا زدن

خواستم اما اون هم بی  کشیدم و از ماهان کمک می می

 !حرکت ایستاده بود درست مثل مترسک

قطره اشک لجبازی از چشمم سر خورد، جیغ 

خواستم اما انگار کسی صدام رو  میکشیدم و کمک می

 ...شنید و کسی نبود کمک کنه نمی

 آیناز آیناز؟ _

یک مرتبه بلند شدم و قبل از هرچیزی به شکمم نگاه 

 .کردم؛ مثل توپ باد کرده بود و تغییری پیدا نمیشد

 :ماهان جلو اومد و گفت

 آیناز خوبی؟ _

رفتم دریا   اما بدون توجه به چیزی به سمت پنجره

 .آروم بود نفس عمیقی کشیدم
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رم حلقه شد به ماهان تکیه دادم و دستی دور کم

 :گفتم

 مامان و بابام _

ی حرف زدن رو بهم نداد ماهان  بغض گلوام اجازه

 :ام رو بوسید و گفت شونه

 !چیزی نیست فقط یه کابوس بود _

گفت تنها یه  سری تکون دارم، ماهان درست می

 !کابوس بود نه کمتر نه بیشتر

 بریم کنار دریا؟  _

 آره بریم _

 .و دست تو دست هم به سمت دریا رفتیمباهم 

کنار دریا چند نفر بودن اما اهمیتی بهشون ندادیم و 

 .روی سنگی نشستیم

 :ماهان به دریای روبه رواش خیره شد و گفت

 آیناز؟ _
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 جانم؟ _

 :سنگ رو کنار زد و روی شن نشست و گفت

 نظرت راجع به آیهان چیه؟ _

 اسم بچه؟ _

 :سری تکون داد و گفت

 از و آیهان، ماهان و آیهانآین _

 :لبخندی زد و گفت

 خورن هم می ببین چقدر به _

 :سری تکون دادم و گفتم

 آره، ماهان؟ _

 جون دلم؟ _

 آیسان هم برای اسم دخترمون خوبه _

 :به چشمم خیره شد و گفت

 هرچی که تو بگی خانمم _
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اش کردم  لبخند شیرینی، به شیرنی زندگیمون حواله

 ...که

 
 

اش مردم  لبخند شیرینی، به شیرینی زندیگمون حواله

 :که صدای رو مخ نگین بلند شد

 خواید؟ می چیزی نمیتنها تنها خلوت کردین؟ مزاح _

 :ماهان خندید و گفت

 !خوایم معلومه نمی _

 :نزدیکمون شد و باخنده گفت

 دیر گفتی داداشی تازه اومدم _

 :که به سمتش برگشتم گفتم خندیدم و درحالی

 خوش اومدی بیا _

 :کنار ماهان روی شن نشست و گفت

 چرا اومدین اینجا؟ _

 :ای باال انداختم و گفتم شونه
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 .اب بودین ماهم اومدیمشما خو _

 :ماهان از جاش بلند شد و گفت

 !بلند شید تا بیدار میشن بریم غذا بگیریم و بیایم _

 باشه _

 :با ذوق بلند شدم و گفتم

 ! وای جونم بریم چیپس بخریم بزنیم به رگ _

 .ماهان خندید و شکمویی نثارم کرد

هرسه باهم سوار ماشین شدیم و ماهان راه رستوران 

 .پیش گرفترو در 

 چی بیارم؟ _

 :زمان باهم گفتیم من و نگین هم

 کباب برگ _

 ای به چشم _

 .بوسی براش فرستادم و رفت

 :نگین توی جاش جابه جا شد و گفت
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 آیناز؟ _

 جونم؟ _

از بین صندلی سرش رو بیرون کشید؛ با حالت زاری به 

 :شکمم نگاه کرد و گفت

 نیا میاد؟ د کی به _

بیشتر از ما مشتاق به دنیا اومدن ام گرفت، نگین  خنده

 !آیهان بود

 :لب از هم باز کردم

 دو ماه مونده _

 :نفسش رو آه مانند بیرون داد و گفت

 ای داد یه عمر مونده _

 اوهوم مونده _

 .عقب رفت و سرجاش نشست

ام زنگ خورد با دیدن اسم سامیار گوشی رو به  گوشی

 :طرف نگین گرفتم و گفتم
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 د خوا چی می ببین خاطر خواهت _

مثل خری که بهش تیتاپ داده باشن به طرفم هجوم 

 :آورد و گفت

 بده بده _

 .با خنده گوشی رو بهش دادم و به بیرون خیره شدم

ور  هایی که هرکدوم توی خیال خودشون غوطه به آدم

 .بودن و هرکسی کاری انجام میداد

با دیدن ماهان که دو کیسه توی دستش بود لبخندی 

 :از سامیار خداحافظی کرد و گفت زدم، نگین

 .اوه اوه خان داداش اومد _

 .هارو به نگین داد ی زیادی سوار شد و نایلون باجذبه

 :روبه من گفت

 !ها االن بریم سروقت چیپس _

 آره _
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به سمت فروشگاهی رفت و با یه عالمه خرت و پرت 

کردم و چشم از  ها نگاه می برگشت، با لذت به چیپس

 ...داشتم روشون بر نمی

باالخره به ویال رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم سامیار 

بیرون منتظر بود، نگین بادیدنش خوشحال به سمتش 

ای کردم و آروم آروم به سمتشون  دوید، تک خنده

 ...ی سامیار های قرمز شده رفتم، با دیدن چشم

  
  

ی سامیار تعجب کردم، با  های قرمز شده بادیدن چشم

 :تعجب گفتم

 چرا چشمت قرمزه؟ _

دیشب نشد بخوابم، صبح زود هم راه افتادیم واسه  _

 !همونه

 دت باشآهان، خب بیشتر مواظب خو _

 چشم خواهر کوچیکه _
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 فدات _

 :ماهان با نایلون های دستش کنارمون اومد و گفت

 به به سامی باالخره بیدار شدی _

 بله دیگه _

 بیا اینارو ببر آشپزخونه، اون دوتارو هم بیدار کن _

 :سامیار ابرویی باال انداخت و گفت

 امر دیگه؟ _

 فعال همین _

 !وهم سرایت کردهچیکار کنم؟ پرویی آیناز به ت _

 :با خنده و شوخی گفتم

 خاک تو مخت _

سامیار خندید و نایلون هارو از دست ماهان گرفت، 

 :ماهان با خنده گفت

 بریم داخل  _
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های  هر چهار نفرمون وارد خونه شدیم، مهناز با چشم

ها پایین اوند و درخالی که چشمش رو  باد کرده از پله

 :مالید گفت می

کجا بودین؟ تنها تنها رفتین  سالم عصر بخیر، _

 خوش گذرونی؟

 :نگین روی کاناپه ولو شد و گفت

 نه شما خواب تشریف داشتین ما رفتیم غذا گرفتیم _

 خوب کردین _

ام رو توی  روبه روی نگین روی کاناپه نشستم و گوشی

 .دستم گرفتم

ی مامانم رو گرفتم بعد از دو بوق باالخره جواب  شماره

 :داد

 دخترمالو سالم  _

 الو سالم مامان جون، خوبی؟ _

 :داری گفت ای کرد و با صدای خش مامان سرفه
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 ممنون خوبم _

 :نگران گفتم

 جوریه؟ مامان چرا صدات این _

 :دار تر از قبل گفت فینی کرد و خش

 سرما خوردم _

 گردین؟ اها باشه، کی برمی _

 فردا پس _

 :نفس راحتی کشیدم و گفتم

 ررفته بودام س خداروشکر حوصله _

مامان شیرین خندید، اگه االن پیشم بود سفت 

 !بوسیدمش می

 دونی چقدر دلتنگتم دخترم فداتشم نمی _

 من بیشتر دلم تنگ شده، کاری نداری مامان جون؟ _

 نه دخترم برو _
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هاروی من بود بیخیال  ی چشم به بقیه نگاه کردم، همه

 :ها به مامان گفتم اون

 مان جونمبابارو ببوس خداحافظ ما _

 باشه عزیزم، مواظب خودت باش فعال _

 :گوشی رو قطع کردم و به بقیه نگاه کردم و گفتم

 چرا زوم کردین رو من؟ _

 :ای باال انداختن، نگین گفت شونه

 !من گشنمه _

به ساعت نگاه کردم ساعت هفت و نیم بود، سامیار 

 :گفت

 هنوز زوده _

  

 

