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 رمان قبول میکنم از مهدیه مومنی

 با همراهان رمانسرا"  یسخن"

 با سالم 

اقدام به انتشار رمان  ،یتلگرام یها و کانال ها تیسا یبرخ رانیکه مد ستیوقت چند
 تیبه سا یر یجبران ناپذ یعمل  لطمه  نیخود نموده و با ا یرمانسرا در کانال ها یها

 کنند. یوارد م

 شیو کاربران تنها به فکر منافع خو تیسا یفوق بدون قائل بودن احترام برا یها کانال
 یکانال ها یبرود منبع و مرجع رمان ها نیاز ب تیکه اگر سا ستیدر صورت نیبوده و ا
 بود. دیمتضرر خواه زیرفته و شما خوانندگان  عز نیاز ب زیمذکور ن

 نیو ا دیراحت و آسان به رمان هست یدسترس ضا  یشما به دنبال رمان خوب  و ا  نا  یقی
 . تیسا قیشود مگر از طر ینم سریامر م

رمان  میشود، پس با دانلود مستق یصرف م نهیرمان ها زمان و هز یساخت تمام یبرا
 .  دیبها ده تیبه زحمات دوستان خود در سا تیاز سا
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جام برخاستم وبه سمت پنجره قدی  از کش وقوسی به بدنم دادم. چشمامو باز کردم و
لبخند عمیقی رو به لبم  بازش کردم که نسیم مالیمی به تنم خورد و بزرگ اتاقم رفتم و و

 :نگاهی به باغ سرسبز انداختم وباخودم گفتم آورد.
 .میشه ترتواردیبهشت چقدر ویال وباغ زیبا -
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بلند و قهوه وی آینه ایستادم وموهای جل یه دوش کوتاه،از پس  رفتم و حمام به سمت
، موهام رنگهم  یسشوارخشک کردم .ابروها که تا کمرم میرسید رو با ای رنگم،
 اندامم رو زیبا کرده بود.چهره م  باریکم  بینی و های کوچولو لب سبز تیره و نچشما

ریف های اطرافیان به خوبی و ازتع این ل بودم وگدرکل خوش. هم نقصی نداشت
 .میتونستم بفهمم

و  موهام .پوشیدم بلند نسبتا   قشنگو به همراه یک تونیک  ساپورت ضخیم مشکیم
 کشیده تر میکرد وجذاب تر میشدم.و  این حالت چشمام، مثل هرروز باالی سرم بستم

 :خود گفتم با صندلهای سفیدم به آرومی ازاتاق خارج شدم و وشیدنپس از پ
 خدمتکار میشدممجبور ن وقتذاشتید من هیچ  مامان منو تنها نمی و اگر تو ،بابایی -

  .بشم

 .نه رسوندماشپزخآو به  آهی کشیدم وخودم
 و گفت: دیدنم لبخند پرمحبتی زد نازبانو با

 .صبحت بخیر سالم شهال جون. -
 تا بتواندکرد  کارمی باید این سن کم با سال داشت و۱۵فقط  بغض بهش نگاه کردم. با

 .کند تهیهخرج عمل پدر پیرش را 
 .سالم عزیزم صبح توهم بخیر -

 :و بوسیدم ومشغول کارم شدم که نازبانو گفتر آروم گونه اش
 .آقا کوچیک داره برمیگرده ،شهال -

 :فریاد زدم شوکه شدم وتقریبا  
 ی؟ــــــــــــــــــچی -

 :شد تر نازبانو بهم نزدیک
 ...روم باش دخترآهیس -

 .سعی کردم جلوی حیرتم رو بگیرم
خانوم بزرگم االن نیست رفته دیدن پدربزرگ  .میخواد برگرده شنیدم کهاز خانوم بزرگ  -

 .آقا کوچیک
 :نازبانو گفت....سری تکان دادم

 .بزنم بعدش میام رو جارواه من برم اتاق -
فوت سالی میشد که  ۶آقای احتشام نزدیک به  به فکر فرو رفتم. نازبانوپس ازرفتن 
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قای احتشام سرپرستی این ویال رو به آبعد از اون شادی خانم همسر دوم  بود و کرده
جدی بود که گاهی و  ادی خانم زنی نه چندان خوش مشربش عهده گرفته بود.
نست اهم نتو پسرش )آقاکوچیک( ،بعدازمرگ جناب احتشام شد. بداخالق هم می

سال  ۶سالش بود وحاال بعد از۲۱اون موقع  فته بود.توایران طاقت بیاره وبه پاریس ر
مردی بسیار  و ههنوز زند پدربزرگ پاکان)آقاکوچیک( میخواست به ایران برگرده.

 تنها نوه شت.گ زبان به زبان می بود و پیچیدهآوازه اش در شهر  کهو ثروتمندی مشهور 
 .دختر داشت ۲چون عمه اش فقط  .بود "پاکان",)پدربزرگ( پسری آقای احتشام بزرگ

 شهال -
کرد به سمتش  کارمی در آنجا مانند دخترش هم مادر نازبانو که او,مهین خانم باصدای

 :برگشتم ولبخند زدم
 سالم مهین خانم -

 :به روم لبخند زد وگفت محبت با مثل همیشه مهین خانم
 .کن شادی خانم برگشته برو استخر رو حاضر -

ازدست داده و ر که بچه بودم پدرومادرم وقتی دادم وبه سمت سالن رفتم. سری تکان
. مه چطور اونا رو ازدست دادبودم هیچ وقت یادم نمیاد ک کیبودم وچون خیلی کوچ

 !کردم ازوقتی یادم میاد توی این ویال کارمی
 متموارد شد و با غرور به سشادی خانم  تمیز هم گذاشتم. استخر رو پرازآب کردم وحوله

 :نگاه کرد
پاکان فرداشب میرسه ایران ومن برای پنج شنبه تدارک یک مهمانی خیلی بزرگ رو  -

  .باشید تهیه و تدارک فکر ازاالن به .دیدم

 :وردم مثل همیشه محکم گفتمآمی  همونطور که سرمو باال
 .بله خانم...حتما-

عادت داشت دم. هم اونجارو ترک کر من شادی خانم چیزی نگفت و وارد استخر شد و
 .من بود حاضر کردن استخر هم با ۀوظیف دراستخر باشد و را ۱۱تا۱۰ ساعت

دختری  که اهاز خدمتکار رزبانو ومهین خانم ومژگان یکی دیگنا وارد آشپزخانه شدم.
دختر  میکرد. کار دد وبرای اینکه کمک خرج شوهرش باشازدواج کرده بو ،ساله۲۹بود

مشغول تهیه ناهار ، خیلی اعصاب خورد کن میشد که گاهیکم حرفی بود  آروم و
 .دبودن
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 :ورود من مهین خانم گفت با
 ؟گرفته ای چرا...چیزی شده دخترم؟ -

 :گفتم پشت میز نشستم و
 .پنج شنبه مهمونی دارن باز پدرمون درمیاد برای اینهمه کار -

 :ناراحتی گفت نازبانو با
 .وای حق با شهالس واقعا خیلی خسته میشیم -

 : گفت مهین خانم
 .داریا هم کمکمون میکنن نادر و .پیش ببریمگه میتونیم خوب کارا رو باکمک همدی -

 :نازبانو نگاهم کرد
 .توکه ناراحتی منم دلم میگیره غصه نخور شهالیی.-
 .به سختی لبخند محوی زدم بغض نگاهش کردم و با

ازخانه مربوط میشد به عهده  خرید ها وکارهایی که به بیرون. داریا راننده بودن نادر و
 .ی اونا بود

 .براش ببرمد از شنا کردن شادی خانم کیک حاضرکردم تا بع قهوه و، برخاستم جا از
خودراضیه  از این حد مغرور و خوردم که تا گاهی از دست شادی خانم خیلی حرص می

 .ولی چاره ای جز اطاعت نداشتم
 روی مبل نشست. ادی خانم اومد وگذاشتم که شتلوزیون  سینی رو روی میز جلوی

نه اسینی رو به آشپزخ بعد به اتاقش رفت. و خورد ور همونجا ایستادم تا قهوه ش
پس از دادن دستگاه به اتاق شادی خانم رفتم و، برداشتم دستگاه ماساژ رو بردم و

 .نه برگشتماشپزخآمجدد به 

 .ما هم کاری نداشتیمچون شادی خانم توی ویال نبود  شب اتفاق خاصی نیفتاد و تا
 بعد از ریختن قهوه سر میز رفتم.شستیم ومن دورهم ن

 :گفت مژگان به  مهین خانم رو
 بچه باشی؟ نمیخوای کم کم به فکر آوردن، دخترم -

 :مژگان که مشخص بود بغض داره گفت
خونه بخریم اینجوری یکم خیالم  یمعال فقط باید کار کنم تا بتونمن ف...نه خاله مهین - 

 .داریم نمیتونم به بارداری حتی فکر هم بکنم این اوضاعی که االن اما با ،راحت میشه
 :دلسوزی گفت مهین خانم با
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 نمیگه بچه میخوام؟ شوهرت چی میگه؟ -
باهاش حرف میزنم وقانعش میکنم اونم خوب  خیلی بهم میگه ولی وقتیاتفاقا ،  چرا-

 .درک میکنه که وضعیتمون االن برای بچه دار شدن مناسب نیست
 :نازبانو گفت

 مژگان جون شوهرت چیکاره اس؟ -
 .یه شرکت کارمیکنه عزیزم تو -

 :مهین خانم دست مژگان رو گرفت
 .نگران نباش دخترم همه چیز درست میشه -
 .امیدوارم خاله -

 .دلم براش سوخت ولی حرفی نزدم ویال کارمیکرد. سال میشد که تو۲ کنزدیمژگان 

*** 

 مهین خانم با شادی خانم به فرودگاه بره. ۸بود ساعت  قرار، بود عصر ۶ ساعت
ازاون  وسواس به غذاها سرکشی میکرد ومن داشتم اتاق پاکان رو گردگیری میکردم.

قفل  هم مونده بود ودرش تحال ونبه هم و استفادهموقعی که رفت اتاقش بدون 
اتاق  بزرگی داشت. زیاد و ای نسبتا  ه ویال اتاق لوازم خاک گرفته بود. برای همین .بود

کردم ولی  من توی همین ویال بود وچون جایی نداشتم که برم همینجا زندگی می
م که با نازبانو وشوهرش مهین خانم ه ومد.ا رفت وصبح می مژگان شبها با راننده می

تمام این ثروت ها همگی مال پدربزرگ پاکان بود  .کردن پشت ویال زندگی می وکلبهت
 .به نام او وتماما  

 اتاق پاکان ست قرمز و پس از گردگیری پنجره رو باز کردم تا هوای اتاق عوض بشه.
 .سفید داشت ولی اتاق من زرد وسفید

 :ترضایت گف با شادی خانم وارد اتاق شد وبه اطراف نگاه کرد و
  تا با من بیای آماده شوکاری باهات ندارم برو  فعال   و خوب انجام دادی.ر کارت ،خوبه -
 :تعجب گفتم با
 باید بیام خانم؟ کجا -

 :رفت گفت شادی خانم درحالیکه ازاتاق بیرون می
 فرودگاه -
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 مانتوی مشکی ام رو با جین و .سریع دوش گرفتم شم. به سمت اتاقم رفتم تا حاضر
 کردمآرایش مالیمی هم . پوشیدم ن رنگ انتخاب کردم واهمبه کفش  و سفیدل شا

ادی خانم هم ازاتاقش ش همان لحظه سپس ازاتاقم بیرون رفتم که، هم زدم وعطر
 :دیدن من گفت با. بیرون اومد

 .زودتر بیا باید حرکت کنیم. -
ازش گرفتم که  یحرف هیچ و داد دستم و منم بیر کیفش .سریع خودمو بهش رسوندم

 :گفت
 .بهت احتیاج دارم، من میای با تر جاهایی که میرم توازاین به بعد بیش -

 :زمزمه کردم
 .چشم خانم -

 :به مهین خانم گفت شادی خانم رو
 مهین چیا پختی؟ -

 :خوشرویی پاسخ داد لبخند و مهین خانم با
 .مرغ زرشک پلو باو  فسنجون -

 :رضایت لبخند زد شادی خانم با
 .من میاد.مواظب ویال باش با هم شهال ،دیگه میریم ما مثل همیشه عالی. ،خوبه -

 :مکث کوتاهی گفت شادی خانم متعجب بود با مهین خانم که از همراهی من با
 .حتما، بله خانم -

 :شادی خانم داریا رو صدا کرد..ازش خداحافظی کردم. لبخندی به مهین خانم زدم و
 .اون میریم با ،کنآماده رو  بنز سفید، داریا -

 : داریا
 .چشم خانم -
 :توی سالن انتظار شادی خانم گفت؛نشدبینمون رد و بدل حرفی  هیچ فرودگاهتا 

 .نگاه کن ببین میتونی نگار جون رو پیدا کنی -
پاکان آروم  ۀخانم عم دیدن نگار با و چرخوندم وبادقت اطراف رو نگاه کردم.ر سرم

 :گرفتم بازوی شادی خانم رو
 .خانم اونجا ایستادن نگار، خانم -
 "سالم"یک شادی خانم باهاشون روبوسی کرد ومن فقط به ؛هم به سمتشون رفتیم با

 :نیلوفر با یک پوزخند مسخره گفت اکتفا کردم.
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 شادی جون بادیگاردته؟ -
 : گفتاخم محوی  با شادی خانم

 اشکالی داره؟ -
 :نیلوفر خنده ای کرد

 .فکر میکنم همون خدمتکاری بیشتر بهش میومد تا بادیگاردینه اصال ولی  -
 :نگارخانم با اخم گفت

 .کنی و تمومر تاین حرفای مسخره  داری و نیلو بهتره احترام خودتو نگه -
 حرص دستامو مشت کردم و با ای گفت وبهم پوزخند زد. "باشه"نیلوفر بی تفاوت 

 .سعی کردم جلوی خودمو بگیرم تا حرفی نزنم
 :ذوق گفت خانم با نگار .هواپیما نشست هس ساعت اعالم شدأر
 .دلم نیست تا زودتر پاکان رو ببینم دل تو ...وای -

 :ذوق گفت همگی به ورودی چشم دوخته بودیم که نیلوفر با
 .پاکان اومد ،ناهاش مامانوا -

 : نگار خانم مشتاق جلو رفت وپاکان رو درآغوش گرفت
 .سالم پسرم خوش اومدی -

 :جذاب پاکان بود که درجواب عمه اش گفت صدای بم و
 ممنون عمه -

واقعا ...چقدر عوض شده"باخودم گفتم .او را در آغوش گرفتبعد از نگار شادی خانم 
 "ل وجذابهگخوش

 :عشوه جلو رفت نیلوفر با
 .خوشحالم که میبینمت .سالم پسردایی -

 باهم چشم تو، گفت وناگهان نگاهش به من افتاد ای"ممنون"پاکان محکم فقط  
 :چشم شدیم.اخم محوی روی صورتش نشست وبه شادی خانم گفت

 اون خانم کیه مادر؟ -
 :شادی خانم به من نگاه کردو گفت

 فراموش کردی؟ شهالس دیگه. -
 مه فرق کرده بودم کهخنده ام گرفته بود یعنی من اینه پاکان با حیرت بهم نگریست.
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 نسبت به مم که خیلی فرق کرده بودستخب البته خودمم میدون! شناخت مین منو
ساله. ۲۲ساله بودم واالن یک خانم۱۶سال پیش. اون زمان من فقط یک دخترک ۶

 .خیلی چیزا فرق کرده بود مسلما  
به همین شکل جوابمو داد که  نماو .تکون دادم "سالم"رمو به نشونه ی به آرومی س

 :نیلوفر دستشو گرفت
 .پاکان میخوام همه ی تهران رو بهت نشون بدم -

 :خوشحالی قبول کنه اما درکمال حیرت گفت انتظار داشتم پاکان با
 .باشه برای یک وقت دیگه االن خیلی خسته هستم -

معلومه اخالقش خیلی "خودم گفتم من با و ُبهت وناراحتی به پاکان نگاه کرد نیلوفر با
 ".حرف بود ولی االن همه چیز عوض شدهپر قبل رفتنش شوخ و فرق کرده.

 :شادی خانم دست پاکان رو گرفت
 .میریم ویال خوب استراحت میکنی -

یک خداحافظی کوتاه بهشون  اب ممن د.نیلوفر خداحافظی کردن سپس از نگارخانم و
از من  سه قدم جلوتر پاکان شادی خانم و هم به سمت ماشین رفتیم. با ملحق شدم و

م برای هطره برای شادی خانم بود که خیلی مشغول تعریف کردن یک خاپاکان  .دبودن
 .تعریف کردنش هیجان داشت

شادی خانم بود ومنم  ۀاین خواست عقب. هم پاکان وشادی خانم نشستم و من جلو
 :آروم گفتکه انگار از سکوت بینمون راضی نبود داریا در حین حرکت  حرفی نزدم.

 بدی؟شهال قرارنیست درستو ادامه  -
 :نگاهی بهش انداختم

 .و ندارم همین فوق دیپلم برام کافیهر نه دیگه حوصله اش -
 حیف نیست؟ آخه چرا؟ -
 .که آینده ای ندارم من نه داریا اصال برای چی باید درس بخونم؟ -
 .و خراب نکنر ما رقم میزنیم پس الکی آینده ات آینده رو خود این حرفو نزن شهال... -
 این چیزارو دانشگاه و و کنکور امتحان و ۀاصال حوصل .دیگه بخونمنه نمیخوام  -

  .ندارم

پیاده  وارد پارکینگ کرد. داریا ماشین رو کمی بعد رسیدیم ویال و داریا دیگه حرفی نزد.
داریا هم درسمت  شدم ودرسمت شادی خانم رو باز کردم تا پیاده بشه وکیفشو گرفتم.
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 رو به من گفت:و برداشت .شادی خانم ر ونشاز صندوق چمد و پاکان رو بازکرد
 .کن برو استخر رو حاضر ،شهال -

 :باتعجب گفتم
 .کنید که عادت دارید صبح ها شنا ولی شما االن؟- 
 .حاال برو ولی االن پاکان میخواد شنا کنه. .آره -
پیراهن  یک و بار سریع ساپورتم زودتر ازاونا به سمت اتاقم رفتم. ای گفتم و "باشه"

و تمدید کردم و ر عطرم .بستم و باالر پوشیدم وموهام رنگ زرد زیبایکلوش خیلی 
 .خارج شدم اتاق از و هم پام کردم ور صندل مشکیم
 بهم نگاه کرد. هم گذاشتم که پاکان وارد شد ورو آب گرم کردم وحوله  از استخر رو پر

 :دلهره گرفتم ولی سعی کردم خونسرد باشم
 احتیاج ندارید؟چیزی دیگه  حوله هم تمیزه. آبش گرمه. -
 .هم اخالقهم ازنظر ظاهر  خیلی عوض شدی. -

 :نگاهش کردم
 شماهم همینطور-

بانو رفتم به کمک ناز و از اونجا خارج شدم .نزد وبه سمت پله های استخر رفت حرفی
شادی من برای  و دمیز نشستن شادی خانم سر پاکان و .تا میز شام رو با هم بچینیم

 .دغذاشونن تموم شنجا ایستادیم تا اهم. برای پاکان غذا کشیدیم هم نازبانو خانم و
به که ن حال ورهمد و دخور چه لذتی فسنجون می زیرچشمی به پاکان نگاه کردم که با

بدنش عضله نگاه می کردم زیر چشمی نگاهی به خودش انداختم حالت غذا خوردنش 
اصال باورم نمیشد اینهمه  رفته. باشگاه میمدت مرتب  مشخص بود تواین .ای بود
 .باشه جذاب

 :و از افکارم بیرون کشیدر صدای شادی خانم من
 پاکان جان برای پنج شنبه یک مهمونی بزرگ تدارک دیدم -

 :پاکان اخم محوی کرد
 .شلوغی ندارم مادر من حوصله برای چی؟ -

 "...منم همینطور "تودلم گفتم
 :ض گفتشادی خانم متعر

 .که خودم نخواستم پدربزرگت گفته من -
 :اخم پاکان ازهم باز شد
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 . چقدر دلم براش تنگ شده -
 :شادی خانم گفت

 .و بهش نشون میدادم من عکسات و رفتو میگ مدام سراغت اونم همینطور. -
 : پاکان

 .فردامیرم میبینمش -
 :شادی خانم گفت

 ؟برنامه ات چیه -
 .فقط دلم میخواد تفریح کنم ندارم.فعال برنامه خاصی  -

 :با لبخند گفتشادی خانم 
 .عالیه -

 همانجاهم  ما شادی خانم به اتاقش رفت ولی پاکان هنوز سرمیز بود. ،ازشام بعد
 :ایستاده بودیم که گفت

 .میزرو جمع کنید من دیگه نمیخورم -
 :گفت به نازبانو نازبانو مشغول جمع کردن میز شدیم که پاکان روبه کمک 

 اسمت چیه دختر خانم؟ -
 :نازبانو لبخند محوی زد

 .اسمم نازبانو هست آقا -
 : لبخندی روی لب پاکان نشست

 چندسالته؟ کالس چندمی؟ -
 :گفت یناراحت با نازبانو

 .سالمه آقا ولی درس نمیخونم۱۵-
 :پاکان باتعجب گفت

 نی؟وخو چرانمی -
باید برای عملش پول جمع کنم برای همین هم نمیتونم درس  آخه پدرم مریضه و -

  .بخونم

 :حس کردم پاکان ناراحت شد برای همین گفتم
 .سال قبل میرفت تا ،که از مدرسه عقب افتاده سال   البته نازبانو فقط یک -
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 :پاکان بهم نگاه کرد وسپس باز به سمت نازبانو برگشت
 ونی فهمیدی؟وباید درس بخحتما   تو .کنامسال وقتی مدارس شروع شد ثبت نام  -

 :نازبانو اول خوشحال خندید اما بعد گفت
 .تونم درس بخونم اونجوری پدرم میمیره وای نه ارباب کوچیک من نمی -

 :پاکان لبخندی زد
من قول میدم بهت کمک کنم وپول عمل باباتو بدم ولی به  ،تونگران عمل پدرت نباش -

 درس بخونی تا پزشک بشی باشه؟  شرطی که توهم قول بدی خوب

 :نازبانو باحیرت وخوشحالی خندید وباذوق گفت
 .خیلی ازتون ممنونم که کمکم کردید ؛بهتون قول میدم .چشم ،چشم ارباب کوچیک-

 :و بوسیدر آروم پیشونیش و پاکان نگاهش کرد
 .م برو به مامانت خبرشو بدهه ناآل قابلی نداشت. -

 :بهشون نگاه میکردم نگاه کرد وگفتنازبانو به من که مات 
 .شهال من زود برمیگردم -

 :به سمتم اومد شد و بلند پاکان از جا نه دوید.اپزخشسپس به سمت آ
 اینهمه حیرت زده شدی؟ چرا -