 :سامیار گفت

 هنوز زوده _

 :ها برگشتیم با صدای آرش به طرف راه پله
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 !خدا زود نیست منم گشنمه نه به _

 :ماهان هم دستش رو به کمرش زد و گفت

 منم گشنمه _

 .مون رو اعالم کردیم همه گشنگی

ساعت هشت سفره رو چیدیم و مشغول غذا خوردن 

 ...شدیم

که دیگه جایی برای غذا خوردن ندارم عقب  با حس این

 :کشیدم ماهان بهم نگاهی انداخت و گفت

 چرا غذاتو نخوردی؟ _

 سیر شدم _

 :مهناز با دهن پر گفت

ی  ولش کن بابا این دوست ما همیشه اندازه _

 خوره گنجشک غذا می

 :پشت چشمی نازک کردم و گفت

 تن میخوری؟ ی ده پس نه مثل تو باشم که اندازه _
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 :نیشش رو تا بناگوش باز کرد و گفت

 سیر شود بلکه پسندیده شود _

 بعله شما راست میگی _

ام بلند شدم و گوشی رو از روی  با زنگ خوردن گوشی

 .عسلی برداشتم

 :ی ایران نبود، با شک جواب دادم شماره

 بله؟ _

 :صدای دایی توی گوشی پخش شد

 سالم آیناز خوبی؟ _

 چرا زنگ زدین؟ سالم ممنون، _

 :ای کرد، حرفم رو نشنیده گرفت و گفت تک خنده

 !امروز با مامانت حرف زدم شنیدم بارداری _

 بله درسته _

 :ام گفت خسته روی کاناپه نشستم، دایی

 یکم زود نبود؟ _
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 :کالفه از حرف زدنش گفتم

 نه زود نبود _

 :صدای مامان بزرگ بلند شد

 زنی؟ با کی داری حرف می _

 ینازباآ _

 .بده منم باهاش حرف بزنم _

فکرکنم گوشی رو دستش داد، صدای مامان بزرگ 

 :توی گوشی پیچید

 سالم دخترم خوبی؟ _

 سالم ممنون شما خوبی؟ _

 ...بعد از کمی حرف زدن گوشی رو قطع کردم

 :ی ماهان بلند شد بازهم صدای کالفه

 آیناز بیا پایین  _

 اومدم اومدم _

 ....ها رفتم آروم به سمت پله دستی به شومیزم زدم و



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1201  

 

 
 

 :ماهان کفری نگاهی بهم انداخت و گفت

 به به عجبا اومدی _

 :گوش باز شد و گفتمنیشم تا بنا

 .خوش اومدم _

 .سرش رو به طرفین تکون داد و خندید

 !بریم که حسابی دیر کردیم _

 .ها رفتیم دستم رو گرفت و باهم پیش بچه

 .چسبید بعد از شام، به ساحل رفتن حسابی می

ور تر آتش درست کرده بودن و کنار  ها کمی اون بچه

 .آب نشسته بودن

فتیم، مهناز درحال حرف من و ماهان به طرفشون ر

 :زدن بود

وای وقتی این آرشو دیدم خب؟ دلم حالی به حولی  _

 شد اصال انگار یه بمب توی دلم ترکوندن
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نگین هم با کنجکاوی انگار دارن بهترین داستان سال 

 :کنن گفت رو براش تعریف می

 خب خب؟ _

ی نحسش رو میدیدم،  رفتم قیافه خب هر جا می _

ون یه بار رفتم دستشویی یهو آرش تازه گالب به روت

اومد جلو چشمم، آخ نمیدونین با چه رویی کارمو 

 !انجام دادم

ی هممون بلند شد مهناز با شنیدن  بااین حرفش خنده

 :صدامون گفت

 اِ شماهم اومدین؟ بیا بشینین _

 :کنارشون دور آتش نشستیم، نگین روبه سامیار گفت

 !االن نوبت توئه _

 :ی کرد و گفتا سامیار تک خنده

 !عاقا منو معاف کنین _

 :ماهان خندید و گفت
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 شروع کنین دیگه  _

 :ای کرد و گفت سامیار سرفه

 ...خب جونم بگه براتون _

 :مکثی کرد و ادامه داد

وجود نیومد، به نگین  راستش عشق من یهو به _

خواستم کسی جای نور رو بگیره،  حسی داشتم اما نمی

کردم، یه بار  م زندگی میا جوری بگم؟ با گذشته چه

گفتم نه نگینو  خوام یه بارهم می گفتم نگینو می می

خوام. اون روزی که به کوه رفتیم؛ از اون روز  نمی

ایه که توی زندگی من نازل شده  فهمیدم نگین فرشته

اش رو خودتون  ام رو از نو بسازم. بقیه تا بتونم زندگی

 .دونید می

 :آرش دستی زد و گفت

یف کردم، آفرین نگین زندگی سیاه اینو به به ک _

 روشن کردی
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 .رو پایین انداخت و خندید نگین سرش

 :اش گذاشت و گفت مهناز دستش رو زیر چونه

 !جای زبون درازی تعریف کن عشقم به _

 نوبت منه؟ _

 .تکون داد "آره"مهناز سرش رو به معنی 

 :آرش صداش رو صاف کرد و گفت

خودم اومدم و فهمیدم من دونم واال؟ یهو به  چه می _

عاشق دانشجوی خودم شدم، یه روز توی پارک 

دیدمش تنها بود، کنارش نشستم و بعد کلی مقدمه 

 !چینی حسمو بهش اعتراف کردم به همین سادگی

ها روی ماهان  همین که حرف آرش تموم شد نگاه

 ...نشست

  
 

 :ها روی ماهان نششت، سامیار گفت نگاه

 !شنویم ماهان خان می _
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 :ماهان به چشمم خیره شد و شروع کرد

من؟ شاید احمقانه باشه اما من وقتی عاشقش شدم  _

 ! نبودکه نوزادی بیش 

 :اش بلند شد و گفت بااین حرفش آرش قهقه

 یعنی چی؟ _

 :ماهان اخمی کرد و گفت

 !گم خواین نمی اگه می _

 باشه بگو داداش _

 :ماهان نفس عمیقی کشید و ادامه داد

روزی که جلوی در اتاق زایمان ایستاد بودیم مادر  _

زمان آیناز و نگین  روز هم آینازهم زایمان داشت، اون

خواستم به طرف اون کوچولو برم اما  دن، میرو آور

خواهرم شرط بود! توی راهروی بیمارستان قدم 

زدم صدای یه زن به گوشم رسید، کنجکاو شدم  می

ببینم اون زن کیه؟ داخل اتاقشون شدم، با دیدن آیناز 
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های کوچکش  گل از گلم شکفت و پیشش رفتم، دست

که  اش های سبزآبی رو توی دستم گرفتم و به چشم

روز گذشت ولکی  شد خیره شدم. اون زور باز می به

گذشت. اون روز که به  یادش از فکر و ذهنم نمی

 .ی آیناز رفتیم خونه

 :مکثی کرد و با صدایی که شیطنت ازش بارید گفت

ام رو پیدا کردم و تاآخر  جا بود که عشق دیرینه اون _

 !مال خودم کردمش

 :سامیار دستی زد و گفت

 عشقیبه به چه  _

 :نگین بدون مقدمه گفت

 !االن نوبت آینازه _

 :دستم رو باال بردم و گفتم

 !خیال من باشید بی _

 :نگین چشمش رو ریز کرد و گفت
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 مسخره نشو! زود باش یه چیزی بگو _

 :چشمم رو توی حدقه چرخوندم و گفتم

 !گم اول او بگو منم بعد تو می _

 .نگین ابرویی باال انداخت و اوکی داد

ب چجوری بگم؟ اولش بهش حس داشتما ولی خ _

 !دونستم واقعا عشقه نمی

 :سرش رو پایین انداخت و گفت

که سامیار هنوزم عاشقش  راستش ماجرای نور و این _

رفتم!  کرد و هر ثانیه باخودم کلنجار می باشه اذیتم می

آخرش قبول کردم که عاشق شدم و هر ثانیه به 

 .گذشت فکرش می

 :تآرش روبه نگین گف

 !کردم یه روز عاشق بشی فکر نمی _

 چرا؟ _

 .باال انداخت "دونم نمی"ای به معنی  آرش شونه
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 :نگین خبیث به طرفم برگشت و گفت

 شنویم بفرمایید زن داداش می _

هایی بهش  خب منم یهویی عاشقش نشدم، حس _

شدم که از اخالقش بدم  داشتم ولی منکر این نمی

وقت فکر  د هیچمیومد، زیادی مغرور و سرد بو

کردم عاشقش بشم، اما روزی که نگین گفت ماهان  نمی

 !ازدواج میکنه تقریبا به خودم اومدم

بعد از حرفم لبخند گشادی تحویلشون دادم، نگین 

 :گفت

االن که داداشم یخچال و سرد نیست فداش بشم  _

 !انقدر شوخه که نگو

 .همه با این حرفش خندیدیم

زه پرونی کردیم، ماهان یکم دیگه دور هم شوخی و م

 :ای کشید و گفت خمیازه

 خوابم میاد، بریم بخوابیم؟ _
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 .نه تو برو ما بعدا میاد _

بااین حرف سامیار، ماهان بلند شد، دستش رو گرفتم 

 :و گفتم

 .منم میام _

 ...بلند شدم و بعد از گفتن شب بخیری به ویال رفتیم

  
 

 :به ویال رفتیم، روبه ماهان گفتم

 خوری؟ آب می _

 آره _

 برو باال میارم _

 باشه زود بیا _

سرم رو تکون دادم و به آشپزخونه رفتم، یه لیوان آب 

 .ردم و لیوانی برای ماهان بردمخو
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در اتاق رو باز کردم، ماهان روی تخت دراز کشیده 

بود، جلو رفتم و روی تخت نشستم، دستم رو روی 

 :اش گذاشتم و گفتم سینه

 ماهان؟ _

از جاش بلند شد و آب رو یک نفس نوشید، درحالی 

 :آوردم گفتم که شومیزم رو از تنم در می

 گردن ان اینا برمیفردا عصر برگردیم؟ مام _

 باشه هرچی تو بگی _

اش  روی تخت دراز کشیدیم، سرم رو روی سینه

 ...گذاشتم و به خواب رفتم

ها چشمم رو باز کردم، به  با صدای جیک جیک پرنده

کنارم نگاه کردم؛ ماهان روی تخت نبود حتما به پایین 

 !د رفته بو
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ن هام به پایی از جام بلند شدم و بعد از تعویض لباس

ها سر میز صبحونه نشسته بودن و غذا  رفتم، بچه

 :خوردن نگین با دیدنم گفت می

  !بیدار شدی؟ بیا غذامونو بخوریم بریم ساحل _

 !کل دیشبو ساحل بودیم که _

 :مهناز ابرویی باال انداخت و گفت

 !نچ نچ میریم والیبال بازی _

ام  لبخند گشادی زدم اما با به یاد آوردن شکم گنده

 :کردم، ماهان گفتاخم 

 شد؟ چی _

 :لبم آویزون شد و گفتم

 !تونم بازی کنم بااین شکم نمی _

 :ای کرد و از سر میز بلند شد و گفت ماهان تم خنده

 !قربونت برم، شما میشی داور _

 .ای گفتم و سر میز نشستم حوصله باشه بی
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ام رو با حوصله خوردم و وقتی سیر شدم کنار  صبحانه

 .کشیدم

 .هم غذاشون رو خوردن و باهم به ساحل رفتیمها  بچه

ها هم مشغول  روی تکه سنگ صافی نشستم و بچه

 .والیبال شدن

ماهان توپ رو به سمت مهناز پرت کرد؛ توپ روی 

اش خورد، مهناز دستش رو  سرش نازل شد و به بینی

 :اش گذاشت و گفت روی بینی

 !ای زدی ام شکست وای وای چه ضربه آی بینی _

هممون بلند شده بود و مهناز هم درحال ناله  ی خنده

 ...کردن بود

 
 

 :زد و گفتی مهناز  ای به شونه ماهان جلو رفت و ضربه

سن و ساالی تو بمب روشون  کافیه دیگه رفیق! هم _

 ترکه می
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 :مهناز دستش رو برداشت و گفت

 بله تو راست میگی _

 :مکثی کرد و بالفاصله گفت

 ام آی ننه بینی _

وقتی آرش حسابی ناز مهناز رو خرید تصمیم به شنا 

 .گرفتن

ها  تونم توی این بازی حس بدی بود وقتی میدیدم نمی

 !راهشون باشمهم

پسرها شلوارکی پوشیدن و بدون بلوز وارد آب شدن و 

کردن و من  کردن و گه گاهی هم آب بازی می شنا می

ی مردی  دید با صدای نکره تنها نگاهم ماهان رو می

 :چشم از ماهان گرفتم

به به خانما تنهان! نادر داداش بیا ببین چه هلوهایی  _

 !هستن
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ما بود متوجه مرد شد و  ماهان که از اول نگاهش روی

با عصبانیت به سمتون اومد سامیار و آرش هم متوجه 

شدن و به ماهان ملحق شدن اما اون مرد منفور انقدر 

توی هوس غرق شده بود که متوجه اومدن ماهون 

 !نشد

ماهان از آب بیرون اومد و به طرف مرد حمله ور شد و 

 :اش رو محکم گرفته بود گفت درحالی که یقه

ناموس؟ به چه حقی  ی بی ه غلطی کردی مرتیکهچ _

 پلکی ها؟ دور و بر ناموس مردم می

 :مرد چاق و زشتی که ترسیده بود گفت

کار به ناموس شما دارم آقای محترم؟ الکی  من چی _

 .شلوغش کردین

ماهان دستش رو بلند کرد و مشتی به مرد زد، جیغ 

 !ی مرد گم شد من و دخترها توی صدای نعره

 :له بلند شدم و نگران گفتمبا عج
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 ماهان توروخدا ولش کن بیا بریم _

 برو اونور آیناز _

 :دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم

 !بیا شر درست نکن _

ی  اش رو ول کرد، صدای نعره ماهان با شدت یقه

 :سامیار به گوشم رسید

 ناموس ی بی گمشو دیگه نبینمت مرتیکه _

؛ مهناز درحال آروم ام گرفت از حال و روزمون خنده

 !کردن آرش و نگین هم درحال آروم کردن سامیار بود

 :ماهان متوجه تغییر حالت صورتم شد و گفت

 چیشد خندون نشدی؟ _

ای باال انداختم، صدای زنگ  ای کردم و شونه تک خنده

 .ام بلند شد گوشی

ی  موبایل رو از توی شومیزم درآوردم با دیدن شماره

 ....انداختممامان ابرویی باال 
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ی مامان ابرویی باال انداختم؛ یعنی چرا  با دیدن شماره

 مامان االن زنگ زده؟

هان سرم رو بلند کردم و بهش نگاهی با صدای ما

 :انداختم

 ات رو جواب نمیدی؟ چرا گوشی _

 .ها؟ مامانمه االن جواب میدم _

ی اتصال رو زدم، صدای مهربون مامان توی  دکمه

 :گوشی پخش شد

 الو سالم دخترم _

 سالم مامان جونم خوبی؟ _

 ام، کجایی؟ مرسی ما خوبی _

راف نگاهی گلویی صاف کردم و درحالی که به اط

 :انداختم گفتم

 !ها اومدیم شمال همراه بچه _
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 :بار صدای خندان بابا به گوشم رسید این

 خوش باشین دخترم _

 سالم ممنون باباجون، خوبی؟ _

 سالم به روی ماهت خوبم ممون _

 خداروشکر، االن کجایید؟ _

 :بابا جواب داد

 ...تو راهی _

 :هی حرفش رو نتونست بگ با حرف مامان ادامه

 !مواظب باش شاهین _

بعد از صدای فریاد، صدای بهم خوردن ماشین به 

خراش پدر و مادرم دلم رو  گوشم رسید و صدای گوش

 .لرزوند

صدای بوق معتدد گوشی روح و روانم رو به بازی 

 .گرفت
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با استرس و نگرانی به ماهان چشم دوختم، حالت 

 !سوز بود نگاهش نگران و شاید دل

خواست اتفاقی که  ر از عقلم میانگار حسی قوی ت

 .ممکنه رخ داده رو ندیده بگیره

 .ضربان قلبم باال رفت و دستم عرق کرد

 ...یهو جلوی چشمم سیاه شد و دیگه چیزی نفهمیدم

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

چشمم رو به سختی باز کردم، با دیدن سرم توی 

 .م رژه رفتدستم اتفاقات مثل فیلم جلوی چشم

 ...زنگ مامانم

 ...بابا و مامانم

ام که لباس سیاهی به تن  در باز شد، با دیدن عمه

داشت ترس توی دلم جوونه زد، چشمم رو بستم و به 

 :آرومی گفتم

 ...عمه، مامان و بابام _
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عمه با صدای بلندی گریه و زاری کرد، با دیدن حالش 