 : نگاهش کردم
 .بهتون نمیاد اینهمه خوش قلب باشید -

حن صمیمی نمیدونم اون همه جسارت رو ازکجا پیدا کرده بودم ولی شاید همین ل
 ... میکرد تحریک پاکان منو 

. به سمت پله ها رفت کنارم گذشت و پاکان عمیق نگاهم کرد ولی بدون حرف از
  .مشغول جمع کردن میز شدم

*** 

 
گل قشنگی که ازگلهای باغ بود  از نازبانو هم گلدان پر میزصبحانه رو روی تراس چیدم و

زدیم.نازبانو به داخل رفت ومن سرمیز گذاشت وهردو به هم نگاه کردیم وچشمک 
همونجا ایستادم تا پاکان وشادی خانم بیان.اولین نفر پاکان بود که اومد وبادیدن میز 

 :وفضای تراس لبخند عمیقی رولبش نشست ونفس عمیقی کشید
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 ... واقعا دلم برای اینجا تنگ شده بود-
 :سپس نگاهی به من انداخت

 .قشنگ چیدی معلومه خوش سلیقه ای...میز رو خیلی-
 :جدی گفتم

 .ممنون-
یکی ازابروهاشو باال انداخت وپشت میز نشست ودرهمین موقع شادی خانم هم اومد 

 :وبادیدن میز بارضایت به من نگاه کرد
 .واقعا این فضا آدمو سر شوق میاره...ممنون شهالجان-

شب خیلی لبخندی به روش زدم وبه داخل رفتم تا خودمم صبحانمو بخورم.نازبانو از دی
خوشحال بود ومدام از پاکان تعریف وتمجید میکرد ومهین خانم هم از خوشحالی تنها 

 .فرزندش خوشحال بود
 :بعدازصبحانه شادی خانم صدام کرد.به کنارش رفتم

 بله خانم؟-
 .برو حاضرشو.باید بامن بیای-
 .دمبه سمت اتاقم رفتم وتیپ شیک وقشنگی ز"چشم خانم"رسیدم کجا وتنها باگفتننپ

م بادیدن من کمی مکث کرد ن.اوحبس شد...از زیباییش بادیدن پاکان لحظه ای نفسم 
ولی خیلی زود مسیر نگاهشو عوض کردومن به خودم اومدم وسریع از سالن خارج 
شدم.نادر سوار بر هیوندای مشکی منتظرمون بود.دست شادی خانم روگرفتم وبه 

زنشستنش خودم جلو سمت ماشین رفتیم دررو براش باز کردم وپس ا
سوارشدم.بااومدن پاکان نادر هم سوارشد وحرکت کرد.از صحبت های پاکان وشادی 
خانم متوجه شدم که به خونه ی پدربزرگ پاکان میریم.از پدربزرگش خیلی خوشم 
میومد.مرد مهربون ولی جدی بود که بامن رفتار خیلی خوبی داشت ومنو حمایت 

 .شدم میکرد ومن خوشحال می
برای شادی خانم  رو ودریدن به عمارت بزرگ فراز خان)پدربزرگ پاکان(پیاده شدم بارس

 .باز کردم
باورودمون سه خدمتکار فراز خان اومدن وضمن خوش آمد گویی مانتوهامونو گرفتن 
وما واردشدیم.فرازخان بااقتدار وجدیت روی مبل سلطنتیش نشسته بود وموشکافانه 

رد.پاکان سرفه ی مصلحتی کرد وبالبخند جلورفت وخم ک سه نفرنگاه می به چهره ی ما
 :شد ودست فرازخان رو بوسید
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 .بینمتون سالم پدرجون...خیلی خوشحالم ازاینکه دوباره می-
وباخوشرویی پاکان رو درآغوش  ش بلند شدزمین گذاشت وازجاش رو فرازخان عصا

 : گرفت
 .سالم پاکان.خوش اومدی باباجون-

وسالم کرد وفراز خان جوابشوداد وسپس به من نگاه کرد که شادی خانم هم جلورفت 
 :لبخند محوی زدم وازهمونجا گفتم

 .سالم فراز خان-
فراز خان اشاره کرد جلو برم.بااحتیاط جلو رفتم که میان حیرت پاکان فراز خان 

 : پیشانیمو بوسید
 .سالم دخترم خوش اومدی باباجان-

از خان برای ناهار موندیم وموقع ناهار فراز لبخندی به این محبتش زدم.به اصرار فر
خان نذاشت من توی آشپزخانه برم وکنار شادی خانم نشستم وپاکان روبه روی من 
وکنار فرازخان.استرس ودلهره از روبه رویی با پاکان باعث شد غذا کوفتم بشه ونتونم 

اصال بفهمم چی میخورم ولی درکل ناهارخوبی بود چون شوخی های پاکان 
خندوند.بعد ناهار شادی خانم برای استراحت به  دربزرگش باهم مارو حسابی میوپ

اتاق مهمان رفت وفرازخان هم به باغ رفت.بیکار نشسته بودم که صدای پاکان منو از 
 :جا پروند

 میای بامن یک دست شطرنج بازی کنی؟؟؟-
مهره  ودنبالش رفتم.سرمیز نشستیم ومن لند شدمی تعجب کردم ولی بدون حرف کم

 .های مشکی روانتخاب کردم وبازی شروع شد
 چرا مهره ی مشکی انتخاب کردی؟-

 : نفس عمیقی کشیدم وبه چشمای قهوه ایش نگاه کردم
 .شاید بهترین رنگیه که به زندگی من میخوره-

 :اخم کرد
 یعنی اینهمه بدبختی؟-

 :پوزخندی زدم ولی حرفی نزدم ودرعوض مهره مو تکون دادم که گفت
 ... سوال کردمشهال-
 ...جای من بذاری خودتوتونی  تو هیچ وقت نمی-
 .تونم چون منم مثل تو نه پدر دارم ونه مادر چرامی-
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اما تو مجبور نیستی خدمتکاری کنی وغرورت مدام لکه دار بشه توحداقل پدرتو -
ازبچگی هیچ کدومشونو  که سال پیش داشتی ودیدیش ومحبتشو داشتی نه من۶تا

شه حسرت محبت مادرانه ونوازش های پدرانه به دلم مونده توعمه داری میندیدم و ه
 .پدربزرگ داری ولی من چی؟هان؟پاکان توهیچ وقت مثل من نمیشی هیچ وقت

ه سمت سرویس رفتم وازته دو ب اوب بلند شدم گونه هام سرازیر شد از جا اشکهام روی
تونستم  گریه کردم ولی نمی.به خودم لعنت فرستادم که چرا جلوی پاکان ه کردمدل گری

این بغض لعنتی رو خفه کنم.کمی که گذشت صورتمو آب زدم وبرگشتم سالن ونشستم 
 :روبه روش

 .ببخش صدامو باال بردم-
 :عمیق نگاهم کرد

 .نه مقصرخودمم که توروبه یاد خاطرات تلخت انداختم-
 :مکثی کرد وباچشمکی خندید

  .خاب کردی آخه میگن مشکی رنگ عشقهمن فکر کردم عاشقی که رنگ مشکی رو انت-

 :نتونستم جلو خودمو بگیرم وخندیدم
 .بهت نمیاد این چیزا رو باور داشته باشی-

 :بامزه شونه هاشو باال انداخت وباحرکت مهره اش منو کیش کرد وبهم خندید
 .کوچولو باختی که-

لبم  یه احساس خاصی بهم دست داد ولبخند محوی روی "کوچولو"باشنیدن کلمه 
 :نشست وناخودآگاه گفتم

 یعنی باید بهت شیرینی بدم؟-
 :دستمو جلوی دهنم گرفتم وخواستم بگم اشتباه شده که پاکان بالبخند عمیقی گفت

 .چی ازاین بهتر.عالیه-
 :باتعجب نگاهش کردم که حالت متفکری به خود گرفت وگفت

 ...اوووم بذار فکر کنم-
 :سپس بشکنی زد وگفت

 .دشام بریم دربن-
 :ابروهام پرید باال
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 چی؟دربند؟-
 .بله...چیه ؟بهت نمیاد خسیس باشی-

 :اخم محوی کردم
 .نخیر اتفاقا اصال خسیس نیستم فقط ممکنه شادی خانم نذاره-

 :پاکان بی خیال گفت
  ...اونو بسپاربه من کوچولو-

 :نگاهش کردم
 .توراضیش کن من شهال نیستم اگر مهمونت نکنم-

زدم وازش جداشدم وبه آشپزخانه رفتم که دیدم فراز خان وارد شد خندید ومنم لبخند 
تا شربت درست کردم وبه سالن بردم وکنار فراز خان ۳وباپاکان نشستن توی سالن.

نشستم که بامحبت دست به موهام کشید ومن به روش لبخند زدم.شربت رو خوردیم 
هش توی پاریس ومن تمام مدت ساکت به حرفهای پاکان که درمورد درس ودانشگا

 .حرف میزد گوش میدادم بااومدن شادی خانم برخاستیم تا به ویال برگردیم
 :شب نواخت.باهم وارد سالن شدیم که پاکان زمزمه کرد۸بارسیدن به ویال ساعت روی

 .قولت رو فراموش نکنی-
 :تودلم بهش خندیدم ولی درظاهر گفتم

 .باشه یادم نمیره-
*** 

 فرارسید.تواین مدت دیگه زیاد پاکان روندیدم چون رفته بودعمارتباالخره پنج شنبه 
 .کرد واغلب هم شرکت بود همراه فراز خان زندگی میپدربزرگش  فراز خان وبا

همه چیز برای مهمونی حاضربود وشادی خانم برای شب دوخدمتکار دیگه هم آورده 
 .بود تا پذیرایی خوب پیش بره

ردنمو ماساژ دادم وبی حال به حمام رفتم وبادوش جلوی آینه ایستادم وباخستگی گ
 .کمی سرحال اومدم

 م وپوشیدم.موهامو بابابلیس فردم وکت ودامن خوشکل سبزمو برداشتباز کرمو درکمد
کردم ودور خودم ریختم وکفش های سبزمو هم پوشیدم وآرایش وعطر مالیم درشت 

وازاتاق بیرون رفتم.صدای هم به چهره ام دادم وراضی لبخندی به چهره ی خودم زدم 
موزیک توی ویال میپیچید.خودمو به آشپزخونه رسوندم هنوز کسی نیومده بود.نازبانو 
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 :بادیدنم بالبخند گفت
 .چقدر نازشدی شهالجون-

مهین خانم هم باتحسین نگاهم کرد وآروم گونه امو بوسید ازشون تشکر کردم 
فعال کاری نداشتم.بادیدن شیشه وپیشانی نازبانو روبوسیدم.همه چیز حاضربود ومن 

 :های مشروب اخم کردم وروبه مهین خانم گفتم
 مهین خانم اینا چرااینجان؟-

 :مهین ناراحت گفت
  .چی بگم دخترم خانم درخواست داده بودن-

حرفی نزدم وبه سالن رفتم.کم کم مهمونا میومدن وتعدادشون هم خیلی زیاد بود 
رهمین موقع پاکان مرتب وشیک از پله هاپایین ساعت تمام سالن پرشد ود کمترازیک.

 . اومد که همه براش دست زدن ومن واقعا زیباییشو تحسین کردم
نیلوفر سریع به سمتش رفت ودستشو دور بازوش حلقه کرد.پوزخندی زدم وبه 

آشپزخونه رفتم وپشت میز نشستم.کسی توی آشپزخونه نبود.شربتی ریختم والجرعه 
شد و هوا هرلحظه گرمتر...بوی هزار جور  رلحظه بیشتر میسرکشیدم.صدای موزیک ه
وگیج کننده بود.به کابینت تکیه دادم بودن درهم پیچیده  عطر مختلف که همه مارک

وموهای فرشده امو دور انگشتم پیچیدم که چراغهای سالن خاموش شد رقص نور 
نشدم ومحکم  روشن...خواستم از آشپزخونه برم بیرون که چون سرم پایین بود متوجه

 :رفتم تو شکم یکی...دستمو روی سرم گذاشتم وگفتم
 ...آخ مگه کوری سرم شکست که-

ولی با دیدن پاکان زبونم قفل کرد ومات موندم.پاکان باصدا خندید ومن تازه متوجه 
شدم که توبغلشم ودستاش دور کمرم حلقه شده مسخ شده سریع خودمو کشیدم 

 :عقب واخم محوی کردم
 .دمتببخش ندی-

 :پاکان جلوتراومد وبهم نگاه کرد که گفتم
 چیه؟شاخ درآوردم یا دم؟-

 .مجدد صدای خنده اش بلندشد که خودمم خنده ام گرفت
 .میشه بهم یه فنجان قهوه بدی؟خیلی بهش احتیاج دارم-

باتعجب رفتم ومشغول آماده کردن قهوه شدم وپاکان هم روی صندلی 
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ین دستپاچه ام میکرد.وقتی درست شد یه نشست.سنگینی نگاهشو حس میکردم وا
 :فنجان نسبتا بزرگ ریختم وجلوش گذاشتم وکه بو کرد وچشماشو بست

 ...وای چه بوی خوبی داره-
 :سپس نگاهم کرد

 .قهوه های تو واقعا خوشمزه ان-
 :باکنایه گفتم

 ...شراب که بهتر اثرمیکنه فکرنکنم مزه ی قهوه رو بفهمی-
نشست.ازجابرخاست وجلو اومد کمی عقب رفتم وباترس اخمی روی چهره اش 

نگاهش کردم نگاه عمیقی بهم کرد که از ترس نزدیک بود سنگ کوب کنم وبعد سریع 
 :ازآشپزخونه بیرون رفت.فنجان خالی قهوه رو برداشتم وباخود گفتم

 گند زدی شهال آخه به توچه ربطی داره دختر؟-
 داری باکی حرف میزنی؟-

 :ادیدن نازبانو دستمو روی قلبم گذاشتمهینی کشیدم وب
 .وای چه خبرته؟ترسیدم-

 :نازبانو روی صندلی نشست که دیدم ناراحته روبه روش نشستم
 چی شده عزیزم؟-

 :به چشمام نگاه کرد
 شهال چرابعضی مردا اینقدر کثیفن؟-

 :باتعجب گفتم
 چرا؟-

 :قطرات اشک روی گونه هاش دلمو لرزوند بادلهره دستشو گرفتم
 .چی شده نازبانو حرف بزن دختر-

نازبانو خودشو درآغوشم انداخت واشکهاش بیشتر شد.درسکوت سرشو نوازش کردم 
 :کمی که آروم شد گفت

شهال من داشتم توی راهرو رو طی میزدم خودت که دیدی زیاد اونجا کسی رفت وآمد -
 ...نمیکنه منم باخیال راحت داشتم کارمو میکردم ولی...ولی

 :ه اش بیشتر شد با ترس دستمو جلوی دهنش گرفتمصدای گری
 ... هیس...آروم باش نازبانو آروم باش االن همه رو متوجه میکنی-

 :نازبانو صداشو پایین آورد ولی همچنان گریه میکرد
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ساله تقریبا اومد اونجا...مشخص بود که مسته وهیچی نمیفهمه میخواست ۴۰یه مرد-
 .منو...ببوسه شهال
 :ای پرازترس نازبانو خیره شدمبابهت به چشم

 چییی؟توچیکارکردی؟-
 . منم...منم هلش دادم وفرار کردم-

 :بانگرانی از جا برخاستم و دست نازبانو رو گرفتم
 .نازبانو پاشو برو کلبه بخواب پاشو-

 :بااضطراب وترس گفت
 .نه نه من نمیتونم تنها باشم باز اون میاد سراغم-

 :لبخند گرمی به روش زدم
 .شو خانم کوچولو من خودم تا کلبه میبرمتپا-
 پس کارا چی میشه؟-
 .نگران نباش ما خودمون هستیم-

 :خواست بره که باز ایستاد وبا چشمانی که التماس توش موج میزد گفت
 شهال به مامانم حرفی نزن باشه؟-
فرستادمش که داشت پرسید کجاست میگم یکم دل درد خیالت راحت عزیزم.اگرم -

 .اال زودتر حرکت کنبخوابه ح
باهم به سالن رفتیم ونازبانو باترس بازوی منو فشار داد که کمی دردم گرفت زود ازسالن 

 :خارج شدیم وبه سمت کلبه رفتیم
 .نازی به هیچی فکر نکن خب؟فقط بگیر بخواب-

 :نازبانو با غصه درآغوشم فرو رفت
 .ممنون شهال توخیلی مهربونی-

 .پیشانیشو بوسیدم ورفت
کثیف رو جمع کردم وبه آشپزخونه برگشتم وداخل ماشین های سالن برگشتم وظرفبه 

ارد ظرف شویی گذاشتم وقهوه ای ریختم ومشغول خوردنش شدم که مهین خانم و
 :وسپس روبه من گفت گاه کردآشپزخانه شد واطراف رو ن

 عزیزم نازبانو رو ندیدی؟-
 :سعی کردم خونسرد باشم

 .ا بردمش کلبه تا بخوابهچرا مهین جون پیش پای شم-
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 :مهین خانم باتعجب بهم نگاه کرد
 بخوابه؟برای چی بااینهمه کار رفته بخوابه؟-

 :دستشو گرفتم ولبخند زدم
تونه اینهمه کار کنه ما خودمون هستیم اون  مهین جون اون یه دختر بچه اس نمی-

من  بود گرفتهاش نازبانو هم یکمی دلش درد دوتا خدمتکارم که هستن نگران نب
 .فرستادمش بره استراحت کنه جای نگرانی نیست

 :مهین خانم باشنیدن این حرفم بانگرانی گفت
 .کرد؟اونکه طوریش نبود چرا دلش درد می-
  .بخوابه خوب میشهگرفته  شاید هله هوله خورده دل درد خب-

روشن  مهین خانم باالخره رضایت دادواز آشپزخونه بیرون رفت.به سالن رفتم که چراغها
شد وهمه برای شام به سرمیز ها رفتن.تند وفرز ظرفا رو جمع کردم وباز داخل 

اشپزخونه گذاشتم .مهین خانم ومژگان هم اومدن وباهم مشغول شام خوردن شدیم 
.پس ازشام باز صدای موزیک بلند شد واعصاب منو بهم ریخت.ظرفهای تمیز رو 

نبود  وبه سالن رفتم.دیگه کاری ازماشین درآوردم وظرفهای کثیف رو توش گذاشتم
که پاکان رو درحال صحبت با یه دختری که پشتش  اه کردم.نامحسوس به اطرافم نگ

...پوزخندی روی لبم نشست ولی سریع خودمو جمع وجور کردم وروی دیدم به من بود
 : مبلی نشستم که پسری بهم نزدیک شد

 سالم بانو...میتونم اینجا بشینم؟-
رقصیدن نگاه  که لبخندی زد ونشست.بی تفاوت به جمعی که میمردد نگاش کردم 
 :میکردم که گفت

 .لرزونه و میر شما زیبایی خیره کننده ای دارید خصوصا چشمهاتون دل هربیننده ای-
نگاهش کردم.چشم وابرو مشکی دماغ نسبتا بزرگ ولی به صورتش میخورد ولبهای 

یخته بود توصورتش واین صورتشو کشیده وتقریبا بزرگ...درکل بد نبود موهاشو ر
 .معصوم جلوه میداد

 چرا ساکتید ؟-
 :باصداش به خودم اومدم که گفت

 میشه خودتون رو معرفی کنید؟-
 ...شهال هستم-
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 :خندید
 چقدر کوتاه...خب چند سالتونه؟-
 میشه دلیل این سوال پرسیدناتونو بدونم؟-

 :کمی خاخورد اما گفت
 .خب برای آشنایی بیشترالزمه-
 .ولی من تمایلی برای این آشنایی نمیبینم که بخوام به سواالتون جواب بدم .بااجازه-

درمیان بهت وحیرتش سریع خودمو به آشپزخونه رسوندم وباعجز دعا کردم هرچه 
 .زودتر این مهمونی تموم بشه

بود که رضایت دادن وضبط رو خاموش کردن وکم کم همه رفتن وفقط ۱۲باالخره ساعت
ونده بود .چایی ریختم وبه سالن رفتم که فراز خان بادیدنم لبخند بامحبتی فرازخان م

 :زد
 .بیا یکم بشین....امشبدخترم خسته شدی -

 : ازمحبتش لبخند رو لبم نشست
 .ممنون فراز خان-

که با اه کردم من بی تفاوت به فراز خان نگنشستم که پاکان بااخم نگاه برگردوند و
 :محبت گفت

 .ن ازت خوشش اومده بودانگار هوتن خا-
 :ابروهام باال انداخته شدوپوزخند پاکان درنظرم مسخره اومد

 هوتن کیه فراز خان؟-
 .همون پسری که کنارت نشست وباهات حرف زد-

تازه فهمیدم منظورش به همون پسریه که میگفت آشنایی بیشتر میخواد.خونسرد به 
 :فرازخان نگاه کردم که گفت

 .صحبت کردن کوتاهتونم اومد ازمن اجازه گرفت پسر خوبیه برای همین-
 :نداختم تا پوزخند مسخره اش روحمو آزار نده نگاهمو به صورت پاکان نمی

 .مبارک صاحبش باشه فراز خان-
 :فراز خان تک خنده ای کرد وگفت

وقتی برگشت پیشم از قرمزی ؛  امید کرده بودی بااون نیش کلماتتپسره رو پاک نا-
 .که چه جوابی گرفتهصورتش پی بردم 

لبخندمحوی زدم وسربه زیر انداختم که شادی خانم بهمون پیوست ازجا برخاستم 
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 :وچایی ریختم وجلوش گذاشتم که ضمن تشکر گفت
شهال جان اتاق مهمان رو برای فراز خان حاضرکن تا برن استراحت کنن خودتم -

 .بعدازاون برو بخواب خسته شدی
فتم واتاق مهمان روحاضرکردم واومدتوی راهرو که پاکان سری تکان دادوبه طبقه دوم ر

 :رودیدم.اخم کردم وبه راهم ادامه دادم که گفت
 .هوتنم شراب میخوره ها-

 :بی جواب بذارمزهر کالمشو صدای پوزخندش اعصابمو متشنج کرد نتونستم 
 .برام مهم نیست-

 :ایستاد ودست به سینه نگام کرد
 مهمه؟اونوقت شراب خوردن من واست -

 :دستپاچه شدم ولی سریع ظاهر بی تفاوت گرفتم
م بود معلومه که نه...من فقط چون ارباب هستید ونوه ی فرازخان نگران سالمتیتون-

 .همین
سپس تک ابرومو باال انداختم وبادوگام بلند خودمو به اتاقم رساندم وبااسترس نفسمو 