م و با از تصادف کردنشون مطمئن شدم، لبم رو گزید

 :صدای ضعیفی گفتم

 اونا بیمارستانن؟ _

 ...فضای اتاق براش خفقان آور بود، از اتاق بیرون زد

 ...دنیا روی سرم آوار شد

ام با صدای بهم خوردن در با  های پی در پی جیغ زدن

 .دیوار قاطی شد

کشیدم و اسم مامان و  بدون توجه به اطرافم جیغ می

 ....آوردم بابام رو به زبون می

  
 

حسم کرد و هر لحظه  حس سوزش توی دستم بی

رفت و آخر از حال  صدای جیغ و فریادم پایین تر می

 شد دیدم تاریک میرفتم و 
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****************************
*************** 

 مامان توروخدا نرو _

کشیدم و  رفت جیغ می با دیدن بابا که به طرف آب می

 :گفتم می

 بابا توروخدا نرو توروخدا تنهام نذارین  _

هم ناآروم و  شدن و من مامان و بابا هر لحظه دور تر می

 .شدم قرار تر می بی

نبالشون برم اما پسر کوچیکی دستم رو  به خواستم

 :گرفت و با صدای آرومی گفت

 !مامان نرو، تو بری منم میمیرم _

های پسرکوچولوام قدمی به جلو  بی توجه به خواهش

 :گذاشتم که جلوی پاهام افتاد و با گریه گفت

 !کنم نرو مامان خواهش می _

 نگاهی به پدر و مادرم انداختم، از جلوی دیدم محو

 :شدن، با صدایی که در اثر گریه دورگه شده بود گفتم
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 نمیرم بیا بغلم _

با ذوق ازجاش بلند شد و توی بغلم خودش رو ولو 

 .کرد

لبخندی زدم و روی سرش رو بوسیدم، به سمتی که 

 !مامان و بابا رفته بودن نگاه کردم، اثری ازشون نبود

 :زیر لب زمزمه کردم

 باخداحافظ مامان، خداحافظ با _

با ترس از خواب بیدار شدم، من کجام؟ نگران و 

ترسیده دستم رو روی شکمم گذاشتن با حس 

ای کشیدم اما با  برآمدگی شکمم، خواستم نفس آسوده

ام گرفت، سرم  آوری تصادف مامان و بابام گریه به یاد

رو از دستم بیرون کشیدم، بدون توجه به خون دستم 

 .از اتاق خارج شدم

کرد جلو رفتم و  ایستاده بود و گریه می خاله جلوی در

 :به طرفش رفتم و هق هق کنان گفتم



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1222  

 

 عمه مامان و بابام کجان؟ _

 :کشید گفت عمه هقی زد و درحالی که دستم رو می 

 بیا بریم استراحت کن عمه فدات بشه _

 :دستش رو پس زدم و با صدای نه چندان بلندی گفتم

 منو ببر پیششون _

مادربزرگ باعجله به سمتشون  با دیدن پدربزرگ و

 ...رفتم

 
 

با دیدن پدربزرگ و مادر بزوگ با عجله به سمتشون 

ی مامان بزرگ رو توی  چروکیده های رفتم، دست

 :دستم گرفتم و با هق هق گفتم

 ...مامان بزرگ... مامان و بابا _

 :ای گفتم هقی زدم و با صدای دورگه

 او... اونا کجان؟ _
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اش رو ازم گرفت و با  های اشکی مامان بزرگ چشم

 :صدایی که سعی در کنترلش داشت گفت

 !راحت کنیچرا از اتاقت بیرون اومد؟ تو باید است _

وقتی دیدم جواب درستی دریافت نکردم جیغ 

 :کشیدم

 نگفتم تذکر بدی! گفتم مامان و بابام کجان؟ _

 :کردم و گفتم  به گریه افتادم و سکسکه

 !مامان و بابام _

دستم توسط کسی کشیده شد و توی آغوشش فرو 

رفتم. بوی عطر تلخش توی هزار متری هم حس 

گذاشتم و از ته دل زار  اش شد، دستم رو روی سینه می

 :ام نالیدم زدم، بین گریه

 ؟ بابام؟ اونا کجان؟ ماهان مامانم _

رو به خودش فشرد و با  ماهان سفت تر از قبل من

 :صدای بمش گفت
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 !از دستشون دادیم، متاسفم _

 .بااین حرفش تنم یخ بست و توی جام متوقف شدم

 !هشد، آره آیناز این تنها یه دروغ کثیف باورم نمی

 :با شدت از آغوشش جدا شدم و با عصبانیت گفتم

 !شوخیشم خوب نیست _

های سرخ شده و سرگردون بهم خیره شد و  با چشم

 :گفت

 باشه بیا بریم توی اتاقت _

خواست دستم رو بگیره اما عقب کشیدم، بدون توجه 

 :های مامان بزرگ و عمه فریاد کشیدم به گریه

 مامان بابامو میخوام ماهان _

بار صدای سامیار توی  دمک چشمش لرزید، اینمر

 :سرم اکو شد

 !انقدر زجرشون نده از دستشون دادیم کافیه _

 .های همشون به واقعیت پی بردم با شنیدن حرف
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ی شکمم جیغی کشیدم و اسم  با احساس درد درناحیه

 .خدارو به زبون آوردم

خم شدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم، ماهان به 

به آغوشم کشید و روبه سامیار عربده  سمتم اومد و

 :کشید

 !اگه نمیتونی کنارش باشی گمشو بیرون _

دونم کی و چجوری بود  شنیدم، نمی دیگه صداهارو نمی

 ...هوش شدم و دیگه چیزی نفهمیدم که بی

 
 

سر مزار پدر و مادرم نشسته بودم، دستی به سنگ 

 :قبر بابام زدم و آروم زمزمه کردم

گذره؟ با مامان درچه حالین؟  بابا؟ تنهایی خوش می _

 دونی زندگی بدون شما چقدر سخته؟ می

پوشوندم  صورتم رو می هقی زدم و درحالی که با دستم

 :زار زدم و گفتم
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بدون شما چیکارکنم؟ بابا مامان واسه یتیم شدنم  _

 زود بود 

جونم به قلبم ضربه زدم و با صدای  های بی با دست

 :ای گفتم دورگه

 کس شدم؟ دارم میمیرم چرا؟ چرا بی _

ام به طرفش  با نشستن دست کسی روی شونه

 :وخت و گفتهای غمگینش رو بهم د برگشتم، چشم

 !گردن قراری نکن، بااینکارا برنمی انقدر بی _

 :ای کرد و با نفس نفس گفتم سکسه

 م... من میخوامشون _

رو توی آغوشش کشوند و درحالی که موی  ماهان من

وار  کرد زمزمه ام نوازش می سرم رو از زیر روسری

 :گفت

 تو تنها نیستی _
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ای دستش رو روی شکمم گذاشت و کنار گوشم باصد

 :بمی گفت

 !توما رو داری _

هام یکی پس از  بیشتر توی بغلش فرو رفت و اشک

  .اومد دیگری پایین می

های روی صورتم رو با انگشت  ازم جدا شد و اشک

 :شصتش پاک کرد و گفت

 بریم؟ _

 آره _

ام رو تکوندم و بعد از  دستم رو گرفت، مانتوی خاکی

و گرفتم نگاه گذرایی به سنگ قبرشون، دست ماهان ر

 ...و باهم رفتیم

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

 آیناز؟ _

 جانم؟ _



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1228  

 

لبخندی زد و کنارم زانو زد، دستم رو گرفت بامهربونی 

 :گفت

 خوای توی الکت بیرون بیای؟ تاکی نمی _

 تنهام بذار ماهان _

 .ماهان کالفه بلند شد و عصبی از اتاق خارج شد

روز کذایی گذشته بود و حال من هفده رو از اون 

شد، بازهم به یادشون آهنگ محسن  هرروز بدتر می

 :لرستانی رو پلی کردم

بابای قشنـگ و نازم چرا تنها نشستی چشام کور  _"

 شه بابایی چرا بی کس نشستی

بابا چشات باز کن بابا زوده بخوابی عروسک قشنگم 

 تنهام نذار بابایی

قشنگم الال الال بابایی  الال الال بخواب بابا عروسک

 بشم نظر جفت چشات

 نگام بکن بابایی
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 همه میگن یتیمم بابا اینا چی میگن

مگه بابا چه کردی که سرت بریدن یه نامردی با سیلی 

 بابا میزد تو گوشم

 بابام کتکم زدن خون آمده از گوشم

موهام همه سفید شد از داغ تو بابایی دارم از ترس 

 یمیمیرم بابا حسین کجای

بابا چشات و وا کن دخترت اومـده اینقد دنبالت 

 "گشتم پا دیگه تاول زده

 "بچه یتیم-محسن لرستانی"

ها از  هق هقم با صدای آهنگ قاطی شد، مثل دیوونه

 ...جام بلند شدم و

 
 

ها از جام بلند شدم و درحالی که اشک  مثل دیوونه

ی داخل شکم در عذاب  زدم، بچه ریختم قهقه می می

 ...بود اما رفتارم و حالم دست خودم نبود
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با عصبانیت سویچ ماشین رو از روی تخت برداشتم و 

 .بیرون رفتم

روی مبل خوابش برده بود و بدون توجه بهش از  ماهان

 ...خونه بیرون زدم

سوار ماشین شدم و با سرعت به طرف بهشا زهرا 

 .روندم

 ...چندباری نزدیک بود تصادف کنم اما برام مهم نبود

 ...مهم نبود زنده باشم یانباشم

اومدن و بهم  های اشک دم به دقیقه پایین می قطره

 .دادن دیگه مجال نمی

ز ماشین پیاده شدم، پاهای سستم رو دنبال خودم ا

تای سرخم  ام و چشم های افتاده کشیدم و دست می

 ...جویای حال بدم بود

کنار سنگ قبرشون نشستم، دستی به سنگ قبر بابام 

 :کشیدم و بغ کرده و لرزان گفتم
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   باباجونم؟ عشق آیناز؟ فدات بشم باشه باباجونم؟ _

دار و درد ناکی زار  صدای خشگریه امونم رو برید، با 

 :زدم

 !آخه واسه یتیم شدنم زود نبود؟ _

لبم رو گزیدم و سنگ قبر هردوشون رو بوسیدم و 

 :آروم گفتم

 !خداحافظ مامان مهربونم، خداحافظ بابای عزیزم _

رمق از جام بلند شدم و سالنه سالنه راه  لرزان و بی

 .رفتم می

 .در ماشین رو باز کردم و سوار شدم

کردم و توی شهر  سیر نامعلومی رو طی میم

چرخیدم. فضای خقان آور شهر یادآور مرگ پدر و  می

 ...مادرم بود برای همین از شهر خارج شدم

روندم، با زنگ  هدف توی اتوبان با سرعت باال می بی

ام  ام چشم از جاده گرفتم و به گوشی خوردن گوشی
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وق نگاه کردم قبل از اینکه جواب بدم با صدای ب

ماشینی به خودم اومدم، از ترس اومدن ماشین جیغی 

کشیدم و کنترل ماشین از دستم دررفت و ماشین ملق 

 .خورد و توی دره افتاد

درد و سوزش توی بدنم طاقت فرسا بود و خیسی بین 

 .کشوند پام من رو به مرز جنون می

 :زیر لب مظطرب زمزمه کردم

 ...ام بچه _

 ...و دیگه هیچی نفهمیدم

 
 

 ماهان

ل، منتظر ایستاده بودم، لعتت به من جلوی در اتاق عم

 !که خوابم برد

گذشت ولی هنوز خبری نداده  چند ساعتی از عمل می

 .بودن

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
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جا بمیرم، زندگی بدون آیناز برام  خواستم همین می

 .کابوس بود

هام سخت  سرم رو توی دستم گرفتم، کنترل اشک

 .بود

کنه،  کنه؟ مرد هم گریه می کی گفته مرد گریه نمی"

 "تونه با دیدن وضع وخیم همسرش آروم باشه؟ کی می

ام بلند شد، پدرم کنارم نشست و  های مردونه هق

دیوار تکیه داد، درحالی که دستش رو روی زانوام  به

 :گذاشته بود گفت

 !گریه نکن مرد! آیناز هرچه زودتر خوب میشه _

 :ام رو به پدر دوختم و گفتم شده های سرخ چشم

خوام، خوب بشه دیگه از  من فقط خوب شدنشو می _

خوام که  خوام، فقط سالمت زنیو می خدا هیچی نمی

 !االن روی تخت بیمارستانه
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ام گذاشت، قبل از اینکه  پدرم دستش رو روی شونه

 :حرفی بزنه دکتر بیرون اومد، باصدای بلندی گفت

ی رانندگی دچار  همسر زن جوانی که در اثر صانحه _

 آسیب شدید مغزی شدند کیه؟

 :ل زده و بدون توجه به اطرافم بلند شدم و گفتمهو

 ، چه اتفاقی افتاده؟  من... منم _

 :دکتر سرش رو پایین انداخت و گفت

 !رو تونیم یکیشون رو نجات بدیم، یا مادر یا بچه می _

 :بدون معطلی گفتم

 !همسرمو نجات بدین _

های  دکتر سری تکون داد و به اتاق عمل رفت، گریه

کرد، عصبی نعره  ی آیناز اذیتم می و عمهنگین، مادرم 

 :کشیدم

 شه گریه نکنین اش نمی کافیه، آیناز من هیچی _
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هاشون  کردم گریه کالفه راهروی بیمارستان رو طی می

 :شد، عصبی گفتم یک ثانیه هم آروم نمی

فهمین؟ آیناز من  دِ میگم گریه نکنین، نمی _

 اش نمیشه چیزی

 ها رو به سمتم کشید آلود و لرزونم نگاه صدای بغض

 :ای به دستش زد و زار زد مادرم ضربه

 !وای برمن وای _

رو بستم و سعی کردم صورت مهربون و نایابش  چشمم

 .رو تصور کنم

ریاش توی ذهنم هک شده بود و یک  های بی خنده

 !شد ثانیه از جلوی چشمم پاک نمی

 
 

چند ساعت بود که جلوی اتاق عمل منتظر بودیم و 

تنها شاهد پرستارهای متعددی شدیم که درحال رفت 

 .و آمد بودن
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باالخره دکتر از اتاق عمل بیرون اومد، باعجله به 

 :سمتش رفتم و گفتم

 حال همسرم چطوره؟ _

 :دکتر سرش رو پایین انداخت و گفت

بچه رو نجات دادیم اما همسرتون دچار مرگ مغزی  _

شده و اگه تا بیست و چهار ساعت آینده مغزشون 

هارو ازش جدا  عالئمی نشون نده مجبوریم دستگاه

 !کنیم

 اش رو بااین حرف دکتر دیوونه شدم و با عصبانیت یقه

 :توی دستم گرفتم و غریدم

ایه؟ کسی حق نداره یه  مرگ مغزی چه صیغه _

کارو  هم جدا کنه! بشنوم یا ببینم کسی این دستگاه

 !دم کرده دودمانشو به باد می

رو از دکتر جدا کرد دستش رو روی  بابا جلو اومد و من

 :ام گذاشت و گفت شونه
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 امیدت به خدا باشه، حالش خوب میشه _

 :ی حرف پدرم گفت ادامه دکتر هم در

بله سالمتیشونو به دست میارن، فقط توکلتون  _

 خدا باشه به

چشمم رو روی هم گذاشتم، با شنیدن صدای نوزادی 

سرم رو به طرفش برگردوندم، دکتر لبخندی زد و 

 :گفت

 !اینم پسر کوچولوی شما _

به پسر کوچولویی که توی دستگاه آروم خوابیده بود 

شد اگر االن خبر سالمتی آینارو خیره شدم، چی می

 !شنیدم؟ می

 :نگاهم رو به سوی دکتر سوق دادم و گفتم

 !اما چرا توی دستگاهه؟ _

 :دکتر لبخندی زد و گفت

 !زایمان زود رس بود _
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 پش مشکلی نداره؟ _

 .نه آرومی گفت و بعد از خداحافظی رفت

 :روبه همشون گفتم

 کنم شما برید هر چیزی شد خبرتون می _

ش مخالفت کردن اما باالخره راضی به رفتن اول

 ....شدن

 
 

 .مکرد ی بیمارستان، روی جانماز دعا می توی نمازخانه

ام برای زن  بدون توجه به اطراف و غرور مردانه

هوش اومدنش رو از خدا گدایی  ام دعا کردم و به زندگی

 .کردم

با صدای مسن زنی چشمم رو باز کردم، پیرزنی 

 :های بازم گفت روام نشسته بود، با دیدن چشم روبه

 خوبی پسرم؟ _
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اش رو  های چروکیده حال بهش خیره شدم، دست بی