  دم"وای نزدیک بودسوتی ب"محکم به بیرون فرستادم

********* 

 :وارد آشپزخونه شدم واخمهای مهین خانم نگرانم کرد
 چی شده مهین جان؟اتفاقی افتاده؟-

 :مهین خانم بانگرانی مشهود درچشماش بازومو گرفت
 .شهال جان مادر دستم به دامنت کمکم کن-

 :بانگرانی گفتم
 .خب بگید چی شده تامن ببینم چه کمکی ازم برمیاد-
گذره وتواین سه شب تقریبا هرشب نازبانو کابوس  همونی میاالن سه شبه که ازاون م-

دلیلش چیه انگار از یه اتفاقی عذاب کشیده دونم  کشه نمی بدی میبینه وجیغ می
  .بینه خیلی براش نگرانم می وحاال کا بوسشو
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دهانم خشک شده بود وکمی دستام میلرزید.این کابوسا برای نزدیکی اون مرد لعنتی 
نازبانو رو ببوسه.تواین سه روز نازبانو مدام توخودش فرورفته بود  خواست بود که می

  ...زد ومهین خانم هم خیلی نگران بود والبته حق هم داشت وکم حرف می

 ...دخترم-
 :باصدای مهین خانم به خودم اومدم

 جانم؟-
 میدونی دلیل این کابوس های جدیدش چیه؟-

 کردم  نگران میو این مادر دلسوز رنباید 
این کابوسا هم فقط خیاالته نازبانوئه شمانگران نباش مهین  حتما چیز مهمی نیست و-

 .جون من خودم بانازی حرف میزنم
 : مهین خانم

 .خدا عمرت بده دخترم-
ورود نازبانوی کسل ورنگ پریده هردومون ساکت شدیم ومن ازآشپزخانه بیرون رفتم  با

ن اومد وازاون شب فقط مکالمه مون به تا میز صبحانه رو بچینم.پاکان از سالن بیرو
 ...سالم وخداحافظ ختم میشد

 چی شده؟-
 :نگاهی به چهره ی بی تفاوتش انداختم

 کنید چیزی شده؟ چراحس می-
 .چون چشمات غم داره-

 :یه چیزی تودلم لرزید ونگاهم توچشماش افتاد
 ...یه اتفاقی برای نازبانو افتاده-

  :ستچشماش تنگ شد واخم روی صورتش نش

 ...اتفاق؟چه اتفاقی؟منکه االن نازبانو رودیدم سالم بود-
 : حرفشو قطع کردم

سالشه واتفاقایی که ۱۵مشکلی نداره ولی روحش آسیب دیده اون فقط  نه نه جسما  -
 .فته روش خیلی تاثیرمیذارها اطرافش می

 ...واضح حرف بزن شهال-
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 :د کمی روی میز خم شدمنگاهی به سالن انداختم هنوز خبری از شادی خانم نبو
اتفاقش مربوط به شب مهمونیه...نازی اون شب رفته توی راهرو خلوت اون سمت -

 .جارو بزنه انگار یک مردی مزاحمش میشه ومیخواسته ...ببوستش سالن تا
حس کردم اخمهای پاکان دیگه راهی برای درهم شدن نداره.عصبی بود واین ازدستای 

 :مشت شدش به خوبی مشهود بود
 نگفت اون عوضی کی بوده؟-
نه ولی االن موضوع اون مرد نیست موضوع اینه که اون اتفاق روی ذهن نازی -

اثربدی گذاشته وازاون شب همش کابوس میبینه وعذاب میکشه وروزاهم کم حرف 
شده وتقریبا ازتمام مردهای اطرافش وحشت داره این درد اگر زود درمان نشه نازی 

ارتباط باجنس مخالف نمیشه چون ذهنش نسبت بهشون خراب  دیگه قادر به برقراری
شده ماباید کمکش کنیم پاکان...مهین خانم ازاین اتفاق خبر نداره وبهتره که ندونه 

 .چون مادره ودلش میشکنه
 :پاکان توی فکر بود که صدای پای شادی خانم اومد سریع صاف ایستادم که زمزمه کرد

 .بعدا  حرف میزنیم-
سری تکان دادم وصندلی رو برای نشستن شادی خانم عقب کشیدم که نامحسوس 

 :گفت
شهال جان من امروز عصر جایی دعوتم برو یه لباس خوشگل مجلسی ازکمدم حاضرکن -

 .به سلیقه خودت آخه توخیلی خوب میدونی چی مناسب کجاست
 :نگاه پاکان کمی توی صورتم چرخ خورد...بامکث گفتم

 وتید مختلط هست یا زنونه؟چشم فقط مهمونی که دع-
 :شادی خانم خندید

 .نه عزیزم یه دورهمی زنانه اس-
سری تکان دادم وبایک بااجازه از کنارشون رفتم.لباس شیک ونسبتا بازی رو انتخاب 

کردم وبه چوب لباسی آویزون...کفش مخصوصشم کنارش گذاشتم وسریع رفتم پایین 
 .تا استخر رو حاضرکنم
 :شادی خانم داخل شد

 برام انتخاب کردی؟-
 .بله خانم-

سری تکان داد ومن از اونجا بیرون اومدم که پاکان بهم اشاره کرد تا به کتابخونه 
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برم.نامحسوس به سمتش رفتم واو در کتابخونه روبست.روی مبل نشستم واوروبه 
 :روم

 تو پیشنهادی داری؟-
 :کمی فکر کردم

 .آره ولی به کمکت هم احتیاج دارم-
 چی؟-
 .د ببریمش پیش یه روانشناس تا درمانش کنهبای-

 !!!یک تای ابروش باال رفت وجذابترش کرد
 آفرین این راهکار فوق العاده ایه.فقط چی به مهین خانم بگیم؟-
 .بگو توی کالس شنا ثبت نامش کردی-
 .تو هم باید همراهش باشی-
 .من نمیتونم باید توی ویال باشم-
 .ترنیست؟اینطوری همراهی توهم تائید میشهاگر بامامان درمیون بذاریم به-

 :کمی فکر کردم
 .نذار مهین خانم حتی بویی هم ببره لطفا   آره فکر خوبیه...اما-
 نه خیالت راحت.من بعد صحبت بامامان بایک روانشناس خوب هم صحبت میکنم و-

 .گیرم بعد به شماها خبرمیدم وقت می
 :لبخند محوی روی لبم نشست

 .عالیه...مرسی-
 :نگاهی بهم انداخت که برخاستم

 .خب من دیگه میرم کارام مونده-
 .سپس زود ازکتابخونه بیرون زدم وبه آشپزخونه رفتم
 :مهین خانم مشغول خورد کردن پیاز بود .جلورفتم

 پس نازبانو کجاست مهین خانم؟-
 :مهین خانم ناراحت گفت

 .قه جایی نمیشه بندش کردرفت توی باغ بچه ام انگار از اطرافش واهمه داره یه دقی-
اخم محوی کردم وبه سمت باغ رفتم.روی تاب نشسته بود وپشت به من 

 :داشت.صدای پام روکه شنید وحشتزده ازجاش پرید وخواست فرار کنه که گفتم
 ...نازبانو صبرکن منم شهال-
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درجاش ایستاد ومردد به سمتم برگشت ومن قطرات اشک روی صورتش رو دیدم 
 ...فتودلم آتیش گر

 نازی موافقی یکم حرف بزنیم؟-
بغض داشت انگار چون بدون حرف سربه عالمت مثبت تکان داد وباهم روی تاب 

 :نشستیم دستشو توی دستم گرفتم
 نازی بابت اون اتفاق داری اینجوری عذاب میکشی؟-

گریه نمیذاشت حرف بزنه سرشو توی آغوشم گرفتم وگذاشتم تاکمی خودشو سبک کنه 
 :بعد گفتولحظاتی 

دستاش گرفت بین ی بود شهال اون ...اون منو شهال خیلی بد بود خیلی...دستاش قو-
 .من...من خیلی ضعیفم شهال خیلی

 :هق هق گریه اش دلمو لرزوند ودستای من توی موهای زیباش فرو رفت
 .توضعیف نیستی نازی توفقط زیادی ملوس وخوشکلی-

 :سرشو بلند کرد
مام مردا حق دارن بهش دست بزنن؟ آزارش بدن؟اگر یعنی هرکس خوشکل بود ت-

 .اینجوریه من این خوشکلیو نمیخوام شهال بخدا نمیخوام
 :دستاشو گرفتم

 . آروم باش نازی یکم صبر کنی من همه چیزو درست میکنم-
 چیو درست میکنی؟غصه هام یا کابوس شبام؟-
مکاری کنی قول میدم هردوشونو...بهت قول میدم فقط توهم باید بخوای اگر بامن ه-

 این اتفاق به کلی اززندگیت پاک بشه باشه؟
 : نگاهم کرد ومن توچشماش تردید رو دیدم

 توچطوری میخوای درستش کنی شهال؟_
 فعال نمیتونم بگمت چطوری ولی مطمئن باش من کمکت میکنم باشه؟-

 :آروم دستمو بوسید
 .باشه.ممنون شهال توخیلی خوبی-

  ...دد نوازش کردمآهی کشیدم وموهاشو مج

************* 
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 :توی اتاقم بودم ومشغول ور رفتن باموبایلم که تقه ای به درخورد.آروم پرسیدم
 بله؟؟؟-
 .شهال منم...پاکان-

 :ازجام پریدم ودستی به لباسام کشیدم
 .بیا تو پاکان-

 :وارد شد ونگاهی اجمالی به اتاقم انداخت ولبخند زد
 .اتاق خیلی تمیزی داری-
 .رعکس شما پسرا مادخترا خیلی به تمیزی عالقه داریم شلخته بودن توذات مانیستب-

 :تک ابروش که باال رفت لبخند روی لبای من نشست
 ...کنم اما شرمنده گستاخی می-

 :حرفمو قطع کرد
 .ابدا ...خوشحالم که باهام مثل غریبه ها نیستی-
 .چون تو غریبه نیستی ونوه ی فراز خانی-

 :که به سمت پنجره رفتم وگفتمنگاهم کرد 
 چی شده که یهو اومدی اتاقم؟-

 :انگاری تازه یادش اومد که بالبخند گفت
روانشناس وهمراهی تو.والبته شماره  اوه داشت یادم میرفت...مامان موافقت کرد با-

تونیم فرداعصرسری به مطبش  ی یک روانشناس خیلی خوب هم بهم داد ومی
 بزنیم.موافقی؟

 ...م زیادخوشحال شد

 .این عالیه پاکان.واقعا ممنون -

 ت:درحینی که ازاتاق بیرون میرفت گف

 .تشکر الزم نیست خانم -
********** 

 :مهین خانم کنارم روی صندلی نشست
 چرایهویی دخترم؟-
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 :سعی کردم خونسرد باشم
ببینید مهین خانم پاکان خودش نازبانو رو ثبت نام کرده توی کالس شنا...جای -

نیست اینطوری روحیه اشم تقویت میشه وازاین یکنواختی وبی روحی نگرانی 
درمیاد.االنم که تابستونه اوقات فراغت داره وتا شروع مدارس میتونه توکالس 

 شرکت کنه.منم برای اطمینان شما همراهیش میکنم خوبه؟

 :مهین خانم کمی فکر کردوبعد لبخند عمیقی زد
 .خیلی اعتماد دارمحق باتوئه دخترم...من به تووپاکان -

 :لبخند گرمی زدم وگونه اشو بوسیدم
 .ممنون ومطمئن باشید ازاعتمادتون پشیمون نمیشید-
 حاال اولین کالسش چه موقع هست؟-
 .۵امروز عصرساعت-
  .باشه دخترم ممنون-

ضربه زد من برای حاضرشدن به ۴عصر مشغول انجام کارها بودیم وساعت که روی  تا
 .وش گرفتماول د اتاقم رفتم و

جین ومانتوی سفیدمو وباشال وکفش قرمزم انتخاب کردم پوشیدم موهامو یه وری 
توی صورتم ریختم وبعدازآرایش مالیم وعطر بابرداشتن کیف سفیدم وموبایلم ازاتاق 

 :خارج شدم که پاکان جلوی راهم سبزشد
 کجابااین عجله؟-

جای تحسین رو توی صورتم  نگاهی به تیپ بی نظیرش انداختم وباز نقاب بی تفاوتیم
 :گرفت

 .خب کم کم باید راه بیفتیم برای رفتن پیش روانشناس-
 .میرید البته بامن-

 :چشم تنگ کردم
 چراتو؟مگه راننده ها نیستن؟-

اخم کرد وباکمی مکث بدون اینکه جوابمو بده حرکت کردو ازپله ها پایین رفت 
خانم بانازبانو سوار ماشین مدل متعجب به دنبالش رفتم وپس ازخداحافظی با مهین 
 .باالش شدیم واو باهمون اخم روی صورتش حرکت کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 3 0 

 

تارسیدن به مطب فقط صدای آهنگ بود که سکوت ماشین رومیشکست ماشین 
 :جلوی مطب که ایستاد صداش به گوشم رسید

 .راننده بزن تابیاد دنبالتونبه من دیگه میرم تموم شدید زنگ -
ی درماشینو نسبتامحکم کوبیدم که اخمهاش بیشتر توی سپس پوزخند زد ومن حرص

 :هم رفت.دست نازبانو رو گرفتم که متوجه سرد بودنش شدم وگفتم
 وای...نازی چرااینهمه سردی؟-

 :نازبانو بابغض نگاهم کرد
 .میترسم شهال-

 :لبخندبامحبتی زدم
 س داره؟آخه چرا دخترجون؟مگه یه انسان دیگه مثل خودت که فقط یه دکتره هم تر-
 .خودتوگول میزنی یامنو شهال؟اون یه روانشناسه-
خب باشه...تودختر بزرگی شدی به سن بلوغ رسیدی زشته برای تو که کلمه ترس رو -

سالته.فکر کن یه مذاکره ۱۵ساله اس نه تویی که ۷به زبونت بیاری.ترس مال بچه های 
 ی ساده اس واون یک دوست خوب مثل من.نه؟ 

 :یالم روکمی راحت کردلبخند روی لبش خ
دیر نشده  آفرین همیشه سعی کن بامشکالتت بجنگی ونذاری ازپا درت بیارن.االنم تا-

 .بریم که جلسه ی اوله واگر دیر برسیم بدقولی میشه
 ...سری تکان داد وبه سمت آسانسور رفتیم

 مطب نسبتا شلوغ بود.باورود ما نیمی ازنگاههابه سمتمون خیره شد ومن مثل همیشه
 :خونسرد دست نازی رو فشردم وبه سمت میز منشی رفتم

 . سالم...شهال خداداد هستم قرار مالقات بادکتر صادقی داشتیم-
 :نگاهی به مانیتور روبه روش انداخت وگفت

 .االن بیمار داخله بشینید تا اومد بیرون شما برید-
 .سری تکان دادم وروی اولین مبل خالی نشستیم

شدم که صدای  نشسته بودیم و...کم کم داشتم کالفه می نتظرم شد که دقیقه می۲۰
داد ومنو خوشحال کرد برخاستم ودست نازبانو رو  دراتاق نشان از خروج بیمار می

 .گرفتم وباتقه ای به در وارد شدیم
 :یه مرد بسیارشیک باورودمون سربلند کرد ولبخندزد
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 .بفرمایید-
دادودعوت کرد تاروی مبل های ایتالیایی  جلورفتیم وسالم کردیم که باخوشرویی پاسخ

 .وراحت مطبش بشینیم
من )مرداس صادقی(هستم وچون بابیمارام مثل یک دوست برخورد میکنم شماهم -

 .تونید منو مرداس صدا کنید می
لبخند گرمش استرس نازبانو رو ازبین برد واینو میشد ازلبخندی که روی لباش نشست 

 .فهمید
 :گفتم

وشبختیم مرداس خان...راستش برای دوستم مشکلی پیش اومده ازآشناییتون خ-
 .واسه ی همینم خدمت رسیدیم تا مشکلشو باهم حل کنیم

 :مرداس روکرد سمت نازبانو
 میشه خودتو معرفی کنی؟-

 :مثل همیشه مودب وسربه زیر گفت ونازبان
 .من نازبانو خرسندی هستم-

ف بزنن...پس از گذشت یکساعت برخاستم وجلوی پنجره ایستادم تا باهم راحت حر
 :صدای دکتر به گوشم رسید

 خانم خداداد؟؟؟-
 :به سمتشون رفتم

 بله؟-
جلسه ی بعدیمون میشه برای دوهفته ی بعد لطفا به منشی بگید برای چهارشنبه -

 .دوهفته آینده براتون یه وقت بذاره
 .بله حتما دکتر-

 :روکرد سمت نازبانو
هت گفتم رو باخودت مرور کن وتمام حرفایی که زدم عزیزم تمام اون چیزایی که ب-

 .روعمل کن تا هرچه زودتر خوب بشی
 :نازبانو لبخند زد

  ...چشم دکتر-

*********** 
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 :دیدم رو جذابش قامت که بودم میز مشغول گردگیری 
 ...سالم-
 سالم.دکتر چی گفت؟-

 :صاف ایستادم
نخواستم مزاحمشون باشم شاید من حرفی نشنیدم نازبانو خودش بادکتر حرف زد -

 ...نازی جلوی من خجالت بکشه
 .دختر باشعوری هستی-

 : نگاهش کردم
 .بله میدونم وبرعکس شما عادت ندارم رفیق نیمه راه باشم-

 :جلوتراومد
بااون توهینی که کردی انتظار داشتی اونجا وایسم تا ...من رفیق نیمه راهم؟....من؟-

دادی اول هم جاخوردی که  که راننده رو به من ترجیح میتو .....برید داخل وبرگردید؟
 .من قراره برسونمتون منم برای برگشت طبق خواسته ی تو عمل کردم

من جا خوردم چون فکر نمیکردم توبااون مشغله ی کاریت بخوای ماروببری مطب من -
 .فقط ازاین پیشنهادت کمی تعجب کردم

 .نیش داره تقصیر کسی نیستپس به من نگو رفیق نیمه راه زبون خودت -
 .نگاهش کردم ولی بدون حرف...مکث کرد و ازم دورشد

********** 

صدای گریه ی مژگان منو که مشغول خورد کردن سیب زمینی بودم از 
زده ی مهین خانم ونازبانو نگریستم که مهین خانم  جاپروند.باتعجب به صورت حیرت

 :زود جلو رفت ومادرانه مژگان رو بغل کرد
 چی شده دخترم؟چراگریه میکنی؟-

 :مژگان که حاال کمی آرومترشده بود بابغض گفت
 ...خاله مهین من...من-

 :مهین خانم کنارش نشست
 توچی عزیزم؟-
 .من حامله ام خاله-
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دوباره صدای گریه اش بلند شد ولی لبخند عمیق نشست روی لبهای مهین  سسپ
 :خانم

االن باید خیلی خوشحال باشی که  یکنی؟توخب مبارکه دخترم چراحاال داری گریه م-
 . لذت به این بزرگی نصیبت شده

اما...خاله مهین من االن آمادگیشو نداشتم ماهنوز باید کارکنیم پول جمع کنیم من -
 .نمیتونم تواین وضعیت شوهرمو تنها بذارم اون به کارکردن من احتیاج داره

ن باید فقط خونه داری کنه عزیزم من شدی ز  می بس کن دخترم...توباالخره باید مادر-
مطمئنم که شوهرت خیلی خوشحال میشه وقتی بفهمه توداری براش یه فرشته میاری 

 .که ازخون خودشه
آره خیلی خوشحال شد وقتی فهمید وهمون موقع هم گفت دیگه نمیخوام کارکنی -

 .تونه ولی خاله مخارج زندگی خیلی زیاده اون تنهایی نمی
رم باید کاربکنه وزحمت بکشه تا خانواده اش تو رفاه زندگی اون مرده دخت-

 پس میاره خیروبرکت خودش باکنن...مطمئن باش این بچه که بیاد توزندگیتون 
خداهست دخترم مطمئن باش درمونده ات نمیکنه توهم ناشکری  مورده بی نگرانیت

 .نکن وهرچه زودتر از کارکردن کناربکش وفقط به فکر کوچولوت باش
 :مژگان اشکهاش رو پاک کرد ومهین خانم رو درآغوش گرفت

 .خاله مهین شما خیلی خوبید نممنو-
همون روز مژگان به شادی خانم موضوع روگفت واز کار استعفا داد من ونازی براش 

 :آرزوی سالمتی کردیم پس از رفتنش مهین خانم بابغض گفت
 .امیدوارم خداکمکش کنه-

********** 

روزی میگذشت واتفاق خاصی نیافتاده بود اما اون روز صبح ازپایین  ۵ از رفتن مژگان
 .ومد که منو کنجکاو کرده بودا سالن صداهایی می

سریع دوش گرفتم وبلوز ساده اما شیک قرمزمو باساپورت قرمز وضخیم ست کردم 
وموهامو باالی سرم جمع کردم وپس از آرایش وعطر وپوشیدن صندالی قرمزم ازاتاق 

زدم وبه طبقه پایین رفتم که متوجه ی شادی خانم ودوخانم دیگه شدم که  بیرون
درسالن نشسته بودن.خودمو به آشپزخونه رسوندم وپس ازسالم وصبح بخیر از مهین 
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 :خانم پرسیدم
 اینجا چه خبره؟-

 :مهین خانم سبزیهای شسته رو روی میز گذاشت
 .شادی خانم خدمتکار جدید گرفته-

 :ادامه دادکمی تعجب کردم که 
 .تاهستن۲به جای مژگان...البته اینا-

سری تکان دادم که اون دونفر وارد آشپزخونه شدن.یکیشون زن مهربونی بود که 
خوردوباوضعی ناجور  سال بهش می۲۷سال داشت واون یکی...دختری جوون که۴۰

کنار  وآرایشی خیلی غلیظ.ناخودآگاه نسبت بهش احساس بدی پیدا کردم که نازبانو
 :گوشم گفت

 توهم داری به اون چیزی فکر میکنی که من دارم میکنم؟-
 :بی آنکه نگاه ازاون دونفر بردارم گفتم

 مگه تو چه فکری میکنی؟-
 .اینکه این دختره زیادی جلفه-

 :نیشخندی زدم
 .انگار فکرامون مثل همه-

 :مهین خانم بالبخند خودشو معرفی کرد که اون زن گفت
 .لمهسا۴۱من سوزان هستم -

 :اون دختره هم باکلی عشوه وافاده گفت
 .سالمه۲۷الله ام.-

 :به خودم بابت این حدس درست برای سنش آفرین گفتم واز جابرخاستم
 .شهال هستم-

 سپس بدون حرف دیگه ای از آشپزخونه زدم بیرون.کالفه بودم ودلیلشو نمی
 .دونستم.صدای بوق ماشین نشان از اومدن پاکان میداد

 :که شد اومد سمت من ومن زود برخاستم وارد سالن
 .سالم خسته نباشید-

 :نگاهم کرد
 سالم .تشکر.خوبی؟-
 .ممنون خوبم-
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 .بامن بیا کارت دارم-
کمی متعجب شدم ولی بی حرف دنبالش رفتم.وارد اتاقش شدیم ومن نگاهمو اطراف 