 :گذاشت و گفتروی دستم 

 !توکلت به خدا باشه، حل میشه پسرم _

 :سری تکون دادم و گفتم

 ممنون مادر جان، فعال _

از جام بلند شدم و به طرف جایی که آیهان، پسرم رو 

 .گذاشته بودن رفتم

جلوی شیشه ایستادم و به دستگاهی که آیهان اونجا 

های کوچولو و سفیدش رو تکون  بود خیره شدم، دست

اش بسته بود و پوشک توی  های کوچولو ، چشمداد می

 .زد بدنش زار می

خواستی  پوست سفید بدنش انقدر شفاف بود که می

 .بدون حرف فقط نگاه کنی

دستی توی موهام فرو بردم، االن اگر آیناز بود همه 

 .کرد چیز فرق می
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ی باال، جایی که  ای کشیدم و به طبقه پوف کالفه

 .عروسکم اونجا بود رفتم

ایستادم و به پرنسسم که  "ICU" ی ت شیشهپش

 .توی دام کلی دم و دستگاه بود خیره شدم

 :چشمم رو محکم بستم و از ته دل نالیدم

 !بیدار شو آینازم، بیدارشو بازم ببینم که هستی _

با صدای ممتد دستگاه سرم رو با شدت بلند کردم و 

به آیناز خیره شدم، صاف شدن خط دستگاه توی ذوق 

 :، با صدای بلند نعره کشیدمزد می

 کسی اینجا نیست؟  _

بدون توجه به اینکه توی فضای عمومی هستم داد 

 :زدم

 !خانمم آینازم طاقت بیار _

با دیدن پرستار به سمتش رفتم و درحالی که 

 :خواستم به خودم مسلط باشم گفتم می



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1241  

 

 اتاق... رو چک کنید، فکرکنم مشکلی هست _

 :با عشوه گفت

 ی؟چه اتفاق _

 :با خشم و عصبانیت بهش توپیدم

 !گفتم چک کنید _

 ...با عجله سری تکون داد و وارد اتاق شد

 
 

 .ای رو فشرد اق شد و دکمهوارد ات

درمونده به اتاق خیره شده بودم، با صدای پایی سرم 

رو به طرف راست چرخوندم، دکتر همراه یه پرستار با 

 .عجله به طرف اتاق آیناز اومدن و وارد شدن

 .رو کشید پرستار جلو اومد و پرده

 !لعنتی همین ذره دید هم از بین رفت

زدم  قرار قدم می بی توی راهروی بیمارستان کالفه و

 .کسی نبود حرفی بزنه
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 :با باز شدن در اتاق، جلو رفتم و ناامید لب زدم

 همسرم حالش چطوره؟ _

 :عینک رو از روی چشمش برداشت و گفت

 ایشون به کما رفتن _

 :چند بار با خودم زمزمه کردم

 "!کما! کما _"

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم روی خودم تسلط 

 .پیدا کنم

 هوش میاد؟ وقتش؟ زمانش؟  کتر کی بهد _

 ی تالشمونو کردیم به کما نره اما موفق نشدیم همه _

 :مکثی کرد و بعد از گذشت یک ثانیه گفت

 !هوش نیاد هوش بیان یا اصال به ممکنه همین االن به _

ام رو به دیوار زدم و چشمم رو به سقف  تکیه

 .بیمارستان دوختم
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ای  درحالی که ضربه ام نشست و دست دکتر روی شونه

 :ام زد گفت آروم به شونه

 !اش تونی ببینی می _

تشکری کردم و بعد از پوشیدن لباس مخصوص وارد 

 .اتاقش شدم

فرشته کوچولوام روی تخت سرد و نازک بیمارستان 

دراز کشیده بود، انواع و اقسام دستگاه بهش وصل 

 .بود، جلو رفتم هوای بیمارستان خفقان آور بود

ش رو که کنارش افتاده بود توی دستم گرفتم ها دست

 ...و نرم و آروم بوسیدمش

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

 این کوچولو خواهر زادمه؟ _

سری به معنی آره تکون دادم، سامیار از پشت شیشه 

به آیهان خیره شده بود، درحالی که به آیهان نگاه 

 :کرد گفت می
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 رخص میشه؟امروز م _

 
 

 :کرد گفت درحالی که به آیهان نگاه می

 امروز مرخص میشه؟ _

 :فتمسری به معنی آره تکون دادم و گ

 آره، ولی من با یه بچه بدون آیناز چیکار کنم؟ _

 .بغض گلوام رو فشرد، متوجه بغض سامیار شدم

 :ام گذاشت و زمزمه کرد دستش رو روی شونه

 امیدت به خدا باشه _

 آره، آیناز خوب میشه _

 .با صدای نگین چشم از آیهان گرفتم

 سالم _

 :حوصله به طرفش برگشتم و گفتم بی

 سالم خوبی _

 مرسی، اجازه میدن آینازو ببینم؟ _
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 آره _

ای از موهاش رو که توی صورتش پخش شده بود و  تره

 :داخل روسری سیاهش فرو برد و گفت

 خب من ببینمش _

 .سری تکون دادم و به طرف خروجی بیمارستان رفتم

موجب شده  هرکسی توی حال خودش بود و هوای گرم

 .بود کالفگی از صورت همه بباره

میقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط نفس ع

 .باشم

 .دستم رو توی جیبم فرو بردم و قدم زدم

 دیگه وقتش نبود آیناز بیدارشه؟

 .چشمم رو به آسمون آفتابی دوختم و زمزمه کردم

ی  های بستشو ندارم، طاقت دیدن بچه تحمل چشم _

جای شیر مادرش، شیر  ام رو که به تازه به دنیا اومده
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ه ندارم! خودت کمک کن دیگه خور خشک می

 .ظرفیتشو ندارم

ام به  دستی به صورتم کشیدم، با صدای زنگ گوشی

 .خودم اومدم

 .تماس رو وصل کردم

 بله؟ _

صدای هق هق نگین پشت گوشی، قلبم رو به تپش 

 :وادار کرد، دستپاچه و عصبی گفتم

 !نگین _

 :فین فینی کرد و گفت

 ...دا... داش آیناز _

 :رو نگفت، عصبی نعره کشیدم ی حرفش ادامه

 ام نکن دختر خوب بگو عصبی _

توی گوشی پخش شد و با   نفس عمیقی که کشی

 ...صدای لرزانی گفت
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 :با صدای لرزانی گفت

 هوش اومد  داداش آین... آیناز به _

اش هوش  ی بعدی بهت زده از حرکت ایستادم، با جمله

 .از سرم رفت

 !ولی آیناز یه مشکلی داره _

 چه مشکلی؟ _

های عمیق و پی در پیش نشون از کنترل کردن  نفس

 :داد، با بغض زیادی زمزمه کرد خودش می

اش رو از دست داده، دا... داداش منو  اون حافظه _

 نشناخت

هوش اومدن  بدون توجه به حرف نگین، خوشحال از به

ام خداروشکر کردم و با سرعت به طرف  دردانه

 ...بیمارستان راهی شدم
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 آیناز

کرد و  ی بیدار شدم، سرم درد میبا سر درد عجیب

 .خواستم بخوابم بلکه این درد تموم بشه می

با باز شدن در، سرم رو باال بردم؛ دختری بامزه وارد 

اتاق شد، با دیدن من اول با بهت اما وقتی به خودش 

اومد به سرعت از اتاق خارج شد و مدام زیر لب زمزمه 

 :کرد می

 دکتر دکتر _

 !انداختم، این دختر دیوانه بود؟ از تعجب ابرویی باال

 .ای باال انداختم شونه

با فکری که به ذهنم رسید اخمی کردم؛ من کی 

 هستم؟ اینجا چیکار میکنم؟

 .با درد سرم، آخی گفتم

 .دردم زیاد بود و سرم درحال انفجار بود

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2
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در باز شد و اون دختر، همراه یه پسر و مردی سفید 

 ...پوش واردشدن

 :ام مرد گفت عاینهبعد از اینکه م

 ظاهرا مشکلی ندارن _

 :دختر جلو اومد و با ذوق و هیحان گفت

وای آیناز خواهرم خیلی خوبه بیدار شدی، آخ آخ  _

 .کنه ها از خوشی دق می ماهان بفهمه

حرف و متعجب بهش خیره شدم، آیناز کیه؟ ماهان  بی

کنم با شنیدن اسمش چیزی توی  کیه؟ چرا حس می

 لرزه؟ دلم می

  

 
 