 :چرخوندم که گفت
 شهال تو کامپیوتر بلدی؟-
اداری رو که توی  نم بیشتر مواقع من کارای تایپی وبله توی کارای اداری شادی خا-

کردم وباراهنمایی های خانم االن کامال  مسلطم.خب  شد رو براش می خونه انجام می
 واسه ی چی پرسیدی؟

 اگر بخوام ببرمت سرکار موافقی؟-
 :هنگ کردم ولی باکنجکاوی گفتم

 چه کاری؟-
 .منشی بشی-
 .اما محاله خانم اجازه بده-
 .مان روی حرف پدربزرگ حرف نمیزنهاما ما-
 مگه فراز خان گفته منو ببری سرکار؟-
نه امااگر توموافق باشی بهش میگم تا به مامان بگه.شنیدم مامان دوتا خدمتکار -

 .جدید آورده پس نیازی به وجود تو توی خونه نیست
 ....خوشحال بودم خیلی

 .شدمخب من حرفی ندارم واتفاقا از بودن توی ویال خسته -
 :لبخند زد که گفتم

 ...فقط یه چیزی-
 بگو؟-
 من توی کدوم شرکت وبرای کی باید کاربکنم؟-

 :نزدیک ایستاد
 .کنی توی شرکت پدربزرگ وبرای من کار می-

 :زده نگاش کردم که خندید حیرت
 خب دوست نداری؟-

 :لبخندم نشانه ی رضایتم بود.دستاشو توی هم قفل کرد
میزنم شب جوابو برات میارم که اگر موافق بودن از  عصر میرم باپدربزرگ حرف-

 .فرداصبح بامن میای شرکت
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سرمو تکون دادم وازاتاقش خارج شدم.واقعیتش خیلی خوشحال بودم چون دیگه 
فضای ویالواقعا برام کسالت آور شده بود.توی راه پله میخکوب صحنه ی روبه روم 

و مشغول چیدن میز ناهار بود وتمام موندم.الله بود که بایک تاپ وشلوارک باالی زان
بدنش نسبتا مشخص بود ومن خیره ی اینهمه وقاحت وبی شرمی این دختر بودم که 

دستی باگرفتن بازوم منو به خودم آورد.پاکان به دهان نیمه بازم از شدت تعجب 
 :نگریست وخندید

 .انگار برات یه چیز جدیده-
 :خودمو جمع وجور کنمکمی تکون خوردم وباچند نفس عمیق سعی کردم 

واقعا تابحال یه آدم رو اینهمه وقیح ندیدم خب توی مهمونیای خانم چرا بدترم بوده -
ز ولی برای یک خدمتکار که اونم تازه چند ساعته که اومده برام خیلی عجیبه عجیب ترا

که این دختر چطور میتونه بابیرون گذاشتن بدنش نگاه هیز مردای اطرافشو اون این
 .نهتحمل ک

 :نگاهی به چشمام کرد
 منظورت به منه؟-

 :کمی جاخوردم
 .نه پاکان اصال من کلی گفتم-
 .بیخیال هرکسی یه عقیده ای داره-

جلوترازمن از پله ها پایین رفت.الله چرخید وبادیدن پاکان تقریبا ن او حرص خوردم و
وجه سرمیز بهت زده بهش نگاه کرد .حق داشت پاکان واقعا جذاب بود اما پاکان بی ت

نشست و به منکه هنوز توی بهت بودم اشاره کرد تا به خودم بیام ومن زود خودمو به 
میز رسوندم وبراشون غذا کشیدم.الله از هرموقعیتی برای نزدیک شدن به پاکان 

ورد.برای شادی خانم غذا کشیدم و به آ استفاده میکرد واین پوزخند روبه لب من می
 :انو مشغول خوردن ناهار شدم ودرهمان حال گفتمآشپزخونه رفتم وکنار نازب

 ...نازی-
 :نازبانو غذای تودهنشو قورت داد

 جانم شهال؟-
 کابوسات کمترشده؟-

 :چهره اش ازهم باز شد ولبخند نشست رولبش
 . آره خیلی کمترشده واقعا ممنون از کمکت شهال من نزدیک بود به مرز جنون برسم-
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پیدا میکنی فقط به دستورات دکتر صادقی عمل کن چندجلسه که بری کامال بهبود -
 .وحواست باشه مهین خانم بویی نبره

 .باشه باشه...خیالت راحت-
روشو برگردوند ودورترازجمع ما روی صندلی  نماو بااومدن الله بهش نگاه کردم و

 .نشست وکمی غذا کشید وحین ور رفتن باگوشیش مشغول خوردن شد
دلهره منتظربرگشتش شدم ودعا کردم که کاش همه چیز  بعدناهار پاکان رفت ومن با

 ...خوب پیش بره

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

توی اتاقم نشسته بودم وهنوز پاکان برنگشته بود.شادی خانم هم .۱۰شب بود وساعت 
 .توی ویالنبود

خودموبامطالعه ی کتابی سرگرم کردم که صدای تقه ای که به دراتاقم خورد منو به 
 :خودم آورد

 .ییدبفرما-
 :قامت پاکان نمایان شد ومن بااسترس رفتم جلو

 چی شد پاکان؟-
 :پاکان لبخندی به روم زد

 .موافقت کرد...تبریک میگم خانم منشی-
 :خندیدم واوخندید.امشب خوشحال شدم وباعثش پاکان بود

 .من واقعا ازت ممنونم پاکان...توخیلی خوبی-
 :نگاهی بهم انداخت وبه سمت در رفت

 .حاضرباش تابریم.اگر دیرکنی اخراجت میکنم۸ساعتفرداراس -
  ... سپس خندید ومن باحرص نگاهش کردم

کرده بود.باوسواس عطر زدم وازاتاق بیرون رفتم.مهین خانم بادیدنم اسپرتم جذابم  تیپ
 :بامحبت همیشگیش اومدسمتم

ی ماشااهلل دخترم چقدر زیبا شدی...تبریک میگم بهت واقعا برات خوشحالم که شد-
 .منشی شرکت فراز خان

 :لبخند گرمی به روش زدم
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 .مونید ممنونم مهین خانم شما برام مثل مادرمی-
 :نازبانو به سمتم اومد وگونه امو بوسید

 .تبریک میگم-
شد وخیره چشمم به الله افتاد که پشت سرپاکان از پله ها پایین میومد وچشمام ریز 

نم ولی چهره ی بی تفاوت پاکان کمی منو بهشون...پوزخند روی لبمو نتونستم پنهون ک
 :ازفکری که توی سرم بود دچارتردید میکرد.الله باعشوه کیف پاکان روبه سمتش گرفت

 .بفرمایید پاکان خان-
 :پاکان بی حرف سری تکان داد وبادیدن ما به سمتمون اومد

 حاضری شهال؟-
 :هرسه سالم دادیم ومن ادامه دادم

 .بریم تونیم بله مشکلی نیست می-
الله اخم کرده نگاهمون کرد ومن بالبخند جذابم اونو بیشتر حرصی کردم ومجدد گونه 
ی مهین خانم ونازی روبوسیدم وپشت سر پاکان از سالن خارج شدیم.توی پارکینگ 

که در م کرد که کدومو سواربشه ومن بی تفاوت منتظربود مردد به ماشینا نگاه می
م ند ومن به سمتش رفتم وجلونشستم.اوز رو نهایت ریموت سانتافای مشکی رنگ

 :سوارشد که بادیدن اخمهای محو من گفت
 اول صبحی کشتی هات غرق شدن؟-

 :دادم بی ادبی بود وگرنه جوابشو نمی
 .نه چیزی نیست-

ماشین رو حرکت داد وپس از نیم ساعت رسیدیم به شرکت.پیاده شدیم وباهم باال 
 .رفتیم

اق یکی اتاق مدیرعامل یکی اتاق جلسات ویکی هم اتاق شرکت شیکی بود.دارای سه ات
نقشه کشی.میز منشی درست روبه روی اتاق مدیر عامل قرارداشت وآشپزخونه ی 

 .کوچیک وشیکی هم کنار ورودی
 :به منکه خیره ی اطراف بودم گفت

 .بیا تا باکارات آشنات کنم-
 :ن دادموبا اطمینان سرتکتوضیح داد ومن برام کارامو  ناو بی حرف به دنبالش رفتم و

 .خیالت راحت من همه چیز رو فهمیدم-
 :لبخندی زد وبه سمت اتاقش رفت
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 .خوبه آفرین-
دادم که آسانسور توی طبقه ی  خبری نشد ومن داشتم کارهامو انجام می۱۱ساعت  تا

شدن...ازجابرخاستم وخوش و وارد شرکت ماایستاد وسه مرد شیک پوش ازش خارج 
ماییشون کردم داخل اتاق پاکان وخودم به آشپزخونه رفتم وچهار آمد گفتم وراهن

تقه ای  ظرف کوچیک شکر کنارش وبا یک وه ی اسپرسو توی سینی گذاشتم وفنجان قه
به در وارد اتاق پاکان شدم ونگاه اون سه مرد به سمت من برگشت ویکیشون به پاکان 

 :گفت
خدایی خوب کسیو انتخاب خرش آتواین مدت دنبال منشی بودی  پاکان هرچی-

 .کردی ازهمه نظر عالی
م اخم داشت ننگاهم به صورت پاکان که انگاراو اخم محو روی صورتم کمی غلیظ شد

 مکشیده شد وسینی رو زود روی میز گذاشتم وازاتاق خارج شدم.پشت میزم نشست
ساعت طول ۱ونفس حبس شده مو آزاد کردم ولیوان آبی ریختم وخوردم...صحبتاشون 

شیدن وبعد از رفتنشون پاکان کالفه داخل اتاقش رفت وبهم اشاره کرد.دنبالش رفتم ک
 :که گفت

شهال ازاین به بعد مواظب پوششت باش دلم نمیخواد هرکس وناکسی بهت تیکه -
 بندازه میفهمی؟

 : تعحب کردم ونگاه به سرتاپام انداختم
 توی پوشش من مشکلی هست؟-

د ودستشو به سمت شالم آورد وطره ای ازموهای ی ام ایستامجلواومد وتوی یک قد
 :بیرون اومده از زیر شال شل شده ام رو گرفت وگفت

 ...این یه مشکل-
چقدر  کشدم.ازنزدی نگاهش کردم وانگارتازه متوجه ی جذبه وجذابیت چشماش می

 ...م بهم نگاه کرد اما کالفهنبیشتر دلربا بود .او
 :رگشتحرفی نزدی که پوفی کشیدو پشت میزش ب

 .برام لیست خریدای هفته ی قبل رو حاضرکن وبیار-
لیست رو براش آماده کردم وبردم توی ۲گفتم وپشت میزم برگشتم.تا ساعت ای"چشم"

 :اتاقش.جلوی پنجره ایستاده بود
 .مهندس لیست حاضره-

 :برگشت سمتم ونگاهم کرد.کمی معذب شدم
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 گرسنه ات نیست؟-
 یم شرکت؟چرایکم گرسنه ام.تاکی باید بمون-
 .عصر۶تا-
 .اوووووه چه زیاد-

 :لبخندی زد وکمی جلو اومد
 .یه شماره تودفتر تلفن رومیزت هست برو بزن وسفارش ناهار بده تابیارن-

 :سری تکان دادم وخواستم برم که یادم اومد وگفتم
 نگفتی چی سفارش بدم؟-
 .جوجه کباب خودتم هرچی خواستی سفارش بده-

جوجه بادوتا نوشابه مشکی سفارش دادم.به آشپزخونه رفتم بیرون رفتم ودوپرس 
ودستامو شستم.لیوان وبشقاب حاضر کردم وقاشق وچنگالم گذاشتم که صداش به 

 :گوشم رسید
 سفارش دادی؟-

 :برگشتم ونگاهش کردم
 .آره میاره حاال-
 . پس وقتی اومد بیار توی اتاق من-
زدن ومن رفتم غذا رو گرفتم وبه  ای گفتم وپاکان رفت.نیم ساعت بعد زنگ "باشه"

 :همراه وسایل دیگه بردم داخل اتاقش
 .غذاهم رسید-

ازروی صندلیش برخاست وروی مبل نشست روبه روش نشستم وغذاهارو توی بشقاب 
 ...ریختم ومشغول خوردن شدیم

 ...شهال-
 :غذاتوی گلوم گیر کرد وبه سرفه افتادم دستپاچه شد ولیوان نوشابه رو گرفت سمتم

 .بخور اینو...بخور-
 :ازدستش گرفتم والجرعه سرکشیدم.کمی راه نفسم باز شد نفسای عمیق کشیدم

 بله؟-
 . سال پیش فرق کردی۶خیلی نسبت به-

 :یک تای ابرومو انداختم باال
 .کنه توخودتم خیلی فرق کردی دما فرق میآخب معلومه که ظاهر -
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 ... ولی توغیراز ظاهر رفتارت واخالقتم عوض شده-
 خوبه یابد؟-
 .تر شدی خوبه...خانم-

دستم جلوی دهنم خشک شد وچشمام بهش افتاد که چشمکی زد وگلوی من باز 
 :گرفت انگار فهمید که گفت

 .باشه باشه دیگه ازت تعریف نمیکنم که هول نشی وغذا توگلوت گیر کنه-
د باحرص نگاهش کردم که خندید ومنم لبخندزدم .ادامه ی غذا توی سکوت صرف ش

همه چیزو جمع کردم وبردم توآشپزخونه وپس از تمیز کاری بیرون اومدم وپشت میزم 
بود که آسانسور ایستاد ومرد جوانی ازش  سه ونیمنشستم ومشغول شدم.ساعت 

 :خارج شد وبه سمتم اومد.برخاستم
 .سالم خوش اومدید-

 :نگاهی عمیق بهم انداخت
 سالم خانم...مهندس هست؟-
 .بله-
 دارن؟مهمون -
 خیر بذارید اطالع بدم بهشون که اومدید.بگم آقای...؟-
 .بگید مهر آرا اومده-

سری تکان دادم وپس ازهماهنگی با پاکان مهرآرا وارد اتاقش شد.نفس حبس شده 
 :امو آزاد کردم وبا خودم گفتم

  .چه چشمای عجیبی داشت-

اکان ومهرآرا به باصدای در اتاق دستی به صورتم کشیدم وبرخاستم .صدای خنده پ
خوبی به گوش میرسید.هردو باهم ازاتاق خارج شدن ومهرآرا باخداحافظی رفت ومن 

 ساعت پنج و نیم بود نگاهم به سمت ساعت کشیده شد
 :باخستگی روی صندلیم ولو شدم که پاکان باالی سرم ایستاد

 خسته شدی؟-
 .آره امروز روز اوله مسلما سخت میشه-

 :لبخندی زد وگفت
  .دیگه برای امروز پاشو بریم ویالبسه -
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ازخداخواسته زود برخاستم که خندید .باهم ازشرکت بیرون اومدیم وسوارماشینش 
 :شدیم که ضمن حرکت گفت

 .شهال...قراربود شام مهمونم کنی-
 :باخستگی چشم بستم

 .توهم قرار بود خانم رو راضی کنی-
 . امشب خسته ای وگرنه میرفتیم-
 .دیگه امشب خسته امباشه برای یه شب -

  ...حرفی نزدو من چشمامو بستم

********** 

یک هفته ای میشد که توی شرکت مشغول به کار بودم وواقعا هم سرمون خیلی 
 . شب توی شرکت بودیم۸شلوغ بود طوریکه گاهی تا 

 :اونروز نازبانو گفت
 .دارمدکتر فرداوقت -

 :تازه یادم افتاد ونگاهش کردم
 ...آره راست میگی-
 ذاره فرداباهام بیای؟ ارباب می-
 .باید ازش بپرسم سرمون که خیلی شلوغه-
 .خداکنه بذاره چون دوست ندارم تنهایی برم-

وبه طبقه باال رفتم.پشت اتاق پاکان ایستادم وتقه ای به  بلند شدم قهوه مو خوردم و
تغییری  در زدم ووارد شدم .روی تختش دراز کشیده بود که بادیدن من بدون اینکه

 :توی حالتش بده گفت
 چیزی شده شهال؟-

 :جلورفتم ونزدیک به تختش ایستادم
 .فردا نازبانو نوبت داره دکتر-

 :نگاهم کرد
 ...نگو که اومدی ازم مرخصی بگیری-

 :سرمو آوردم باال ولبخند زدم
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 .دقیقا درست حدس زدی-
 :کالفه برخاست ونشست

 ...ولی شهال-
 :حرفشو قطع کردم

ومدم شرکت...توکه انتظار ا فرستادم وخودم می خانم خبر داشت اونو می اگر مهین-
 نداری اون دختر بچه رو تنها بفرستم مطب؟

 : نگاهم کرد وبرخاست.سربه زیر انداختم که جلوم ایستاد
 !!!به یه شرط-

 :سرمو باال اوردم ویک تای ابرومو باال انداختم
 چی؟-
نازی برو ولی  نه هرکارداری بکن بعدم بارسونمت خو شرکت باش بعدش می۳فردا تا -

 فرداشب باید بهم شام بدی یادت که نرفته ؟
 :کمی فکر کردم وگفتم

 .خب ...باشه-
 :لبخندش چقدر جذاب بود برام .منم لبخند زدم وبابدجنسی عقب عقب رفتم

ل آلود ماهی بگیریا-  .ولی توهم خوب بلدی ازآب گ 
  ...قهقهه اش به گوشم رسید وذوق کردمسپس زود ازاتاقش خارج شدم که صدای 

********** 

 :بود که رسیدیم ویال ونازبانو گفت۷ساعت
 .ممنون شهال که همراهیم کردی واقعا ممنون-

 :نگاهی بهش کردم
 که توخوب بشی برام دنیا ارزش داره نازی این حرفا چیه میزنی؟ همین-

دیدم که ازاتاق پاکان بیرون لبخند عمیقی بهم زد ومن به سمت اتاقم رفتم والله رو 
رفت.بی حوصله وارد  میاد واخمم درهم رفت.بادیدنم پوزخندی زد وبه طبقه پایین

از یک دوش جین سفیدمو باشنل آبیمو شال وکفش همرنگش تنم  بعد اتاقم شدم و
کردم وآرایشمو کمی غلظت دادم وعطرمو هم بیشتر...خوشکل شده بودم واین ازآینه 

 .کامال  مشخص بود
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ازاتاق بیرون رفتم که پاکان هم همزمان ازاتاقش بیرون اومد وبادیدنم لبخند به لب 
 :نزدیکم شد

 .سالم شهالخانم-
 :بدون لبخند وجدی گفتم

 .سالم پاکان خان-
 :مات نگاهم کرد که من بی حوصله گفتم

 بهتر نیست زودتر حرکت کنیم؟-
ین انتخابیش جنسیس به خودش اومد وجلوتر رفت.پشت سرش رفتم واینبار ماش

 .خوشکلی بود که میدرخشید
 :سوارشدیم که گفت

 کجابریم؟-
 :کمربندمو بستم

 .نمیدونم-
رفت متوجه شدم میره طرف  نگاهم کرد وبی حرف حرکت کرد .از جاده ای که می
 فکری هم وازاین بودم همونجافرحزاد ولبخند روی لبم نشست چون خودمم فکرم 

 .جدیم رو حفظ کردم تفاوت وردم ولی باز ظاهر بی ک ذوق
 نگاه میدزدی...چی شده شهال؟-

 !؟براش مهم بود؟
 .نه من چیزیم نیست-
 .سال ازت دور بودم شهال بهم نمیاد نشناسمت توامشب یه چیزیت هست۶من فقط -
 بهت گفتم من خوبم اگر چیزی بود می-

دست دیگه حرفی نزد بارسیدن به مقصد خواستم پیاده بشم که مچ دستم اسیر 
 لرزید؟؟؟ مردونه اش شد واین اولین تماس بود ودل من چرا

 :نگاهش کردم وگفت
 شهال چته؟-

 :خواستم بگم هیچی که زودتر گفت
 .شهال جواب سرباال نده من اصال خوشم نمیاد-
 ... بهت نمیاد انقدر اهل تنوع باشی-

 :سوالی نگاهم کرد که گفتم
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 بیخیال به من چه مربوطه؟-
 :کشم که محکمتر گرفت وباخشم گفتخواستم دستمو ب

 .تا من نخوام جایی نمیری شهال...حاال درست حرفتو بزن-
 :پوزخندی به روش زدم

 .الله این روزا زیاد میاد توی اتاقت-
اخم کرد و فقط جوابش نگاه عصبی اش بود که توچشمام دوخته شد ونفسای تند 

 .شده اش از شدت خشم...ترسیده بودم؟خب یکمی آره

 ...انپاک-
باریموت در رو قفل کرد وشانه نم او مچ دستمو ول کرد وپیاده شد.کالفه پیاده شدم و

 آرومی ونسبتا دنج ی گوشه وپاکان شدیم رستوران وارد هردو به شانه اما بااخم 
  .ونشستیم کرد انتخاب

 ...پاکان-
 :نگاهم نکرد اما گفت

 بله؟-
تو به من ربطی نداره خب حق هم  میدونم االن داری باخودت فکر میکنی که کارای-

 .داری من ...معذرت میخوام
 :نگاهش عمیق خیره ی چشمام شد

 شم ولی فکر می من از اینکه اون حرفو زدی وکنجکاوی کردی ناراحت نشدم ونمی-
 ...شناسی واون حرفت بهم فهموند توبه من اعتماد نداری کردم منو می
 :سریع گفتم

 .که توفکر میکنی پاکاننه نه باور کن اینجوری نیست -
 ...گارسون نزدیک شد ومن ساکت شدم.سفارش دادیم
 :دستشو توی سینه اش حلقه کرد وبه عقب تکیه زد

بهت نمیاد ساده لوح باشی شهال.من پاریس بودم جایی که دخترای زیبا ریخته بودن -
زیبا پولدار ولی منو جذب نکردن چون من دنبال همچین دخترایی نیستم پس چطور 

 کنی؟ تو درموردم اینجوری فکر می
 :راست میگفت واقعا ...ومن به حماقتم وحرف نسنجیده ام لعنت فرستادم
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 . انگارحق باتوئه-
 ...دستمو گرفت واین دومین لمس بود تویک روز

اون الله پیش چشم من هیچ ارزشی نداره چون من اهل خوشگذرونی نیستم -
کنم وبرام جذاب باشه نه هر دختر تازه ودوست دارم تنها عشوه های همسرمو نگاه 

 ...رسیده ای
 :لبخند  روی  لبم لبخند آورد روی لبش

 .چه عجب ماباالخره لبخند توروهم دیدیم-
باآوردن غذا هردو مشغول شدیم ودیگه حرفی پیش نیومد.بعد شام کارت پولمو بیرون 