 .به اطراف خیره شدم، همه جا ناآشنا بود

ام؟ من اینجا چیکار  سعی کردم بفهمم که من کی

 کنم؟ می
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ل هویتی از خودم بودم اما هربار شکست دنبا

 خوردم می

با باز شدن ناگهانی در، به باال پریدم و چشمم رو به 

 .مردی که توی چارچوب در ایستاده بود خیره شدم

 .شدم فرم بودن بدنش نمی منکر جذابیت و خوش

ایش پر از حرف بود اما چیزی  های قهوه چشم

ید و سرم رو شد، از طرز نگاهش دلم لرز دستگیرم نمی

 .پایین انداختم

 .هوش اومد ببین داداش، آیناز به _

سرم رو بلند کردم و به دختر روبه روام نگاه کردم و 

 :شدم گفتم درحالی که روی تخت جابه جا می

 آیناز... کیه؟ _

ی مردی که وارد شده بود بلند شد، آروم  پوف کالفه

، صدای بم و ضعیفش به گوشم  شد آروم نزدیک می

 .یدرس
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 !فدای اون چشمای پر از سؤالت بشم نفله _

 تعجب کردم؛ بامن بود؟

پوکرفیس بهش نگاه کردم خواستم چیزی بگم اما 

های نافذش  پشیمون شدم و خودم رو به دست چشم

 .سپردم

های بزرگ و  های سردم، توی حصار دست دست

اش پنهون شد. با برخورد دستش حال دلم  مردونه

 .ام رو آروم کرد تغییر کرد و دل آشفته

 ات درد داره؟ جایی _

 .تکون دادم "نه"سرم رو به معنی 

 :روبه دختری که کنار تختم نشسته بود گفت

 اش کردن؟ نگین، معاینه _

 !آره گفتن مشکلی نیست _

 :سری تکون داد و با رضایت گفت

 خوبه _
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 !من و سامیار بیرونیم، کاری داشتین خبر بدین _

 باشه _

ه بودم اسمش نگینه همراه سامیار دختری که فهمید

بیرون رفتن، دستم رو محکم توی دستش گرفت 

 :شد زمزمه کرد درحالی که روم خم می

 !دلتنگت بودم خانمم _

ی هر  خواستم فاصله بگیرم اما کمرم رو گرفت و اجازه

 ...تکونی رو ازم دریغ کرد

 
 

 !تکون نخور _

اش زیر گوشم، ملتهب شدم و سرخی صورتم  از زمزمه

 .کردم رو به خوبی حس می

خواستم ازش  نفس عمیقی کشیدم و درحالی که می

 .جدا بشم زمزمه کردم

 !کنی ذیتم میداری ا _
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های غمگینش رو بهم دوخت، طرز  ازم جدا شد و چشم

کرد چه برسه به منی که  نگاهش هرکسی رو جادو می

 !کرد وجودش قلبم رو به تپش وادار می

فهمیدم،  زیر نگاه گیراش ذوب شدم و این حالم رو نمی

 .حال و بغض کرده لب زدم بی

 ام؟ تو کی هستی؟ من کی _

 :گذاشت و گفتدستش رو کنار صورتم 

 یاد میاری، خودتو اذیت نکن فندوقم همه روزارو به _

که به خودم بیام توی آغوش گرمش فرو  قبل از این

ی ستبرش گذاشتم و  رفتم، دستم رو روی سینه

کرد و توی خلسه فرو  هاش موهام رو نوازش می دست

 .رفتم می

 .نفس عمیقی کشیدم و خودم رو به آغوشش سپردم

****************************
******************** 
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درحال شیر دادن به پسر کوچولوام بودم، چیزی از 

اومد اما خیلی زود به همه عادت  ام یادم نمی گذشته

کردم و ماهان بهترین مردی بود که دنیا به خودش 

 .دیده

ی آیهان دستم رو نوازش وار روی  با صدای گریه

حالی که تمام ی نرم و لطیفش حرکت دادم و در گونه

 :ریختم گفتم عشقم رو توی صدام می

 جون دلم مامانی؟ غذاتو خوری شاه پسرم؟ _

اش زدم و آروم بدن  های گشاد شده لبخندی به چشم

 .شلش رو توی آغوشم گرفتم

 .ترسیدم خراش بخوره مثل تکه جواهری بود که می

های کوچولو  روی سرش رو آروم و نرم بوسیدم، دست

ام نشست از هیجان لبم رو  سینه و سفیدش که روی

 .گزیدم

 .آخ که چه شیرین بود
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با صدای خوشحال ماهان سرم رو بلند کردم، کیفش 

رو روی جا کفشی گذاشت و درحالی که نزدیکمون 

 :میشه با لذت خاصی گفت

 خوره؟ به بابات نمیدی؟ به به گل پسر بابا شیر می _

ای آیهان نگاهی به من انداخت و ناخوداگاه با صد

 ...بلندی گریه کرد

 
 

 :ماهان با تعجب بهش خیره شد و گفت

با دیدن  پدر سوخته رو داری آیناز خانم؟ کدوم بچه _

 کنه باباش گریه می

های کوچک و سفیدش رو  خندیدم و درحالی که دست

 :گرفتم گفتم توی دستم می

 ی ما فرق داره، مگه نه مامانی؟ حاال بچه _

ایش رو بهم دوخت و درکسری  های اشکی و قهوه چشم

 .از ثانیه خندید
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اش گل از گلم شکفت و درحالی که نگاه  با دیدن خنده

 :دوختم گفتم میتخسم رو بهش 

 ام دیدی؟ کال با باباش مشکل داره بچه _

ای  دستش رو توی موهاش فرو برد و با لحن بامزه

 :گفت

 !خنده ازبس مامانش شیرینه می _

ها و کارهای این مرد  لبم رو گزیدم و خندیدم، حرف

 .نشست عجیب به دلم می

ی خاطرات خوشی که برام  دوست دارم یک روز همه

هامون رو  یادم بیاد و شیرینی خاطرهکنه  تعریف می

 .بچشم

 کجایی خانم؟ _

 اینجا آقا _

ام رو نرم بوسید، کی جلو اومد  لبخندی زد و پیشونی

 !خداداند
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 غذا چی داریم؟ _

غمگین بهش خیره شدم و درحالی که آیهان رو توی 

 :کردم گفتم بغلم جابه جا می

 ام عشقم؟ هیچی نداریم _

 :وار گفت مزمهوا رفته بهم خیره شد و ز

 !خوبه، امروزم نهار نداریم _

 .رمق نالیدم بغ کرده نشسته بودم بی

زنه، آروم میشه خودم  خوام بلند شم بچه نق می می _

 !رسم خب گیره، نمی خوابم می

ی  موهام رو پشت گوشم انداختم و غمگین به چهره

 .ماهان خیره شدم

با لبخند نگاهی به صورتم انداخت و درحالی که 

 ...تش رو توی جیبش فرو برده بود جلو اومد ودس
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 .جلو اومد و کنارم زانو زد

ای روش زد و درحالی که  هدست آیهان رو گرفت و بوس

 :بلند میشد زمزمه کرد

 فدای سرت چراغ خونم _

های مرددش خیره شدم، لبم  لبخندی زدم و به چشم

 .رو گزیدم و زمزمه کردم

 چیشده؟ _

نفس عمیقی کشید و بدون جواب دادن خم شد و 

 .های ملتهبش رو، روی لبم گذاشتم لب

ین لحظه زد اما تنها ا آیهان توی بغلم دست و پا می

 !بخش بود برام آرامش

هام بود،  لغزید و یادآور خاطره هاش روی لبم می لب

 .هایی که برام لذت بخش بودن خاطره

ی کمرم گذاشت و درحالی که  دستش رو روی مهره

 :گرفت زمزمه کرد ی گوشم رو به دندون می الله
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 !خوامت امروز می _

 .لبم رو به دندون گرفتم و لبخندی زدم

لبخندم پر صدا خندید و روی مبل روبه ام با دیدن 

 .نشست

کشیدم و مثل  از نگاه گرم و ملتهبش خجالت می

 .کردم پرست رنگ عوض می آفتاب

های لرزونم رو به آیهان  نفس عمیقی کشیدم و دست

 .رسوندم و توی بغلم گرفتمش و به اتاقش رفتم

اش خوابوندمش و آروم براش الالیی  توی گهواره

 ....خوندم

 .های نازش روی هم افتادن و آروم به خواب رفت مچش

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

 خوابید؟ _

کردم سری  درحالی که دستم رو توی هم قالب می

 :تکون دادم و گفتم
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 آره، چی بخوریم االن؟ _