 :آوردم وگرفتم سمتش
 میشه توبری وحساب کنی؟-

 :دستم انداخت وبرگشت سمتمنگاهی به کارت توی 
 چی؟-

 : باتعجب جمله مو تکرار کردم که کارت رو بااخم گرفت وتوی کیفم انداخت
 خوای پول غذارو حساب کنی شهال؟ خجالت نمیکشی توی روی من می-
 خب قراربود مهمون من باشی امشب پس انتظار داری کی حساب کنه؟-

 :لبخندزد
ن تو من منظورم همین بود نه اینکه تو پول شه مهمو که دوتایی اومدیم می همین-

 ...شامو حساب کنی خانم کوچولو
  (..به رفتنش نگریستم ودلم لرزید ازاین کلمه)خانم کوچولو

 ...شهال-
 :برگشتم سمتش

 بله؟-
 یکم قدم بزنیم؟-

 :و فهمید.کنارهم شروع کردیم به راه رفتن که گفتر موافقتماز لبخندم  لبخند زدم و
 چراهیچ وقت از ویال نرفتی؟شهال -

 :نگاهش کردم
 کجا برم؟-
توتوی همه ی این سالها کارکردی واالن باید سرمایه داشته باشی چرانخواستی -
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 مستقل باشی؟
 .آره خب اونقدر دارم که بتونم مستقل بشم ولی زیاد تنهاییو دوست ندارم-
 .سال بیشترشو تنها بودم۶من تواین  اما-
 چی شد برگشتی؟-
 .دیگه تحمل غربت نداشتم چون-
 پاریس قشنگه؟-

 ...نگاهش عمیق بود
 ...خیلی-

 .لبخندی زدم که درسکوت فقط نگاهم کرد.کمی بعد درسکوت توی راه برگشت بودیم
 :ماشینو وارد پارکینگ کرد

 امشب چطور بود برات؟-
 :لبخندزدم

 .عالی-
  ...ی ازماشین پیاده شدم"شب بخیر"لبخندزد ومن با

********** 

گذشت وحال نازبانو خیلی خوب شده بود ودیگه ازکابوس  یکماه از برگشتن پاکان می
 ...بودوتولد نازبانو خردادماه ۲۵هاش خبری نبود وامروز 

 :وارد شدم وتقه ای به دراتاق پاکان زدم و لند شدمازجام ب
 .خسته نباشی-

 :نگاهی کوتاه بهم انداخت
 .مرسی-

 :جلوتررفتم
 .نازبانوئهپاکان امروز تولد -

 :ابروهاش باالرفت وازجاش برخاست
 اونوقت تواالن باید به من بگی شهال؟-
 .مگه چیه؟یه کادو خریدنه همین-

 :باتعجب گفت
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 .یعنی چی یه کادو خریدن؟من میخوام براش جشن بگیرم-
 :ابروهام پرید باال

 چی؟جشن؟-
 خب آره مگه چیه؟-
 .شته باشهکردم تولد یه خدمتکار برات ارزش دا فکر نمی-

 :.جلواومد وبازومو محکم گرفترفت عصبی شد و اخمهاش درهم
تلخ حرف نزن شهال...تلخ حرف نزن.خودتم میدونی من تواین یکماهی که اومدم برای -

 نازبانو همه کار کردم .غیرازاینه؟
 : به چشمای پراز خشمش نگریستم وبازگند زده بودم وباید درستش میکردم

 ...ببخشید-
 چونه ام زد واین چندمین لمس بود؟؟؟ دستشو زیر

 فتاد؟ا تپش قلبم تند شد؟چه اتفاقی داشت می نگاهش تونگاهم گره خورد وچرا
شهال چرا حس میکنی من غریبه ام؟من باپاکان گذشته فرقی دارم که باهام احساس -

نازبانو روبه  یا غریبی میکنی؟چرابعضی حرفات اینهمه آزاردهنده اس؟من هیچ وقت تو
کرد تواالن روبه  کنم واگر به چشم خدمتکار نگاهت می خدمتکارنگاه نکردم ونمی چشم

روی من نایستاده بودی که بخوای بهم زهر بزنی ومن هیچی نگم بهت.رفتار ارباب 
 باخدمتکارش اینجوریه شهال؟

 :سرمو به زیرانداختم که پوفی کشید وگفت
 .برو وسایلتو بردارتابریم-

 :باتعجب گفت
 .ظهره۱۱که ساعت کجا؟االن-
 .خب بریم لوازم بخریم وبریم ویال تا حاضرکنیم ویال رو برای مهمونی-

 :خواستم برم که ایستادم وگفتم
 ...پاکان-

 :جلوم ایستاد ومنتظر نگام کرد
میشه فقط خودمون با فراز خان باشیم اینجوری جمع صمیمی تر میشه وماها -

 .خوش میگذرهاحساس غریبی نمیکنیم وبه نازبانوهم بیشتر 
 :لبخندزد

 .باشه خانم کوچولو...حاال زودباش-
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زود ازاتاقش بیرون اومدم وکیفمو برداشتم وباهم ازشرکت بیرون  لبخندعمیقی زدم و
مشغول خریدکردن بودیم.من برای کادوش یک ساعت خیلی شیک ۲زدیم وتا ساعت

وکادو  با خریدالتوی شیک وفوق العاده زیوپاکان هم یک پخریدم والبته گرون قیمت 
 .گرفتیم وبه سمت ویال روند

سریع داخل رفتیم ومن خودمو به اتاقم رسوندم وپس از تعویض لباس به آشپزخونه 
خورد ومشخص  رفتم وناهار خوردم پاکانم توی پذیرایی داشت باشادی خانم غذامی

 .بود داره موضوع مهمونی رو میگه
نبره .ظرفارو توی ماشین ظرفشویی سعی کردم جلوی نازبانو خونسرد باشم که بویی 

 :گذاشتم که صدای پاکان اومد
 ...شهال-

 :برگشتم ونگاهش کردم
 بله؟-

 :ابرویی باال انداخت
 میشه یه لحظه بیای؟-

سری تکان دادم وبه دنبالش رفتم که الله باحرص نگاهم کرد ومن پوزخندی بهش زدم 
 :که پاکان ایستاد گفت

ین بهونه باخودم ا به هم به مامان گفتم ,قراره مامان بره خونه پدربزرگ گفت نازی رو -
 کنیم.خوبه؟ برم وشب باپدربزرگ میایم ماهم تواین مدت ویال رو تزئین می می

 :باخوشحالی گفتم
 .آره عالیه-

 :لبخند زد ومن ازش جداشدم وبه آشپزخونه رفتم که صدای شادی خانم اومد
 .بانو بگو حاضربشه بامن بیاد خونه فراز خانشهال به ناز-

 :نازبانو که شنیده بود باتعجب نگاهم کرد
 منومیگه؟-
 ...داریم عزیزم؟برو حاضرشو دیگهتواین خونه مگه چندتا نازبانو -
 ؟و صدا کردامروز من بره چرا آخه خانم همیشه توروباخودش می-
ش بری حاالم زود باش تا خب شاید چون من شرکت بودم خسته ام خواسته توباها-

 .خانم عصبی نشده
سری تکان داد وگونه ی مهین خانم روبوسید وازآشپزخونه خارج شد روی صندلی 
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 :نشستم که مهین خانم گفت
 خواد نازی رو ببره؟ چی شده شهال؟چراخانم می-

 : موضوع روبراش گفتم که باخوشحالی وشوق گفت
 .خداعمرتون بده که دل بچه امو شاد میکنید-

 :لبخند زدم ودستشو گرفتم
 .کنم پاکان زحمت هاروکشیده منکه کاری نمی-

 :بارفتن شادی خانم ونازبانو منم ازآشپزخونه خارج شدم که پاکان اومدجلو
 خب ازکجا شروع کنیم؟؟؟-

داد ومن والله ومهین خانم  پاکان به خواسته ی من ایستاده بود وفقط نظرمی
کردیم وقتی سالن تمیز شد نوبت وصل کردن  وسایل روکمی جابه میو گردگیری 

 :آویزها شد که پاکان گفت
 .الله خانم برو نادرروصداکن بیاد کمک-

ازسالن بیرون رفت که پوزخندی روی  "چشم"الله لبخند عمیقی به پاکان زد وباگفتن 
لب من نشست.بااومدن نادر سالن خیلی زود تزئین شد فقط مونده بود بادکردن 

 :والله مشغول شدن ومنم خواستم برم سمتشون که پاکان صدام کرد بادکنکا.نادر
 .شهال بروحاضرشو بیا بریم کیک بخریم-

سری تکان دادم ورفتم باال وتیپ سفید زدم وسریع آرایش کردم وعطر هم زدم 
 :وبرگشتم پایین وبه آشپزخونه رفتم وبه مهین خانم گفتم

و قورمه سبزی درست کنید وساالد  مهین جون باسوزان خانم برای امشب شام ماهی-
 .هم باشه...ممنون

 :سوزان خانم لبخندزد
 . خیالت راحت دخترم-

ه پاکان توش نشسته بود سریع ازسالن خارج شدم وخودمو به ماشین پرشیایی ک
 .حرکت کردکه بعد از نشستن من رسوندم 

 برای شام گفتی چی درست کنن؟-
 .ماهی پلو وقورمه سبزی باساالد-
 .خوبه-

به کیک فروشی شیک وبزرگی رفتیم ووارد شدیم.کیکای تولد پشت ویترین بهم 
چشمک میزد.باذوق روبه روی ویترین رفتم وبادقت به کیک ها نگریستم واندکی بعد 
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 :گفتم
 .پاکان این کیک رو بخر-

 :پاکان کنارم ایستاد وبالخندگفت
 .حق بامامانه توخیلی خوش سلیقه ای-

او به سمت فروشنده رفت ومن گفتم باکاکائو روش بنویسن لبخند روی لبم نشست و
که  (۶(ودیگری عدد)١نازبانو جان تولدت مبارک(دوتاشمع هم خریدیم که یکیش عدد))

روکه سن نازی بود نشون میداد.به پیشنهاد پاکان فشفشه هم ۱۶روی کیک عدد
 : گ خوردخریدیم ومن خنده ام گرفته بود.توی ماشین نشستیم که موبایل پاکان زن

 بله؟-
... 
 .داریم برمیگردیم مامان شما تایکساعت دیگه خونه باشید مشکلی نیست-

... 
 .باشه ممنون.خدانگهدارتون-

 :نگاهم کرد
 .مامانه میگه مادیگه میخوایم برگردیم منم گفتم تایکساعت دیگه بیاید-

شده  سری تکان دادم با رسیدن به ویالزود واردشدیم وبادیدن بادکنکای باد
راحتی کشیدم ورفتم توی اتاقم .دوش گرفتم وازبین لباسام یه کت وشلوار فیلی  نفس 

خیلی شیک انتخاب کردم وپوشیدم وموهامو باسشوار مدل پرسشوارکشیدم وآرایش 
 .ملیحی هم به چهره ام دادم وباعطر

  بود شبهشت  نگاهم روی ساعت رفت

اومدن شادی خانم رومیداد.پاکان عمیق ازپله ها پایین اومدم که صدای درویال نشان از
 ...نگاهم کرد ومن نفهمیدم معنی این نگاه رو

 .الله چراغها روخاموش کردومن شمع روی کیک روروشن کردم ونادر فشفشه هارو
 جلوی درایستادیم وباورودشون آهنگ تولدت مبارک توسط سوزان خانم

(play)رت نازبانو پرازشگفتی صو...شد چراغهاروشنو  شدوصدای جیغ وتشویق بلند
 :وحیرت وشادی بود.جلورفتم وبغلش کردم

 .خانم کوچولو تولدت مبارک-
رفت تایه لباس نم او دل من شاد شد.به نوبت همه بهش تبریک گفتن و و خندید



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 5 2 

 

قشنگ تنش کنه.کیک رو روی میز بزرگ گذاشتم وکادوها رو دورش چیدم که فراز خان 
 :رفتم واوپیشونیمو بوسید بهم اشاره کرد با لبخند به کنارش

 دخترگلم خوبی؟-
  .خوبم فراز خان-

 :بااومدن نازبانوصدای درویال بلندشد .فرازخان گفت
 منتظرکسی بودید؟-

 :شادی خانم گفت
 .نه نمیدونم کیه-

نادر به سمت دررفت ودقایقی بعد خانواده ی نگارخانم وارد شدن ونیلوفر باپوزخند 
 :گفت

 ها تنها مهمونی میگیری؟شادی جون حاال دیگه تن-
 :شادی باحرص به این دختره گستاخ نگاه کردوپس از مکث گفت

 .مهمونی نیست یه جشن تولده ساده اس-
 ومهین خانم مشغول پذیرایی روی مبلها نشستن ومن با دلخوری به آشپزخونه رفتم

سرمو روی دستم ...مهمونیمونو زهر کردن.باورودشون  یشد.آهی کشیدم چطور 
که دستی روی دستم گذاشته شد سرمو باال آوردم وباغصه به پاکان نگاه کردم  گذاشتم

 :که لبخند زد وکنارم نشست
 چی شده؟چرااومدی اینجا تنها؟-
 .گند زده شد به تولد-
پاشو بریم بیرون شهال نازبانو منتظره نذار تلخ بشه براش.کاری به کسی نداشته باش -

 خب؟
برخاستم باهم وارد سالن شدیم که صدای پوزخند نگاهش کردم ولبخند زدم وازجام 

نیلوفر به گوشم رسید ومن سعی کردم بی تفاوت باشم.شادی خانم بهم اشاره کرد ومن 
لبخند موزیک شادی گذاشتم وبه همراه شادی خانم شروع کردیم رقصیدن که نازبانو  با

ی من رقصیدیم که آهنگ تموم شد وباآهنگ بعد هم بهمون پیوست وسه تایی می
نشستم ونازی هم کنارم وشادی خانم ونگارخانم مشغول شدن.نگاهم به پاکان افتاد که 

کرد وبادیدن نگاهم لبخند زد ونگاهشو گرفت ومن تعجب کردم اما بی  بهم نگاه می
خوشحال بودم ش این شادیاز  مه شدم.نازبانو خوشحال بود ومنتفاوت به جلوم خیر
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کان نگاه میکرد.کمی بعد شام خوشمزه ی مهین ومهین خانم باقدردانی به من وپا 
 خوردیم وبعد باز برای رقص رفتیم اما اینبار پاکان وفراز خان باهم میرو وسوزان خانم 
ورد گاهی آلبخند روی لبم می رقصید و کردیم.چقدر قشنگ می نگاه می رقصیدن وما
 میزد ومنم بایک لبخند عمیق جوابشو  کرد وچشمکی نامحسوس می نگاهم می

دادم.باآهنگ بعدی نیلوفرسریع خودشو جلوانداخت ودستشو دور کمر پاکان حلقه کرد 
 ص کرد ومن حس کردم کمی ناراحتمرقصیدن وپاکان روهم مجبور به رقبه وشروع کرد 

ناچار لبخند محوی زدم وتشویق کردم که نگاهم تونگاه فراز خان گره خورد که به 
لند شدم که بیشترازاین تابلو نشم بم وبرای اینبامحبت نگاهم کرد ومن سری تکون داد

وظرفهای کثیف روجمع کردم وبه آشپزخونه بردم وکمی آشپزخونه رو مرتب کردم 
ووقتی موزیک تموم شد رفتم بیرون وصدای ضبط رو کم کردم وهمه دور میز کادو ها 

یک وکیک حلقه زدیم والله یه بار دیگه آهنگ تولدت مبارک گذاشت وبعد نازبانو ک
 .روبرید وکادوهارو باز کرد

فراز خان یک دستبند طالی خیلی قشنگ شادی خانم یک انگشتر طال وکادوی من 
وپاکان هم که مشخص بود ومهین خانم هم دوتا شلوارجین قرمز وسفید تمام کادوها 

دونستن از سر  بود که نازبانو روواقعا خوشحال کرد.مهین خانم میون گریه که همه می
 بوسید و پاکان ونازی هم, پیشونی من , دست فراز خان,ی شادی خانم  گونهشوقه 

شب بود که ۱۰ازهمه مون تشکر کرد ومن گونه اشو بوسیدم.کیک خوردیم وساعت
پسرونه بلوز ولباسامو بایک شلوار و نگارخانم اینا رفتن وهرکس پراکنده شد.رفتم باال

ل تمیز کردن سالن شدم.شادی موهامو باال بستم وبرگشتم پایین ومشغوو  عوض کردم
خانم رفته بود بخوابه وفرازخان هم خداحافظی کرد تا بره خونه.سوزان والله هم رفته 
بودن مهین خانم خواست کمکم کنه که اجازه ندادم وگفتم بانازی برن کلبه وخودم تند 
 تند مشغول شدم سالن که تموم شد آشپزخونه هم تمیز کردم که پاکان اومد داخل و

 :نگاهی به اطراف بهم لبخند زدبا
 .دختر توچقدر انرژی داری بسه بروبخواب-

 :لبخندمحوی زدم وباقی کاراهم انجام دادم وگفتم
 چایی میخوری؟-
 .چراکه نه-

 یم که دستش رویخورد می ن روپشت میز نشست ومنم روبه روش.درسکوت چاییمو
 دستم نشست وچراچشمای من بسته شد؟؟؟
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 میلت بود؟شهال مهمونی باب -
 :نگاهش کردم

 .آره.مرسی-
 .کنم گرفته ای پس چراحس می-

 :نباید چیزی میفهمید سریع لبخند زدم
 بود و پر جنب و جوشی کم خسته ام امروز روز پرکارکنی فقط ی نه اشتباه می-

 :لبخند زد ودستمو گرفت وبلند کرد
 .خواد اینجوری ک سل ببینمت بدو پس پاشو برو بخواب چون دلم نمی-

  ...شب بخیری گفتم وزودتر ازپله ها باال رفتم

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

فتاد ومابه کارای روزانمون ا کرد.اتفاق خاصی نمی ماه مردادهم رسید وگرما بیداد می
 .دادیم وباپاکان هم رابطه ای دوستانه داشتیم ادامه می

روزجمعه بود اون روز توی اتاقم مشغول بازی باموبایلم بودم که صدای دراتاقم بلندشد 
 :وامروز شرکت نرفته بودیم.برخاستم وشالمو سرم کردم

 .بفرمایید-
 :بادیدن شادی خانم سریع جلورفتم

 .گفتید خودم بیام خدمتتون خانم چیزی شده؟می-
 :شادی خانم لبخند محوی زد

 .بیای باهامونخوایم بریم خونه فراز خان توهم باید  این چه حرفیه ...راستش عصرمی-
 :تکان دادمسری 

 .چشم حتما-
 رو ناهار میز بعد کردم درست قهوه خودم وبرای شادی خانم که رفت منم رفتم پایین 

دوشی گرفتم وکت وشلوار شیری رنگمو ....خوردیمغذا  وخودمونم چیدیم بانازبانو
و عطر هم زدم.موهامو  باکفش همرنگش ویک شال برداشتم وبعد از آرایش پوشیدم

 .وبه خودم لبخندی زدم ورفتم بیرونریختم کج ق فر هم اتو کشیدم و
 درماشین رو برای شادی خانم باز کردم وخودم جلو نشستم وپاکانم عقب سوارشد و

 .باورودش نفس عمیقی کشید که صداش رو منم به وضوح شنیدم
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 .داریا حرکت کرد سمت خونه فراز خان
داخل وبادکولر حال  عصربود که رسیدیم وسریع به خاطر گرمای زیاد رفتیم۵ساعت 

 :فرازخان بامحبت همیشگی اش پیشانیمو بوسید...ورد.آمونو سرجاش هم
 .چه خوشگل شدی دخترم-

 :لبخند شرمگینی زدم
 .ممنون فراز خان-

نشستیم که مستخدم شربت آورد .خوشحال الجرعه سرکشیدم وتنم خنک شد ولبخند 
کرد ولبخند روی لبش  م میروی لبم نشست که نگاهم افتاد به پاکان که داشت نگاه

اومد ودقایقی بعد خانواده ی نگارخانم وارد  بود.لبخندمو پررنگ تر کردم که صدای در
شدن ومن کمی تعجب کردم.همگی روی مبلها نشستن ومنم کنارم شادی خانم وسمت 

 .دیگه ام پاکان بود
 : فراز خان با جدیت مثل همیشه نگاهی به جمعمون انداخت وروی من مکث کرد

  .امروز اینجا جمعتون کردم تادرمورد یک موضوع خیلی مهم باهاتون حرف بزنم-

 :کسی حرفی نزد واینبار چشم فراز خان روی پاکان ایستاد
 .میخوام اموالم و ارث ها رو تقسیم کنم-

شد توی نگاه همه ی جمع دید من ولی خیلی عادی نشسته بودم این  تعجب رو می
 .ور هم نبودآت پس برام تعجب ربطی به من نداش موضوع که
 : نگارخانم

 .شما که الحمداهلل طوریتون نیست...اما آقاجون االن چرا؟-
 :فراز خان ازروی مبلش تکانی خورد

خوام مشخص کنم تا بعد از مرگم  کنه من می دونم دخترم ولی مرگ خبرنمی می-
ومسلما باید  دونید که پاکان تنها فرزند پسره پیش نیاد.می بینتونبحث ودعوایی 

 .دوبرابر بهش برسه
 :نگارخانم گفت

 .بله آقاجون اینکه مشخصه-
فراز خان حرف زد و وکیلش تمام حرفها را در لب تابش ثبت کرد تا بعد مرگ فراز خان 
بتواند سند بزند تقریبا تمام اموال فراز خان به پاکان رسیده بود وتنها دو پنجم از ثروت 

وشادی خانم وسارا ونیلوفر رسیده وبقیه مال پاکان.همه  سرشار فرازخان به نگارخانم
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 :راضی بودن ولی فرازخان گفت
 .اما این اموال برای پاکان یک شرط هم داره-

 :باز توی جمع سکوت افتاد
فردی که من میگم به مدت یکسال ازدواج کنه وبعد اموال به نامش  باید پاکان با-

 .میخوره
 :نگریستن که شادی خانم با نگرانی گفتزده به فرازخان  همه حیرت

 .ولی فراز خان این غیر معقوله-
 :فراز خان اخم کرد

بهتره هیچ کدومتون هم بامن  کنم و دونم دارم چیکار می من خودم خوب می-
 .مخالفت نکنید چون این باعث میشه از ارث محروم بشید

وزخند محوی روی بااین حرف همه انگار خفه شدن خب این ثروت کم چیزی نبود .پ
 .لبم نشست ومتعجب بودم ازاین سکوت پاکان

 :فراز خان ادامه داد
 .این دختر...شهالست-

اشک ...چرخه هنگ کردم وتمام تنم یخ زد حس کردم سالن باتمام لوازمش دورسرم می
توی چشمام حلقه زد و احساس کردم ازهمیشه بیشتر تحقیر شدم نفهمیدم چطور از 

 : یه گفتمجام پاشدم ومیون گر
فراز خان ازشماانتظار نداشتم که بخواید بازندگی من بازی کنید؟من واقعا اینهمه توی -

کنید؟بدون اینکه نظر خودم  چشم شما پست هستم که مثل کاال بامن رفتار می
من معامله کنید وتاریخ انقضای من فقط سر خواید  واستون مهم باشه؟شمامی

کردم شماهم منو مثل  دونستم فکرمی م مییکساله؟من شمارو مثل پدربزرگ خود
 . کردم دونید ولی انگار درمورد شماهم اشتباه می دخترتون می

  .سپس باگریه ازسالن خارج شدم وبه باغ بزرگ فراز خان رفتم وروی تاب نشستم

شد فراز خان بخواد بازندگی من اینجوری بازی  سوخت باورم نمی دلم برای خودم می
ردم اگر ازهمه جا رونده بشم بازم فراز خان هست که حمایتم ک کنه همیشه حس می

کنه اما حاال تمام این چیزها دودشده بود وبه هوا رفته بود.قطرات اشکم روی دستام 
سوخت واسه خودم ازخدا از پدر ومادرم وازهمه دلگیر بودم واشکهام  میچکید ودلم می

م که دستی روی شانه ام نشست تنها راه خالی کردن عقده ی دلم بود.برخاستم ایستاد
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 :برگشتم وبادیدن فراز خان خواستم برم که گفت
 ...صبر کن دخترم-

 :حرفشو قطع کردم
سالها بهم این واژه رو گفتید تابرای امروز نگهم دارید که سرمن معامله کنید فراز -

 به حال به شما بی احترامی کردم؟شده امری داشته باشید که اطاعت نکرده خان؟من تا
باشم ؟شده از فرمانتون سرپیچی کنم؟هیچ کدوم ازاین کارا رونکردم چون برام عزیز 

بودید وباارزش, ولی شماامروز همه ی این ارزشهارو خراب کردید سر من معامله کردید 
ذارم بازندگیم بازی کنید نه شما ونه هیچ  فراز خان.درسته من یه خدمتکارم ولی نمی

 .کس دیگه
 : فتفراز خان دستمو گر

 .خوای بگیری باید به حرفام گوش بدی بعدازاون مختاری که هرتصمیمی خودت می-
 :سرمو پایین انداختم که گفت

دونم اما اگر  هنوزم می دونستم و مثل دختر خودم می رو من تو فکر کردیتودرست -
این شرط رو برای پاکان گذاشتم چون من اونقدری عاقل هستم که بدونم دارم چیکار 

کنم فقط انتظار نداشتم تواینهمه سرخود بشی وحرفهایی بزنی که هیچ کدومش  می
درست نیست.توهمیشه به من اعتماد کردی وبه حرفام گوش دادی وضرر نکردی فکر 

 .کنی کارو می کردم ایندفعه هم همین می
 .اماشماتااالن درخواست غیر معقوالنه ای ازم نکردید-
کنم.این  نقدری تجربه دارم که بفهمم دارم چیکارمیمن دیوونه نیستم شهال...خودم او-

نیست وتوهم کاال نیستی این یکسال فقط یک فرصته برای تو  هدرخواستم معامل
وپاکان تاهرکدوم خودتونو بشناسید.توزندگی عادی خودتو داری اونم زندگی خودشو 

شما  کنید ازهمه مازندگی می فقط فرقش اینه که بهم مرحمید وتوی یک ویالی جدا
دونفر به این تنهایی احتیاج دارید شهال...به من اطمینان کن برای توهیچ مشکلی 

کنی وبا پاکان مثل دوتا دوست خوب زندگی  پیش نمیاد توفقط خونه اتو عوض می
کنید قرار نیست اتفاق خیلی مهمی بیفته توهمون شهال میمونی واین ازدواج فقط  می

 ات کم نمیذارم مطمئن باش.برات خونه مییک شرطه بعد ازاین یکسال هم من بر
بعدش خودت برای زندگیت تصمیم بگیری  گیرم وحسابتو پر میکنم تا مستقل باشی و

فرقی نکردم میدونم یکم این پیشنهاد غیرمنتظره م ه من همون فراز خان اینهمه سال
  .بود ولی من بهت فرصت میدم که فکر کنی ومطمئن باش پشیمون نمیشی
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یعنی حرفی نداشتم که بزنم انگار درمقابل حرفهای فراز خان خلع سالح حرفی نزدم 
 :شده بودم.فراز خان دستی روی شونه ام گذاشت

 .بهم اعتماد کن-
سپس باقدم های آروم ازم دور شد ومن موندم یک دنیا دل نگرانی یک دنیا تردید 

 .ویک دنیا افکار مختلف
به آرومی وارد سالن شدم.توی ویال ساعت توی باغ قدم زدم وفکر کردم وبعداون ۲

 سکوت بود.نگاه ها بهم دوخته شد وبغض راه گلومو بست.نیلوفر خصمانه نگاهم می
 .کرد و بقیه ناباورانه

سربه زیر  داد و فراز خان مشغول حرف زدن با پاکان بود و پاکان فقط گوش می
من شد ومن  بود.فرازخان بادیدن من دست به عصاش برد وبرخاست که پاکان متوجه

سربه زیر انداختم واشکهام مجدد جاری شد.همه برخاستن وجلواومدن که فراز خان 
 : روبه روم ایستاد

 شهال جان تصمیمتو گرفتی؟-
 شناسم رونمی پاکان میکردم حس اما  دونم چرا سعی کردم به خودم مسلط باشم نمی

انجام نداده بود یاحرف حاال حرکت غیر معقوالنه ی  وبهش اعتماد ندارم ولی اون تا
دونم چه مرگم شده بود.بغض داشتم ولی به هر نحوی بود به  بدی نزده بود ولی نمی
 :وزمزمه کردماه کردم چشمان فراز خان نگ

 .کنم ....قبول میکنم بهتون اعتماد می-
 . شد؟باز تنهایی بودوتنهایی ومن قبول کردم که یکسال ازدواج کنم وبعد ...بعدچی می

 :ن لبخندزدفراز خا
 .ممنون دخترم مطمئن باش پشیمون نمیشی-

پوزخندی به افکارم م نگفت.کسی حرفی نزد کسی اعتراض نکرد کسی حتی تبریک ه
چه انتظار بی جایی داشتم که کسی به یک خدمتکار تبریک بگه نگاهم از چشمان زدم 

  .رهم فشردفراز خان ُسر خورد ودر نگاه بهت زده ی پاکان افتاد وبغض باز گلومو د

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

گذشت ومن تمام این دوروز رو  روز از اون روز می دو خبر تقریبا به همه رسیده بود و
 داد ونازبانو سعی می دراتاقم بودم وبه هیچ عنوان بیرون نرفتم.مهین خانم دلداریم می
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 کرد با حرفهاش آرومم کنه ومن بیشتر ازهمیشه جای خالی پدرومادرم روحس می
 .وتقریبا تمام این دوروز رو بابغضم درجنگ بودم کردم

روزدوشنبه بود.به حمام رفتم وخودمو به آب سپردم .خسته بودم انگار...اما نه روحم 
گفته بود که ..من به فراز خان اعتماد داشتم بود که خسته بود آزرده پراز ترس ودودلی.

اتاقم رفتم.درآینه به چهره ترسیدم .شیرآب روبستم وبه  کنه ومن نباید می حمایتم می
عطر کردم و رایش مالیمی آ و تونیک وشلوارقرمزی تنم کردم و ی تکیده ام نگاه کردم

 :که تقه ای به دراتاق خورد.متعجب شدم اما گفتمزدم 
 .بفرمایید-

بادیدن فرازخان تعجبم جاشو به حیرت داد.فرازخان بادیدنم لبخندی زد ودراتاق 
 :روبست

 .سالم دخترم-
 :خودم اومدم وباشرمندگی سربه زیر انداختم به
 .سالم فرازخان.ببخشید کمی تعجب کردم.بفرمایید-

 .روی مبل نشست ومنم روبه روش
 دخترم توکه پشیمون نیستی؟-

دونم توچشماش چی بود که تمام تردید ها ازدلم رخت بربست  نگاهش کردم نمی
 :ومن مصمم ترازهمیشه بودم

 .رمنه من به شما اعتماد دا-
بوده من ازش بی خبر بودم سالی که پاریس ۶پاکان هم ازخون منه فکر نکن توی این -

من تماما مواظبش بودم بدون اینکه خودش خبرداشته باشه هیچ دختری توی ,نه اصال
زندگی پاکان نبوده وپاکان اهل کثافت کاری نیست خیالت راحت دخترم اگر یک 

تورو دستش نمیدادم ولی من به پاکان درصد هم پاکان جوون بی تعصبی بود من 
حتی بیشترازخودم اعتماد دارم توهم نترس و بهش اعتماد کن اون همون پاکانه 

 .وفرقی نکرده
 :بااین حرفا بیشترازقبل مصمم شدم وگفتم

 .ممنون فرازخان-
 :فرازخان لبخندی به روم زد

 .حاال که جفتتون موافقید پس بهتره زودتر به فکر مراسم باشیم-
 به این زودی؟-
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 .پس هنوز تردید داری-
 .فقط نگرانم نه اصال  -
 .خوام که هرچه زودتر این ازدواج انجام بشه نباش...من می-

 :لند شداز جاب
روبخونه بعد اون برید  محرمیت امشب حاضرباش عاقد میارم تا بینتون صیغه ی-

 .خرید وبعدهم مراسم عروسی
 :فکر کردموباخودم  اه کردمباتشویش به رفتنش نگ

 ...چه راحت مسیر زندگیم عوض شد-
 

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

 در به ای تقه که عصرضربه زد ومن ازروی تختم پایین اومدم ۶ساعت پاندولی روی 
 :کردم نگاهش باتعجب شد وارد خانمی خوردو

 .بفرمایید-
 :لبخندی بهم زد

آرایشگر مخصوص سالم عروس خانم بیابشین تا من کارمو انجام بدم.اسم من سانازه -
 .شادی خانمم

تازه متوجه شدم برای چی وارد اتاقم شده.بی حرف جلورفتم وروی صندلی میز آرایش 
 .ساله باشه جلو اومد ومشغول کارشد۳۵دنشستم که ساناز خانمم که بهش میخور

 

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

تقریبا دوساعتی میشد که زیردستش بودم وحسابی خسته شدم نزدیک بود دیگه 
 :هوابره که گفتجیغم 

 .به به عالی شدی دختر-
م ه بودجلوی آینه کناررفت ومن مات چهره ی خودم موندم.تا به حال نه آرایشگاه رفت

 بود باره وچقدر برام جذابم واین اولین ه بودونه هیچ وقت زیردست آرایشگرنشست
ام .دستی به ابروهام کشیدم که به حالت کوتاه برداشته شده بود واین توی چهره 
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 :خیلی خوب مشخص بود غرق خودم بودم که دستی بازومو گرفت
 .دخترم بدو مهمونا اومدن ولی توهنوز حاضرنیستی-

 :مستاصل نگاهش کردم
 .وای سانازخانم من لباس مناسب ندارم-

 :لبخندی زد وبه سمت تخت رفت وجعبه ای رو گرفت سمتم
 .نگران نباش فرازخان فکرهمه جارو کرده.بروبپوشش بجنب-

ل وجذاب گشیدمش وباورم نمیشد تااین حد خوشباحیرت لباسو گرفتم وسریع پو
 :بشم.ساناز خانم باتحسین نگاهم کرد

 .عالی شدی شهال خانم-
دقایقی بعد نازبانو اومد ودستمو گرفت وباهم به سمت طبقه پایین رفتیم.استرس 

ران نگاهم باعث شد بودتمام تنم یخ بزنه ونازبانو که دستمو تودستش داشت نگ
میکرد.نفس عمیقی کشیدم وباورودمون به سالن همهمه ای سالن رودربرگرفت.شادی 
خانم آروم اومد سمتمو دستمو گرفت وبه سمت جایی برد که پاکان وفراز خان وعاقد 
نشسته بودن.آروم کنار پاکان روی مبل دونفره نشستم که فرازخان جمع روساکت کرد 

 ...وخطبه ی عقد خوانده شد
دهیدتاشمارابه عقدونکاح جناب پاکان  رکارخانم شهال خداداد آیابه بنده وکالت میس-

 مهریه ی معین شده دربیاورم؟وکیلم؟ مدت معلوم و احتشام به
صدای 'وکیلم؟'گفتن عاقد مثل ناقوس توی سرم تکرار میشد وضربه میزد.دهنم خشک 

تظر جواب من شده بود وبغض بدجور گلومو میفشرد.کسی حرفی نمیزد وهمه من
بودن.حالم خوش نبود وانگار نازبانو فقط متوجه ی من بود چون سریع لیوان شربتی 

 :ریخت وبه سمتم اومد
 .شهالعزیزم اینو بخور فشارت افتاده خوب میشی-

 :بامحبت وسپاس نگاهش کردم ولیوان رو سرکشیدم که باز صدای عاقد بلندشد
 بنده وکیلم؟-

 . جازه ی پدر ومادرمپدرومادر نداشتم که بگم باا
 .بااجازه ی فراز خان...بله-

جدید داد بغض گلومو ت صدای تشویقات سرد که نشان از ناراضی بودن صاحبانش می
جلوم ایستاد وگردنبند خیلی گرون وزیبایی رو به  همیشگیش لبخند کرد.فرازخان با

ی زیبایی که الماسها طال سفیدگردنم انداخت وپاکان هم بی حرف حلقه ای از جنس 
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لند رد وبار دیگه صدای دست زدن بروش به کاررفته بود رو توی انگشت چپم ک
.شادی خانم هم ساعت طالیی به دستم بست ودیگه کادویی نبود.کمی رقصیدن شد

ودرتمام این مدت من مغموم وپرازبغض گوشه ای نشسته بودم ونظاره گر بودم واین 
پایکوبی کردن وبعدازاون ۱۰رد.تاساعتک سکوت پاکان هم بیشتر اعصابمو تحریک می

شام خوردن اما من نتونستم حتی یک قاشق بخورم وفقط به اصرار نازبانو یک لیوان 
 :نوشابه خوردم.بعدشام بازموزیک گذاشته شد که صدای فراز خان لرزه براندامم انداخت

 .خب االن نوبت عروس وداماده که باهم برقصن-
مخالفت میکنه اما بازهم بدون حرف وسربه زیر دستمو کردم االن پاکان  خیال می

کردم.تازه  احساس غریبی می دیدمش گرفت وبه پیست برد.انگار اولین باربود که می
و نگاهی به لباساش انداختم که کت وشلوار دودی بود بالباس وکراوات شیری رنگ 

 .موهایی که به بهترین نحوآراسته شده بود
کمرم نورهای سالن کم شد وبدن من سرد...دستمو به باحلقه شدن دستاش به دور 

سختی باال آوردم وروی شانه های مردانه اش گذاشتم ولرزش دستانم به حدی زیاد بود 
که حتی پاکان هم به خوبی متوجه شد واخم روی صورتش نشست.کمی رقصیدیم 

ودرآخر پاکان خیلی شیک خم شد وپشت دستمو بوسید وازسالن خارج شد ومن مات 
 ... به دستم خیره شدم

 

*********** 

 :مراسم تموم شد ودلهره های من بیشتر.فرازخان صدام کرد
 دخترم چراحس میکنم نگرانی؟-
 من...االن...باید چیکارکنم؟-

 :لبخندمهربونی زد
 .هیچی مثل هرشب میری تواتاقت واستراحت میکنی-

ی سریع به سمت "شب بخیر"حس کردم دلم آروم شد.لبخندی به روش زدم وپس از 
پله ها رفتم.توی راهرو سرمو بلندکردم وقامت پاکان رو جلوی چشمم دیدم.تنم 

بازشروع به لرزیدن کرد.چرامن اینهمه ازش میترسیدم؟چراحس میکردم میخواد بهم 
 تجاوز کنه؟چرامثل قبل بهش نگاه نمیکردم؟
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نگاهش تونستم بفهمم ولی  نگاهش چیزی نمی ازهش مستقیم به چشمام بود.نگا
زد.سرمو به سختی پایین انداختم وازش گذشتم وخودمو  داشت چشمامو آتیش می

داخل اتاقم پرت کردم.درروکه بستم انگار تمام ترسم فروریخت .جلو آینه ایستادم وبه 
چهره ام نگاه کردم به ابروهای کوتاه شده ام وبه حلقه ی داخل انگشتم...اشکهام باز 

  ....ضعیف شدنم متنفرشدمروی گونه ام جاری شد ومن از

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

وآروم دررو لند شدم باعث شد ازخواب بیداربشم.بخورد  صدای ضربه هایی که به درمی
 :باز کردم که مهین خانم گفت

 .دخترم حاضرشو باید باآقا بری خریدعروسی-
 :پوزخندی روی لبم نشست که تلخیش جانمو آتیش کشید

 .باشه مهین خانم-
وخودمو به داخل حمام کشیدم .جین ومانتوی کوتاه مشکیمو تنم کردم  دراتاقمو بستم

 .وشال وکفش سفید.آرایش وعطر مالیم
کرد.کیف دستیمو به همراه موبایلم  موهامو جلوی صورتم کج ریختم واین جذابترم می

برداشتم وازاتاقم بیرون رفتم.توی پله ها به سالن نگاه کردم کسی داخلش نبود.خودمو 
 . ونه رسوندم وصبحانه ام فقط یک لیوان شیرکاکائوی داغ بودبه آشپزخ

 .ازسالن بیرون رفتم.توی سانتافاش منتظرم بود جلورفتم وآروم سوارشدم که حرکت کرد
بردم.پیاده شدیم  مرکز خرید بدون هیچ حرفی رفتیم ومن ازاین سکوت انگارلذت می تا
 .زده شدم وارد که ازشلوغی اونجا حیرت و

 :صورت پاکان که بااخمی محو همراه بود کردم که گفتنگاهی به 
 .دستمو بگیر گم نشی-

 ترسیدم؟ تونستم بگیرمش؟چرامی نگاهی به دستش کردم چرانمی
 :سرمو پایین انداختم

 .شم ممنون نه گم نمی-
نگاهی بهم انداخت وپوزخند زد سپس حرکت کردومنم به دنبالش حقیقتاخیلی شلوغ 

رفتم که یه آن یه بچه کنار پام خورد  بشی دنبالش میبود وهرآن ممکن بود گم 
و بوسیدم که مامانش زمین.دلم واسش سوخت خم شدم وبلندش کردم وپیشانیش
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دستشو گرفت ورفت.بلند شدم ولی ...ولی پاکان نبود.باترس نگاهمو به باتشکر ازم,
به خودم اطرافم انداختم ولی نبود گوشیمو درآوردم تابهش زنگ بزنم ولی خاموش بود.
لعنت فرستادم ازاینکه دستشو نگرفتم وعقب موندم.تمام طبقه رو گشتم ولی 

 :نبود.نزدیک بود اشکم دربیاد ولی به یاد ماشین افتادم وباخودم گفتم
 .میرم کنار ماشین می ایستم حتما میاد اونجا-

 بااین فکر زود از بین جمعیت گذشتم و خودمو به هرسختی که بود به ماشین رسوندم
وبااسترس منتظر موندم.یکساعتی بود که منتظر شده بودم کم کم داشتم ناامید 

تی چهره ی فوق العاده عصبانیش ورگ میشدم که بادیدنش دنیا روبهم دادن ولی وق
رو دیدم باز استرس به جونم افتاد.جلو اومد وبی حرف ریموت بیرون زده اش  گردن

ت کرد ومن ازسکوتش تعجب کردم ماشین رو زد وسوار شد زود سوار شدم که حرک
 :.بادیدن خیابون فهمیدم داره میره شرکت وباهول گفتم

 میری شرکت؟مگه قرارنبود خرید کنیم؟ چرا-
 .خیلی عصبانیه ددا جوابمو نداد فقط صدای تند نفساش نشون می
 :ماشینو پارک کرد واومد در سمتمو باز کرد وغرید

 .پیاده شو-
در روهم  و تیم باال.اول وارد شدم واون بعد من اومد توباترس پیاده شدم و باهم رف

 :قفل کرد.باترس نگاهش کردم که جلو اومد ومچ دستمو گرفت
 میدونی چقدر دنبالت گشتم؟هاااااان؟-

 :صدای دادش تمام اندامهای بدنمو به لرزه درآورد
وکنار گشتم اونوقت خانم باخیال راحت اومده  یکساعت ونیم تماما داشتم دنبالت می-

 .ماشین ایستاده
 :نگاهش روتوچشمای پرازوحشتم دوخت واخمهاش پررنگ ترشد

 نزدی؟ زنگبهم  چرا-
 :بی جواب فقط سرمو به زیر انداختم که باصدای فریادش زود گفتم

 ...زدم گوشیت خاموش بود قسم میخورم پاکان زنگبهت بخدا من -
فروکش کرد مچمو ول کرد وقتی فهمید خاموشه کمی ازعصبانیتش  گوشیشو درآورد و

ودستشو داخل موهاش فرو برد وجلوی پنجره رفت...گرمم بود شالمو درآوردم وبه 
آشپزخونه رفتم ومشغول درست کردن شربت شدم ولی اشکهام مدام جلوی چشممو 

 ... تار میکردن
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 اینقدر عوض شدی شهال؟ چرا-
همه ازش میترسم دونستم چرااین صدای آرومش لرزه براندامم انداخت.خودمم نمی

 اونکه کاری بهم نداشت وکاربدی نکرده بود چه مرگم بود؟
 .کنی من عوض نشدم...شمااشتباه می-

لیوان ریختم وآروم  تا م به گوشم رسید.شربت روتوی دوصدای پوزخندش ازپشت سر
 : ازکنارش گذشتم وسینی رو روی میز گذاشتم که اومد جلو وبازومو گرفت

سال اندازه ی ده ۱شهال.اگربخوایم باهم اینجوری رفتار کنیم این باید باهم حرف بزنیم-
 .سال بهمون سخت میگذره

 :پوزخندم تلخ بود
 .من حرفی ندارم-

عصبی شد وفشاری به بازوم آورد که آخم به هوا رفت واوبااخم شدید بازومو رها کرد 
 :ولیوان شربتشو الجرعه سرکشید وکلید ماشینشو برداشت

 .باید بریم.زود-
شالمو سرم کردم وشربتمو هم خوردم وباهم به سمت ماشین رفتیم.دلم گرفته بود 

بود.جلوی یه رستوران ایستاد ومن زودتر ۲وپاکان هم سکوت کرده بود ساعت نزدیک
 ...پیاده شدم وکمی بعدباهم وارد شدیم وسفارش دادیم

 .خواستم اون اتفاق بیفته من متاسفم پاکان...نمی-
 :نگاهم کرد

 خواستی؟ قبول کردی اگر نمیچرا -
 :آهی کشیدم ولی حرفی نزدم.غذامونو خوردیم وتوی ماشین بهم گفت