از جاش بلند شد روبه روام ایستاد و موهام رو کنار زد 

 .و خم شد

ی گردنم گذاشت و دستش روی کمرم فرود لبش رو رو

 .اومد

 :آروم گردنم رو بوسید و خمار زمزمه کرد

 !خوام تورو بخورم من می _

کردم، دستم رو  داغ شدن صورتم رو به خوبی حس می

 :دور گردنش حلقه کردم و گفتم

 خواد منم عجیب دلم تورو می _

ام حمله ور  های خشکیده این حرفم کافی بود که به لب

کردم و از عمق وجودم  اش می خیال همراهی ه، بیبش

 .بوسیدمش می

 .ازم جدا شد و با یک حرکت بلندم کرد
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دستم رو دور گردنش حلقه کردم و پرعشوه 

 ...خندیدم

  
 

 .جون کشداری گفت و به طرف اتاق رفت

روی تخت رهام کرد و قبل از اینکه به خودم بیام روم 

هاش روی  خیمه زد و لبم رو به دندون گرفت، دست

 .کرد تابم می چرخید و بی بدنم می

اومد،  ی گوشم رو مکید و زبونش پایین تر می الله

و چنگ زدم و پاهام رو دور کمرش حلقه کمرش ر

 .کردم

 .باال اومد و زیر گوشم خمار و بم زمزمه کرد

 اجازه میدی؟ _

که چیزی بگم صدای  لبم رو محکم گزیدم و قبل از این

 .ی آیهان بلند شد گریه

 .دستم رو روی چشمم گذاشتم و کالفه از حالم نالیدم
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 !االن نه _

هان گره خورد، ی ما های سرخ شده نگاهم توی چشم

 .لبخند تصنعی به روش زدم و زمزمه کردم

 .برو اونور، برم پیش پسرم _

 :اخمی بین ابرواش نشست و تخس گفت

 !ذارم بری نمی _

صدای جیغ آیهان بلند تر شد و باحال زارم به صورت 

 .اش زل زدم گر گرفته

دستی توی موهاش فرو برد و کالفه درحالی که کنار 

 :رفت با حرص گفت می

 باشه برو _

ساعدش روی چشمش بود، با عجله تیشرت ماهان رو 

 .پوشیدم و به اتاق آیهان رفتم

****************************
******************** 
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کرد،  باالخره آیهان آروم شده بود و دیگه زر زر نمی

پایین تیشرت رو توی مشتم گرفتم و سعی کردم رونم 

 رو مخفی کنم ولی مگه میشد؟

ی پا به اتاق  ستی به لباسم کشیدم و روی پنجهد

 .برگشتم

 .با دیدن صورت غرق در خواب ماهان لبم رو گزیدم

جلو رفتم و روی تخت نشستم، دستی به موهاش 

های تخس شده بود و  کشیدم درست مثل پسر بچه

 .افتاد دلم به تپش می

 ...اش رو بوسیدم خم شدم و نرم گونه

 
 

خواستم ازش فاصله بگیرم که دستم رو محکم کشید 

 .و توی بغلش پرت شدم

 :اش گذاشتم و گفتم دستم رو روی سینه

 یم بخدامگه مرض داری؟ کشت _
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 :توی گلو خندید و گفت

 !نمیشه بغلت نکرد _

لبم به لبخند کش اومد و با شیفتگی به مرد روبه روام 

 .خیره شدم

 آخه یه آدم چقدر میتونه جذاب باشه؟

های نوازشگرش همه جای بدنم  های داغش و دست لب

 .کرد گشت و حال دلم رو آشفته می می

خاطره ی ناب یکی شدنمون بیش از هرچیزی  لحظه

انگیز بود و برای من شروعی بود برای به یادآوردن 

 ...ام گذشته

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

سنگ قبر رو شستم و با گریه به اسم روی سنگ قبر 

 .خیره شدم

ی پدر و  گذشت اما باز هم یاد و خاطره چند سالی می

 .رفت مادرم توی سرم رژه می
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اختیار  های اشکم بی بوسیدم قطره سنگ قبر مامانم رو

 !دادم چکید من تالشی برای بند اومدنش انجام نمی می

ی آیسان، دخترکم که طی دوسال بعد  گونه صدای بچه

 .دنیا اومد توی گوشم زنگ خورد از برادرش به

 ماما _

ام  های روی گونه به طرفش برگشتم و درحالی که اشک

 :کردم گفتم رو پاک می

 ان؟دل مام جان _

پاهای کوچولوش رو به حرکت داد و روی پام نشست، 

 :سرش رو عمیق بوسیدم و گفتم

 بابات کجاس؟ _

های سبزرنگ و شیطونش رو بهم دوخت و بالحن  چشم

 .کودکانه لب زد

 بابا کنار مامان بزرگه _
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 پایانی_

سری تکون دادم درحالی که دست دخترکم رو گرفته 

دور شدم و به طرف سنگ قبر بودم از سنگ قبر ها 

 .گلچهره جون رفتم

 :آیهان با دیدنم به سمتم برگشت و داد زد

 !مامانی _

لبخندی زدم و درحالی که دست آیسان رو گرفته 

 :بودم گفتم

 جوندل مامانی؟ _

خندید که چال لپش پیدا شد و من بازهم غش و ضعف 

 !رفتم

 های کتش رو مرتب ماهان بلند شد و درحالی که لبه

میکرد جلو اومد که آیهان با عجله دستش رو گرفت و 

 :بااخم گفت

 !بابا نخوای بری پیش مامانما، رو مامانم حساسم _

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 :ماهان با این حرف آیهان غش غش خندید و گفت

 مامانت مال منه وروجک _

 :آیهان پاش رو به زمین کوبوند و سرتق گفت

 !مامان منه _

دستشو دور کمرم  ماهان نچ نچی کرد و به طرفم اومد،

 :حلقه کرد و درحالی که خم میشد گفت

 مال کدوممونی؟ _

دستمو دور گردنش بردم و روی پنجه پا ایستادم، 

 :لبامو به گوشش چسبوندم و زمزمه وار گفتم

 !مال توام _

لبخندی که روی لبش جا خوش کرد توی دیدم بود و 

 .ام رو به تپش وادار کرد دل وامونده

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

دستم رو توی کیفم فرو بردم و کلید خونه رو بیرون 

زد، خواستم  آوردم. با ورودم تاریکی خونه تو ذوق می
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تولدت "ها روشن شدن و صدای بلند  وارد بشم که برق

 .توی خونه پیچید "مبارک

 .با ذوق به روبه روام نگاه کردم

 ...سامیار و نگین وهمه بودن، عموهام، عمه هام، 

دست ماهان دور کمرم حلقه شد، صدای بم و 

 :اش تنم رو مور مور میکردم مردونه

ام، مرسی که اومدی تو  تولدت مبارک خانم خونه _

 !زندگیم

 :لبم رو به دندونم گرفتم و گفتم

 !مرسی بابت این که مال من شدی و تا تهش موندی _

م زد و ای ریز زیر گوش بدون توجه به جمع بوسه

 .آهنگی زیر لبش زمزمه کرد

 دله من با دله تو خوشه _"

 بدجوری دوریت منو میکشه
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 تو باشی من رو هوام 

 تو دوایی و دوام 

 بی تو دنیا رو نه نمیخوام 

 هو هه هو هه

 عاشق شدن راه با صفایی داره 

 غمو بیقراری داره دوست داره 

 هر کاری میکنی دل از کارات سر درآره

 ره بدجوری بیتابی دا

 تا خود صبح بیخوابی داره 

 ای وای از عشق

 عاشق شدن راه با صفایی داره 

 غمو بیقراری داره دوست داره 

 هر کاری میکنی دل از کارات سر درآره

 بدجوری بیتابی داره 



]عاشق شدن  اسرا. خ [

 

1270  

 

 تا خود صبح بیخوابی داره 

 ای وای از عشق

 کی میتونه مثه تو پا به پای دلم باشه 

 روا شهیه جوری دل میتونه با عشقه تو بی پ

 که اگه هر چی فاصله ست به منو تو اصرار کنه 

 نمیتونه ما دو تا رو به دوری وادار کنه

 عاشق شدن راه با صفایی داره 

 غمو بیقراری داره 

 دوست داره هر کاری میکنی 

 دل از کارات سر درآره

 بدجوری بیتابی داره 

 تا خود صبح بیخوابی داره 

 "ای وای از عشق

 پایان