 .باید بریم خرید هنوز هیچی نخریدیم-
سری تکون دادم وحرکت کرد.بارسیدن به مقصد پیاده شدیم.نسبت به مرکز قبلی 

امابدنم گرم  خلوت تر بود ولی اینبارخودم جلو رفتم ودستشو گرفتم ونمیدونم چرا
 :کردم ولی نگاهمو گرفتم وگفتم شد.سنگینی نگاهشو حس می

 بهترنیست بریم؟-
حرکت کردیم.تقریبا بیشترچیزها رو خریدیم ومونده بود لباس وکفش عروسی که چیزی 

 :شد.نگاهش کردم پسندمون نمی
 من خیلی خسته شدم نمیشه لباس وکفش رو بذاریم برای یک روز دیگه؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 6 6 

 

 .رفتیم ماشین سمت به وباهم ای اکتفا کرد  "باشه"به گفتن  اخت وتنهانگاهی بهم اند
 

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

بود.همه چیز  ُمهیاازدواج من وپاکان برای خریداری شده بود وهمه چیز  تمام لوازم
 .شد واعصابم ضعیف تر شترمییذشت دلهره ام بگ آماده بود به جز منکه هرروز که می

  رسید.باالخره روز پنج شنبه 
کرد روی  ت نمیازد چون جر شادی خانم زیاد خوشحال نبود اما هیچ کس حرفی نمی

...یه ویالی حرف فرازخان حرفی بزنه.خونه ای که فرازخان گرفته بود خیلی بزرگ بود
 ..به خواسته ی خودمو وفرازخان خدمتکاری برای ویال گرفته نشده بودتمام عیار

لباسم خیلی زیبا بود که ازبهترین مزون شهر گرفته ساناز خانم برای آرایشم اومده و
بودیم .انقدر استرس داشتم که اصال سوزش اصالح رو روی صورتم حس نمیکردم واین 

کرد ولی من پربودم ازترسی که حتی خودمم نمیدونستم  ساناز خانم رومتعجب می
 .ازچیه

چشمامو باز نگه ساعت تمام زیر دست ساناز خانم بودم ودیگه از خستگی نانداشتم ۴
 :شب که ضربه زد باالخره ساناز خانم رضایت داد وازم فاصله گرفت۷دارم.ساعت روی

 .ل شدی دخترمگبه به...ماشااهلل خیلی خوش-
باحرص تشکر کردم ازروی صندلی برخاستم.حس میکردم مهره های کمرم صدامیکنه و 

 سانازخانمم شنلممیشکنه.به سختی لباس عروسیمو تنم کردم وکفشامو هم پوشیدم و
و بست.جلوی آینه ایستادم وبه خودم نگاه کردم وواقعا تحسین کردم چهره مو چون ر

واقعا زیبا شده بودم.انگارخستگیم بادیدن قیافه ام پرکشید داشتم به لباسم نگاه 
 :میکردم که ساناز خانم گفت

 .عزیزم پاکان خان منتظره-
 .بود که اینهمه ضعیف شده بودمباز ترس توی دلم افتاد.ازخودم حرصم گرفته 

ازآرایشگاه بیرون رفتم که قامتشو دیدم جلو اومد وجلوی فیلمبردارا خم شد وآروم 
 ...پشت دستمو بوسید.حس کردم خون توی رگام منجمد شدو زبونم الل

به سمت ماشین مدل باالش رفتیم ومن نشستم واو تور لباسمو جمع کرد وسپس 
ازهمیشه ومن اینو نمیتونستم کتمان کنم.بااستایل سوارشد.جذاب شده بود بیشتر
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شیک همیشگیش رانندگی میکرد واخم محوی روی صورتش خودنمایی میکرد.دستام 
سرد بود وغصه ی دلم زیاد.ازاینکه مادری ندارم تابرام اسپند دود کنه پدری ندارم تا 

م کنه وخواهری دراغوشم بگیره و منو ازامنیتش پرکنه ازاینکه برادری ندارم تا حمایت
 ...ساله ام۱ندارم تا برام خوشحالی کنه و من فقط یک شرط 

بغض گلومو میفشرد ودستام میلرزید .بارسیدن به باشگاه نفس عمیقی کشیدم وسعی 
کردم عادی باشم پیاده شدیم ودستای سردم که توی دستای گرم پاکان نشست 

 : نگاهش عمیق به چشمام خیره شد
 حالت خوبه شهال؟-

حالم خوب بود؟نه نبود وهیچ کس نمیتونست خوبش کنه پس نباید کسی رو 
 :بیخودی حساس میکردم

 .خوبم....مشکلی نیست-
حرفی نزد وباز حرکت کردیم.صدای هلهله های سرد وتشویق های زورکی پوزخند 

تلخمو پررنگ تر کرد.دلم گرفته بود وهیچ وقت فکر نمیکردم توی عروسیم که مهمترین 
دگیمه اینقدر ناراحت باشم.توی جایگاه نشستیم وصدای تشویقات روحمو آزار اتفاق زن

داد وبغضم غلیظ تر شد.دستمو از دست پاکان بیرون کشیدم که نگاهم کرد ومن لب 
 ...برچیدم تا اشکام بیشترازاین له ام نکنه

 یکساعتی... نمیشناختم کدومو هیچ که دیگه دختر وچند میرقصید خانم شادی 
 مودب.نشست وکنارم شد نزدیک بهم خان فراز که بود پایین سرم ومن ودیمب نشسته
 :گفت که کردم بلند سرمو

 اینهمه ناراحتی برای چیه شهال؟-
نمیتونستم حرف بزنم چون اگر حرف میزدم بی برو برگرد اشکام میریخت...انگار فراز 

 :خان متوجه شد چون باغم گفت
 برنمیکنی؟توگفتی به من اعتماد داری پس چرا ص-

بعد آروم برخاست وسفارش آهنگ داد تا من وپاکان بریم برقصیم.پاکان بلند شد ومن 
میتونستم به وضوح حسرت رو توی چشمای دخترای اطرافم ببینم که چطور به پاکان 
نگاه میکردن چون واقعا پاکان منحصربه فرد ودلنشین بود .دستش که به سمتم دراز 

ودلم لرزید.دستمو توی دستش گذاشتم وباهم رفتیم شد چشمام توچشماش افتاد 
توی پیست.صدای تشویقات همزمان شد باحلقه شدن دستای پاکان دور کمرمو 

 :ونشستن دست من روی شونه اش.خواستم سرمو به زیر بندازم که زمزمه کرد
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شهال خواهش میکنم چشماتو ندزد...ببین همه دارن نگاهمون میکنن نذار بفهمن که -
 .هستمشکلی 

نتونستم سرمو بندازم پایین وزل زدم بهش که لبخند محوی روی لبش نشست وکمی 
کمرمو فشرد.آهنگ تموم شد ولی دستای پاکان هنوز دور کمرم حلقه بود ومن گیج 

نگاهش میکردم که سرش جلو اومد وترس توی چشمای من نشست که بهم مهربون 
ولبهاش رو گونه ام نشست لبخند زد وصورتشو جلو آورد وچشمای من بسته شد 

وبوسه ای شاید طوالنی روی گونه ام نشوند واشک من ریخت ودستم بازوشو فشرد که 
 :کنار گوشم گفت

 .آروم باش شهال...آروم-
صدای هلهله وتاریکی فضا باعث شد کسی یک قطره اشک فروریختمو نبینه سریع 

شن شد و صورت خندان دستمو روی صورتم کشیدم و بالفاصله بعد ازحرکتم چراغها رو
 ... فرازخان اولین چهره ی ای بود که دیدم وبعد لبخند محو پاکان

برگشتیم توی جایگاه که وقت دادن کادو بود .کادوهای زیادی بهمون رسید که از نظر 
مادی خیلی گرون قیمت وزیبابودن وکادوی فراز خان هم سوییچ ماشین هیوندایی بود 

 :رت تونستم دستشو ببوسم واوکنارگوشم گفتکه به من داد ومن فقط با حی
 .مطمئن باش بعد این یکسال اونی که ازهمه خوشحالتره تویی-

گیج شدم اما لبخندی زدم وسوییچ رو توی دستم فشردم.بعدازکادوها همه رفتن واسه 
 .شام و فیلمبردار گفت باید چندتا عکس بگیریم

  .وارد اتاقی شدیم که خیلی خوشکل تزیین شده بود

اولین ژست رو برامون توضیح داد ومن به سختی قبولش کردم.باید روی مبل 
میخوابیدم وپاکان روی صورتم خم میشد وانگشت شصتشو روی لبم میگذاشت وخیره 
میشد توچشمام.به سختی خوابیدم وپاکان که روم خم شد نفس توی سینه ام حبس 

 :شد که زمزمه کرد
 ...شهال-

بس شده ی من به بیرون فرستاده شد وپاکان آروم فلش دوربین زده شد ونفس ح
شصتشو روی لبم کشید که دلم لرزید واخم محوی روی صورتم نشست لبخند زد وازم 

 .فاصله گرفت
ژست بعدیش نسبت به این یکی بهتربود.باید دوطرف پنجره ی اتاق می ایستادیم 
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ند به هم نگاه ودستامونو از باال به هم میرسوندیم وتوی هم قفل میکردیم بالبخ
میکردیم.دستمو محکم گرفت وبهم زل زد ومن به چشماش نگاه کردم وبه سختی 

 ... سعی کردم لبخند بزنم
ژست بعدی من باید می ایستادم وپاکان روبه روم زانو میزد درحالیکه میخواست 
دستمو ببوسه.احساس میکردم ازگرما وهیجان ابروهام نبض میزد ولی نمیتونستم 

.ایستادم وپاکان مغرور جلوم زانو زد وآروم دستمو گرفت و به سمت لباش مخالفت کنم
 برد وباز دلم لرزید واین چندین لمس بود؟؟؟

باگفتن )عالی شد(از زبان فیلمبردار پاکان دستمو بوسید وازجابرخاست.خداخدا میکردم 
خند دیگه نخواد عکسی بگیره وانگار خدا دعامو مستجاب کرد چون فیلمبردار بایه لب

تنهامون گذاشت ومن باز استرس گرفتم که تقه ای به دراتاق خورد وشادی خانم وارد 
 :شد وسینی غذارو به دست پاکان داد

 .پسرم اینو بخورید تا ضعف نکنید-
 .سپس نگاهی به من انداخت ورفت

 .روی مبل نشستم که پاکان سینی رو روی میز مقابل مبل گذاشت وکنارم نشست
 :سرمو گردوندم

 ...من نمیخورم پاکان-
 :دستش چونه مو گرفت وبرگردوند سمت خودش وبااخم گفت

چی؟خبردارم که ازصبح هیچی نخوردی.کم کم داری ناراحتم میکنی شهال.تواین غذارو -
 .میخوری تاآخرش

نگاهش کردم ولی حرفی نزدم.بشقاب حاوی تکه های جوجه کباب رو جلوم گذاشت 
وره انگار فهمید چون بلند شد وپنجره روباز کرد و ومن حس کردم حالم داره بهم میخ

 :من تند تند نفس عمیق کشیدم واو لیوان نوشابه روبه دستم داد
 .بخور بهترت میکنه-

حق بااوبود چون باخوردن نوشابه راه نفسم باز شد.چند تا تکه خوردم وبشقابو گذاشتم 
 :روی میز که ناراضی گفت

 همین؟-
 .خورمبله دیگه نمیتونم بیشترب-

 ... کمی نگام کرد وبعدسرشو گردوند
 : برخاستم وجلوی پنجره ایستادم وبه ماه نگاه کردم که صداش به گوشم رسید
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 ...شهال بیا حاضرشو باید بریم-
چرخیدم طرفش که جلو اومد وشنلمو روی سرم انداخت ومن فرو رفتم بین 

شنل رو روم حصاردستاش واوانگار ازاین حصار خوشش میومد چون خیلی آروم 
 .انداخت وبعد جلوی گردنم گره زد و من سرمو به زیرانداختم واودستمو گرفت

تازه نگاهم به مهین خانم ونازبانو افتاد واشکهام جاری شد ومن دیگه نتونستم پنهانش 
کنم.مهین خانم مثل همیشه بامحبت بغلم کرد وپیشانیمو بوسید ودلداریم داد ونازی 

 .د اشکامو پاک کردمثل خواهر گونه مو بوسی
حس میکردم کمی حالم بهتر شده وباالخره لبخند محوی روی لبم نشست.پاکان 
درماشینو برام باز کرد وبعد خودش سوارشد وحرکت کرد ماشینهای دیگه ام پشت 

 .سرمون میومدن
اگر میدونستم دیدن مهین خانم ونازی میتونه لبخند رو به روی لب توبیاره زودتر -

 .ن تا ببینیشونآورده بودمشو
 :سرمو کمی بلند کردم

مهین مثل مادرمه ونازی خواهرم...محبت اونا به من همیشه خالصانه بوده وبعضی -
 .کمبودامو جبران کردن .من اون دونفررو واقعا دوست دارم

 .حرفی نزد وتا رسیدن به ویالیی که من تاحاال ندیده بود ساکت بودیم
ستادیم که فراز خان جلو اومد وبین من وپاکان پیاده شدیم وهمه حلقه زدن.وسط ای

 :ایستاد
تواین یکسال مراقب همدیگه باشید وبه هم احترام بذارید.مثل دوتا دوست خوب کنار -

 .هم زندگی کنید
 :سپس نگاهی به پاکان کرد

این دختر برای من خیلی عزیزه پاکان مثل دسته گل ازش مراقبت کن وشرمنده ام -
 .نکن

 :ر گفتپاکان سربه زی
 .چشم پدربزرگ...خیالتون راحت-

 :فراز خان دستمو گرفت
دخترم همیشه برام عزیزبودی وگرانقدر...تاموقعی هم که زنده هستم واسم عزیز -

 ...میمونی مطمئن باش من بدت رونمیخوام وبه اونچه که گفتم اعتماد داشته باش
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گذاشت ونفس من لبخند کمرنگی زدم که دست پاکان رو گرفت ودستامونو توی هم 
  ...حبس شد وصدای تشویق بلند

همه رفتن وآخرین نفر فراز خان بود که بالبخند اوهم ترکمون کرد ومن حاال تنهای تنها 
 .بودم

 :پاکان گفت
 . بیابریم داخل-

دربزرگ ویال رو باریموت باز کرد وداخل شدیم.تا ورودی سالن راه نسبتا  زیادی بود.آروم 
 .هم با دوقدم فاصله ازم میرفت گام برمیداشتم پاکان

درسالن رو باز کرد واول من رفتم وبعد او.بایک کلید تمام چراغها روشن شد ومن 
زیباترین ویال رو به چشم دیدم.ست آبی وسفید دکوراسیون انگار نشاط بخش بود و 

 .آشپزخونه ی بزرگ ومجهز وهمه چیز خیلی عالی
نه چرخ زدم ودلم هوس قهوه پاکان خسته روی مبل نشست ومن توی آشپزخو

داشت.کمی گشتم وباالخره وسایل مورد نظررو پیدا کردم وسریع قهوه درست کردم 
وتوی دوتا فنجان خیلی خوشکل ریختم وتوی سینی گذاشتم.شنلم کمی اذیتم میکرد 
سینی رو روی میز گذاشتم وآروم گره های شنل روباز کردم وروی میز گذاشتم وبعداروم 

 ...م که چشماشو باز کرد ونگاهم کردعمیق وطوالنیروی مبل نشست
 .خجالت کشیدم واالن مطمئنا  گونه هام گلگون شده بود

 :قهوه شو برداشت و منم برداشتم...سکوت بود وسکوت.قهوه خوردیم.بلندشدم که گفت
 ...شهال-

 : دلم لرزید وچشمام بسته شد.برخاست وپشت سرم ایستاد
 ؟من کاربدی کردم؟حرف بدی زدم-

 : مکث کردم
 ...نه-

اومد جلوم ودستامو گرفت وچشمام خودبه خود باال اومد وتوی چشماش خیره 
 ...شد...ثانیه ها کندشد ودل من پراز تشویش

پس چراازم فرار میکنی؟چراحس میکنم ازم میترسی؟چرا رفتارت باهام اینهمه -
 سرده؟چرااینهمه باهام غریبی میکنی شهال؟ 
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ها توی ذهن خودمم هست وخودم جوابشو نمیدونم ولی میخواستم بگن این چرا
 :ترجیح دادم حرفی نزنم.جلوتراومد وبازوهامو توی دستاش فشرد

 .شهال من همون پاکانم ببین-
بغض کردم وچونه ام لرزید ولبخند مهربونش جونمو به آتیش کشید.چونه امو آروم 

ای ساکت گرفت واشکای من جاری شد.آروم کشیدم توآغوشش وهق هق من فض
 :سالن رو دربرگرفت

 شهال...من کاری بهت ندارم ازم نترس خب؟-
دستاش کمرمو فشار میداد وگریه های من انگار تمومی نداشت .اونقدر توی آغوشش 

 :موندم که آروم شدم وگریه ها تموم...ازآغوشش بیرون اومدم
 .معذرت میخوام...میرم بخوابم-

تا اتاق باال بود که ۶وبه طبقه دوم رفتم. سپس سریع به سمت پله های دوبلکس رفتم
 تماما  سرویس دونفره داشت.یعنی چی؟من باید کجامیموندم؟

 ...شهال-
 :آروم به سمتش برگشتم

 بله؟-
 چی شده؟-
 اتاقمو پیدا نمیکنم؟-

 :جلو اومد ودستمو گرفت وبه سمت یکی ازاتاقا برد وداخل شدیم
 .کن اینجاست.اتاق منم کنارته کاری داشتی صدام-

 :لبخند محوی زدم
 .ممنون-

نگاهم کرد ورفت...کمد روگشودم وبه کلکسیون لباس وشلوار ولباس مجلسی وکفش 
واسپری وعطر و....خالصه همه چیز نگاه کردم وباحیرت نگاهی به مارکاشون انداختم 
ومطمئنا کارشادی خانم بود.لبخند زدم که دراتاقم زده شد وپاکان داخل اومد.کت تنش 

 .وفقط لباس مردونه ای که زیرکت پوشیده بودنبود 
 :نگاهش کردم

 چیزی شده؟-
 :جلواومد وباتردید گفت

 شهال...کمک نمیخوای؟-
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 :گیج نگاهش کردم که کالفه گفت
ببین لباست زیبش از کنار پهلوته ومشکلی نیست ولی گیره ها وتزئینات داخل -

 .موهات فکر نکنم بتونی بازشون کنی
موضوع مهم شده بودم وبازاسترس توی دلم نشست ناچار روی تازه متوجه ی این 

صندلی میز آرایش بزرگ که پربود از انواع لوازمای آرایشی نشستم وخواستم بازشون 
 :کنم که باالی سرم ایستاد ودستمو گرفت

 خودم باز میکنمشون.فقط آروم بشین تاموهات کشیده نشه خب؟-
 :شد.کم کم داشت خوابم میبرد که گفتحرفی نزدم واومشغول باز کردم گیره ها 

 .تموم شد-
 : موهام روی شونه ام ریخت .ازجام برخاستم

 .ممنون-
  ...لبخندی زد ورفت.وارد حمام شدمو وخودمو به آب سپردم

&&& 
صدای زنگ ساعت بیدارم کرد.باتعجب نگاهی به اتاق انداختم وتازه اتفاقات گذشته 

وصورتمو شستم وجلوی کمد ایستاد وکت  یادم اومد.آهی کشیدم وبرخاستم .دست
وشلوار ظریف وزیبایی رو انتخاب کردم با صندل همرنگش آرایش مالیمی هم کردم 

وعطر هم زدم وازاتاقم بیرون رفتم.ویال غرق درسکوت بود.توی آشپزخونه رفتم وسریع 
 :مشغول شدم.قهوه آماده کردم میزصبحانه رو چیدم که صداش اومد

 .سالم-
رکت ایستاد.خدایا من چرااینجوری میشم؟نفس عمیقی کشیدم وبرگشتم دستام ازح

سمتش ونفسم حبس شد.تی شرت جذب سفید تن کرده بود وشلوار سفید وموهاشو 
باالزده بود وتکیه داده بود به دیوار وبه من نگاه میکرد وانگار نگاهش رنگ عحیبی 

 ...داشت
 .سالم.صبح بخیر-

 :لبخندی زد وپشت میز نشست
 .ه نباشی ببین چیکارکردی...به بهخست-

 :به حرکاتش لبخند زدم وپشت میز نشستم وهردومشغول خوردن شدیم که گفت
 شهال هنوزم میخوای توی شرکتم کارکنی؟-
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 :کمی فکر کردم وگفتم
 .اگه مشکلی نداره بله-

 :نگاهم کرد
 .نه مشکلی نیست.پس ازفردا صبح حاضرشو تاباهم بریم-

صبحونه برخاستم تا میز رو جمع کنم که درکمال تعجبم اوهم  سری تکان دادم وپس از
بلندشد ومشغول جمع کردن میزشد.باحیرت نگاهش کردم که چشمش بهم افتاد 

 :وخندید
 هی چته چراماتت برده؟-

 :ازُشک بیرون اومدم
 .هان...هی...هیچی-

 . باز خندید.باهم میزرو جمع کردیم ومن ظرفا رو توی ماشین گذاشتم
 :نشسته بود.منم رفتم وروی مبل دیگه ای نشستم که نگاهم کردوگفتtv جلوی

 .پاشو بیااینجابشین-
 :باتعجب بهش نگاه کردم که جدی گفت

 .پاشو دیگه-
 :ناچاربرخاستم ورفتم کنارش نشستم که لبخندی زد وگفت

 شهال چراقبول کردی بااین شرایط بامن عروسی کنی؟-
 : نفس عمیقی کشیدم

بانی شدم ولی چون فرازخان ازم خواسته بود نخواستم خب اولش خیلی عص-
 .ناراحتش کنم

 چراپدربزرگ رو اینهمه دوست داری؟-
خب فرازخان خیلی مهربونه وبهم خیلی لطف داره هیچ وقت نشده که باهام مثل یه -

 .خدمتکار رفتار کنه یابهم بی احترامی کنه وغرورمو زیرسوال ببره
 ر من وتو شرط بسته؟برات مهم نبود که پدر بزرگ س-

 : اخم کردم
شرط نبسته فقط یک پیشنهاده که خب ماحق انتخاب داشتیم.من اولش مثل توفکر -

 .میکردم اما وقتی فرازخان باهام حرف زد قانع شدم
 .منم همینطور-

 .نگاه کرد وساکت شدtv نگاهش کردم که به
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 :نیم ساعتی بی حرف گذشت.بلندشدم که گفت
 کجامیری؟-
 .درست کنممیرم غذا-
 .نمیخواد ازبیرون سفارش میدیم-
 .نه خودم درست کنم بهتره اینجوری حوصله ام سرنمیره-

 .سپس زودخودمو به آشپزخونه رسوندم ومشغول شدم
بودکه کارام تموم شد.به سالن رفتم که متوجه شدم پاکان رومبل خوابش برده ۱ساعت

روخاموش کردم وبه چهره اش tvلبخندی ناخودآگاه روی لبم نشست ونزدیکش رفتم و
نگاه کردم که حتی توی خواب هم جذاب بود.آروم صداش کردم که چشماشوباز کرد 

 :وبهم خیره شد
 چی شده؟-
 ...ناهارحاضره-

برخاست ومن زودتربه آشپزخانه رفتم ومیزرو چیدم که اومد وباهم ناهارخوردیم که بعد 
 :غذا گفت

 .واقعا خوشمزه بود ممنون شهال-
 :زدم لبخندی

 .نوش جون.اگرمیخوای بخوابی برو توی اتاقت-
 .نه بهت کمک میکنم بعد میرم-

 : چشماش ازخواب آلودگی خمارشده بود لبخند زدم
 .نمیخواد من خودم تمیز میکنم توبرو-
 ...نه باید کمکت کنم-

 :اخم کردم که صدای خنده اش بلندشد ومیون خنده گفت
 .بزنی منو خب...باشه...حاال ...چرا...میخوای-

لبخند زدم که نگاهی بهم کرد ولبخند زد وفت.مشغول تمیزکاری شدم وکارم یکساعتی 
طول کشید وبعد به کتابخانه مجلل وبزرگ رفتم وباذوق به کتابها نگاه کردم ویکی رو 

  .انتخاب کردم ومشغول خوندن شدم

شمامو مالیدم تقه ای که به درکتابخانه خورد حواسمو به خود آورد کتاب رو بستم وچ
 :که پاکان وارد شد وبادیدنم گفت
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 .خسته نباشی-
 : لبخندی به روش زدم

 ممنون.خوب خوابیدی؟-
 .بله عالی-

برخاستم وازکنارش گذشتم.وارد آشپزخونه شدم وقهوه درست کردم باهم خوردیم که 
 :گفت

 .بروحاضرشو بریم بیرون-
 . رفتم توی اتاقمو حاضرشدم

 .فراز خان بود.توی راه حرفی نزدیم مسیر حرکتش به سمت خونه
 :فراز خان دراغوشم کشید

 خوبی دخترم؟-
 .خوبم نگران نباشید-
 .دیدی اونقدرام که فکر میکردی سخت نبود.منکه گفتم پاکان خیلی خوبه-
 .حق باشماست فرازخان-

نشستیم وپاکان وفرازخان مشغول حرف زدن شدن دلم برای نازبانو تنگ شده بود 
توی باغ رفتم.کمی قدم زدم کمی تاب خوردم ودرآخر روی چمن ها نشستم برخاستم و.

 :وزمزمه کردم
 .اولین روز زندگی مشترک منه ومن باید االن توی بهترین لحظات باشم ولی...افسوس-

صدلی قدمایی که بهم نزدیک میشد باعث شد سرمو برگردونمو به عقب نگاه 
 :رخاستم .جلوم ایستادکنم.بادیدن پاکان خودمو جمع وجور کردم وب

 چرااینجا نشستی شهال؟-
 .خنکای چمن ها بهم نشاط میده-

لبخندی زد وشاید حق بافراز خان بود.پاکان بی اندازه خوب بود واین وسط مشکل 
 .نبودن عشق بودکه منو میرنجوند وغم بزرگیو توی چشام به هربیننده نشون میداد

هش نگاه کردم که لبخندش پررنگ تر دستشو جلو آورد ودستمو گرفت تعجب کردم وب
 :شد

 میشه باهم قدم بزنیم؟-
 :سری تکان دادم وشروع کردیم قدم زدن

 ...شهال-
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 بله؟-
 برای کارای شرکت شاید مجبور باشیم بریم شمال.توکه مشکلی نداری؟-

 :نگاهی به نیم رخش انداختم
 من وتو؟-

 : توی چشمام نگاه کردوپوزخند تلخی زد
 از تنها بودن بامن؟شهال توچته؟آره...میترسی -

 :سرمو به زیر انداختم
 .نه نه نمیترسم فقط کمی تعجب کردم-
نمیخواستم تورو سرگردون کنم به پدر بزرگ گفتم تنها میرم شهال هم بره خونه مامان -

اما پدربزرگ قبول نمیکنه میگه این یکسال همه جا باید باهم باشیم مثل زن وشوهرای 
 .باخودت حرف بزنم اگرنمیخوای بامن بیای به پدربزرگ بگو واقعی...منم گفتم

 :نگاهی به چهره ی دلخور واخمهای درهمش انداختم
 نه مشکلی نیست میام.چند روزه؟-
 .ماه شایدم کمتر۴معلوم نیست شاید -

 ...سری تکان دادم
&&& 

 شام بریم بیرون؟-
 :دستامو روی پام گذاشتم

 .نمیدونم اگه میخوای بریم-
 :ستوران شیکی نگه داشت وباهم وارد شدیم پس از سفارش گفتجلوی ر

 .شهال بیا باهم مهربون باشیم خب؟مثل دوتا دوست-
 : نگاهش کردم

 .باشه-
خوشحال بهم نگاه کرد ومن لبخند محوی زدم.خودمم ازاین تلخیا خسته شده بودم 

م به پس بهتر بود که رفتارمو عوض کنم تا توی این یکسال خاطره ی بدی ازخود
 .جانذارم.حاال دیگه به پاکان اعتماد داشتم کامل ودیگه ازش مثل قبل نمیترسیدم

 .شام خوبی بود
 :وقتی رسیدیم خونه گفتم

 .ممنون برای شام-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 7 8 

 

 :لبخندزد
 .نوش جونت-

&&& 
دوهفته از روز ازدواجمون میگذشت وتوی این دوهفته اتفاق خاصی نیفتاده بود.روال 

اور شده بود مثل قبل.صبح ها باپاکان میرفتیم شرکت  زندگیم خسته کننده وکسالت
خسته برمیگشتیم خونه گاهی شام میپختم وبیشترازبیرون میگرفتیم ۵وعصر ساعت

بعدم هرکدوم بی حرف به کارامون میرسیدیم.تمام حرفامون حول کار بود وازهم دور 
 .میشدیم هرروز بیشترازدیروز

مشغول بررسی یه سری اسناد بودم که تلفن شهریور ماه بود وهوا فوق العاده گرم.۱۵
 :زنگ خورد برداشتم که صداش اومد

 .بیا توی اتاقم-
 :بی حرف بلندشدم ورفتم داخل

 بله؟-
 .بیا بشین-

 :دراتاق رو بستم وروی مبل نشستم.بلندشد وکنارم نشست
 .فرداصبح حرکت میکنیم-

 :باتعجب گفتم
 کجا؟-
 شمال.مگه یادت رفته؟-

 :وگفتمتازه یادم اومد 
 .باشه ولی امروز یکم زودتربریم اگه میشه من بتونم لوازم رو جمع کنم-
 .حاضرباش میریم۳ساعت-

باشه ای گفتم وبرخاستم که بازومو گرفت.نمیدونم چراولی بعد دوهفته که هیچ لمسی 
باهم نداشتیم حس کردم گرمای لذت بخشی وجودمو گرفت.چشمامو بستم که پشت 

 :سرم ایستاد
 .هام مهربون باششهال با-

 :دستامو مشت کردم که چرخوندم سمت خودش ونگاهش تا ته وجودم رو سوزوند
شهال دارم پشیمون میشم ازاینکه به پیشنهاد پدربزرگ گوش کردم من وتو قبل این -

 ...ازدواج باهم مشکلی نداشتیم ولی حاال
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 :پوزخندی زدم
 ...توبرای اموالت قبول کردی این ازدواج رو-

 :کمی عصبی نگاهم کرد وغریددلخور و 
 .شهال اینقدر زخم نزن فهمیدی؟وقتی هیچی نمیدونی الکی قضاوت نکن-

توچشماش نگاه کردم که اونیز بهم زل زد وبازومو کمی فشرد.اخم محوی روی صورتم 
نشست خودمو عقب کشیدم وزود ازاتاق خارج شدم.کالفه روی صندلیم نشستم 

  ...ودستمو توی موهام فرو کردم

ضربه زد لب تاب رو خاموش کردم وبرخاستم که پاکان بااخم ازاتاقش ۳ساعت که روی 
 ...خارج شد وبه سمت آسانسور رفتم.کیفمو برداشتم ودنبالش رفتم

وارد سالن شدم و خودمو به اتاقم رسوندم ولباسای راحتیمو تنم کردم.یه کت کلوش 
د خوشکل موهاموهم باگل مشکی که آستیناش تا نیمه ی دستم بود ویک شلوارک سفی

سر سفیدم بستم وصندل مشکیمم پام کردم.چمدونمو اززیر تختم کشیدم بیرون 
 . لباسامو توش گذاشتم وقتی بستن چمدونم تموم شد بلندشدم وازاتاقم خارج شدم

تقه ای به در اتاقش زدم وداخل شدم.نبود وازصدای دوش حموم مشخص بود رفته 
شست وبرای عذرخواهی تصمیم گرفتم واسش لباس دوش بگیره.لبخندی روی لبم ن

انتخاب کنم.تیشرت جذب مشکیش بایه شلوار راحتی مشکی.روی تختش انداختم 
 .وچمدونشو برداشتم

مشغول بستن چمدونش بودم که از حموم بیرون اومد.بادیدن نیم تنه ی لختش 
 : برخاستم که بادیدنم اخم کرد

 چرااومدی اینجا؟-
گرفتم وکشیدم.روی صندلی نشوندمش وسشوار رو روشن کرد  نزدیکش رفتم ودستشو

وشروع کردم به خشک کردن موهاش.بهشون حالت دادم وبعدسشوارروخاموش 
 :کردم.بلندشد وبهم نگاه کرد که به سمت تختش رفتم ولباساشو برداشتم ورفتم جلوش

 .برات اینا روانتخاب کردم ببین اگر دوست داری بپوش-
برخالف انتظارم به جای لباس دستمو گرفت وکشید سمت  دستشو دراز کرد ولی

 ...خودش.نگاهش کردم که دستمو بوسید.خون دررگهام منجمد شد وچشمام بسته
 ...شهال-

 :چشامو باز کردم.سرشو جلو اورد وکنارگوشم گفت
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 ...همیشه اینجوری باش شهال-
فسم حبس شد سپس الله ی گوشمو بوسید.حس کردم تمام تنم گر گرفت ودلم لرزید.ن

وسریع ازاتاقش زدم بیرون.خودمو به آشپزخونه رسوندم وپشت سرهم نفسای عمیق 
کشیدم.برای اینکه ازفکر بیام بیرون مشغول درست کردن کیک شدم ووقتی آماده شد 

قهوه هم درست کردم وروی میز تو سالن گذاشتم وبه سمت پله ها رفتم وصداش 
 .کردم

خواستم روبه روش بشینم که به کنارش اشاره اومد پایین وروی کاناپه نشست 
کرد.ناچارکنارش نشستم وکیک رو برش زدم وتوی بشقاب گذاشتم وگرفتم 
سمتش.موقعی که میگرفت دستامون بهم خورد ومن نمیدونم چرادلم هی 

میلرزید!!!نگاهمون بهم تالقی کرد ومن زودتر نگاهمو گرفتم وبرای خودم هم کیک 
 .برداشتم ومشغول شدم

 ...شهال-
خدایا چرااینجوری صدام میکرد؟چرا توی دل من بااین صداکردنا یه جوری میشد 

 وقلبم انگارتندترمیزد...خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟
 بله؟-

 :موهامو که ریخته بود توی صورتم کنار زد وچونه مو به سمت خودش برگردوند
 ... خوشحالم ازاینکه توخانممی-

 ...۱۰۰۰قلبمم رفت رویحیرت کردم ولی ضربان 
 .بله برای یکسال-

 :نگاهشو توی صورتم گردوند وسرشو جلو آورد وگونه مونرم بوسید
 ...من به همین یکسال هم راضی ام-

 :پوزخندتلخم شیرینی این بوسه رو ازبین برد.ازم فاصله گرفت وقهوه شو خورد وبلندشد
ی کنم خسته میشم ممنون من میرم بخوابم صبح زودباید بلندبشیم ورانندگ-

 .اگرزودنخوابم
 شام نمیخوری؟-

 :لبخند گرمی زد
 .نه کیکت خیلی خوشمزه بود زیاد خوردم دیگه سیرم-

لبخندی روی لبم نشست و اونیمه های راه ایستاد وبرگشت سمتم و میون بهت من 
 :پیشونیمو بوسید
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 .شب بخیر خانمم-
 :تاته وجودم داغ شد وبالکنت گفتم

 .ش...شب...تو...هم...بخیر-
  .رفت ومن تازه تونستم نفس بکشم.دستامو دوطرف سرم گذاشتم وآهی کشیدم

&&& 
 : سوارشدم

 .میتونیم بریم-
 :کمربندشو بست

 مطمئنی چیزی جا نذاشتی؟-
 .بله-

حرکت کرد.شیشه رودادم پایین وباد موهامو به بازی گرفت لبخند گرمی روی لبم 
جاده که افتادیم پاکان ضبط رو روشن کرد ویه آهنگ خیلی  نشست وانرژی گرفتم.توی

شاد گذاشت وخودش بشکن زد لبخندم عمیق ترشد و منم بادست وسوت همراهیش 
کردم که چسمکی زد ودل من توی سینه لرزید...چشمای لعنتیش خیلی خوشکل شده 

وتوی  بود توی اون تیپ اسپرت ازهمیشه جذابتر شده بود.میوه برداشتم وپوست کندم
 :بشقاب خورد کردم وبه سمتش گرفتم که گفت

 .نمیتونم بخورم شهال...پلیس ببینه میگیرتمون-
نمیدونم چرااما بشقاب رو روی پام گذاشتم وتکه ای ازمیوه رو جلوی دهنش 

گرفتم.باحیرت بهم نگاه کردومن لبخندی زدم سرمو تکون دادم که آروم دهنشو باز کرد 
عدی رو به ترتیب تودهنش گذاشتم واوبالذت تمام همشو ومیوه رو خورد.تکه های ب
 :خورد وبامحبت نگاهم کرد

 .بهترین میوه توعمرمو خوردم شهال-
 :غرق لذت شدم ولبخند ازروی لبم پاک نمیشد

 .نوش جون-
بین راه نگاهم به بیرون بود که بادیدن آبشاری وتله کابین کنارش باشوق بازوشو 

 : کشیدم
 ...چه خوشکله میشه بریم سواربشیم لطفاوااای پاکان ببین -

یه آن به خودم اومدم وباشرم دستمو کشیدم وبهش نگاه کردم که باصداخندید 
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 :وماشین رونگه داشت
 .باشه خانمی...پیاده شو بریم-

توی اون لحظه اینقدر خوشحال بودم که برام هیچی مهم نبود.پیاده شدیم که بهم 
رد ومن بی اعتراض جلو رفتم که باتعجب نزدیک شد ودستشو دور کمرم حلقه ک

فشاردستشو بیشتر کرد ومن انقدر ذوق داشتم که برام مهم نبود تقریبا تو آغوش 
پاکانم.بلیط گرفتیم وتوی صف ایستادیم.پاکان دستشو از پشت روی دلم حلقه کرد 

 :وکنارگوشم گفت
 تاحاال هیچ دفعه سوارنشدی؟-

پیشمه ودستای محکمش روی دلم حلقه اس  نمیدونم چراولی خوشحال بودم ازاینکه
 :ومن تو آغوششم احساس امنیت میکردم

 .نه هیچ دفعه واسه همینه اینهمه خوشحالم-
خندید.نوبتمون که شد اول من رفتم توی کابین وبعد او.راستش یکمم میترسیدم 

کنارهم نشستیم که کابین حرکت کرد ومن بالذت نگاه کردم به جنگلهای زیر .
 .کان پنجره های کوچیک روباز کرد وکنارم نشستکابین.پا 

 :بین راه کابین ایستاد باوحشت به پاکان نگاه کردم
 وای پاکان چراایستاد؟-

 :لبخندی زد ودستشو دور شونه ام حلقه کرد
 .چون میدونه خانمی من دفعه اولشه سوارمیشه میخواد ازمناظر لذت ببری-

 : باتعجب گفتم
 ؟برای همه اینکاررو میکنه-

 :خندید
  .نه من رفتم بهش گفتم وپول دادمش تا بین راه بایسته_

نتونستم این محبتشو بدون تشکر بذارم...واقعا ازش ممنون بودم که به این فکر بوده 
وخواسته منو خوشحال کنه این برام خیلی اهمیت داشت که بهم توجه 

 بانگاهش که یدمبوس اشو شدموگونه خم میکرد.بامحبتی که نمیتونستم پنهونش کنم 
 اش سینه روی سرمو کردومن حلقه کمرم دور دستاشو...کرد تندتر قلبمو ضربان باز

رف کوه اونط رسیدیم.کنم حس میتونستم خوبی به تندشو نفسای صدای که گذاشتم
 :وپاکان بلندشد باهم پیاده شدیم که گفتم
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 .پاکان ما که باالی کوهیم...چطوری میریم پایین؟دره وجنگله که-
 :خندید

 .دوباره باید سوار تله کابین بشیم وبریم اونور حاال بیا تایکم گردش کنیم-
 :شهربازی کوچولویی اونجا بود رفتیم وروی نیمکتی نشستیم که پاکان گفت

ظهره خداروشکر زیاد راه نمونده.همین جا رستوران هست ناهار میخوریم ۱ساعت-
 .وبعدش میریم

تاب رفتم وباشیطنت سوارش شدم که پاکان  سری تکون دادم وبلندشدم.به سمت
 .بلندخندید

 .نخند مسخره...بیا هولم بده-
بلندشد واومد سمتم.کمی استرس داشتم ولی به هیجانش می ارزید.هل بزرگی بهم داد 
ومن باخوشحالی جیغ کشیدم وخندیدم.کلی تاب بازی کردم که درآخر حنجره ام درد 

 : گرفت وخسته شدم
 .نگه دار پاکان-

نگه داشت اما اخمهاش شدید توی هم بود.باتعجب نگاهش کردم که به کنارم اومد 
وشالمو که تقریبا داشت از سرم می افتاد رو کشید جلو ودستمو گرفت .بی حرف وارد 
 .رستوران شدیم وخلوترین جا نشستیم وسفارش دادیم.هنوز اخمهاش توی هم بود

 پاکان چیزی شده؟-
 :نگاهی باحرص بهم انداخت

تاوقتی اسمت توی شناسنامه ی منه زن منی شهال میفهمی؟خوش ندارم نگاه آلوده ی -
 .چندتا مرد هوس باز روت باشه

 مگه من چیکارکردم؟-
 تازه میپرسی چیکارکردم؟این چه وضعشه؟-

 :طره ای از موهای بلندم که روی شونه ام ریخته بود رو گرفت
 .وروسری سرت کن وقتی نمیتونی درست شال سرت کنی موهاتو بباف-
 جز من وتو که کسی توی پارک نبود چرا بهونه میگیری؟-
تامرد هیز نشسته بودن که تماما ۳پس توخوب نگاه نکردی.نیمکت سمت راستت -

 .چشمشون به توبود یعنی اگر تواونجا نبودی بخدااینقدر میزدمشون که بمیرن
اسش بهم بود...نگاهمو لذتی عمیق توی قلبم پیچید.پاکان برای من غیرتی میشد وحو
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به رگ برجسته ی گلوش انداختم ولبخند محوی زدم که غذا رو آوردن.بی حرف 
  .مشغول خوردن شدیم

 .سوارماشین شدم وحرکت کرد
 ...پاکان-

جوابمو نداد.دلم گرفت وساکت شدم.بارسیدن به ویالشون با ذوق به اطراف نگاه کردم 
شحالیم هزاربرابر شد.ماشینو داخل ویال وباصدای دریا به عقب برگشتم وبادیدنش خو

برد وپارک کرد.پیاده شدم وخواستم برم سمت دریا که بازومو گرفت وباهمون اخمهاش 
 :پرسید

 کجا؟-
 :مظلوم گفتم

 .میخوام برم دریا پاکان لطفا ولم کن-
 .نمیری...عصرکه شد خودم میبرمت-
 آخه چرااا؟-
 .داخل ویال چون تنها بری خطر داره شهال.حاال زود برو-

 .با حسرت به دریا نگاه کردم وبرگشتم به عقب.چمدونمو برداشتم وزودتررفتم داخل
 :ویالی نقلی وخوشکلی بود تعجب کردم چون زیاد بزرگ نبود.پاکان که وارد شد گفتم

 چرااینقدر کوچولوئه اینجا؟-
 .چون مال خودمه ویالی مامان این نیست-

 :سری تکان دادم که گفت
تا اتاق بیشترنداره.یکی اتاق کارمه یکیم اتاق خواب.باید توی اون اتاق  اینجا دو-

  .بخوابیم

استرس گرفتم اما مثل قبل نترسیدم.دنبالش ازپله ها باال رفتم که دراتاقیو باز کرد.اتاق 
نسبتا بزرگ ودلبازی بود که ست قهوه ای وسفید داشت وپنجره هایی روبه 

وشیک بود.پاکان لباساشو برداشت وبه حموم دریا.سرویس اتاق کامال  دونفره 
رفت.تمام لباسا ولوازم خودم وپاکان رو توی کمد چیدم ولباسا روهم آویزون کردم توی 

کمد وازبینشون جین قرمزمو با یه لباس مدل مردونه که مشکی بود برداشتم 
 وپوشیدم.موهامو هم باز کردم وریختم روی شونه هام.عطرهم زدم وباخستگی به سوی
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 .تخت رفتم وروش خوابیدم ومشغول بازی باموبایلم شدم
نیم ساعت بعد پاکان ازحموم دراومد واول نگاهی به من انداخت وبعد جلوآینه 

 :ایستاد. بازیمو ادامه دادم که گفت
 .قهوه میخوام سرم درد میکنه-

بلندشدم ورفتم پایین.توی آشپزخونه چرخی زدم ووسایل روپیدا کردم وقهوه درست 
دم وبردم توی سالن روی میزی که جلوی مبل پاکان بود.ازچهره ی درهمش فهمیدم کر

 :سردردش شدیده.دلم سوخت کنارش نشستم وگفتم
 پاکان میخوای برات قرص بیارم؟-

 :چشماشو باز کرد وصاف نشست
 .نه-

ازلحن خشکش ناراحت شدم دوست داشتم مثل قبل باهام مهربون باشه ومیدونستم 
 ...که مقصرش خودمم

 .پاکان بخدا من نمیدونستم که اون مردها اونجان باور کن-
 ...فشار دستاش دور فنجون قهوه بیشترشد واخماش درهم تر

 .پاکان معذرت میخوام-
 :قهوه شو خورد وبلندشد

 .مرسی برای قهوه-
 :بادلخوری بلندشدم ودویدم جلوش

 .پاکان صبرکن بذارباهم حرف بزنیم-
 .من حرفی ندارم-
 پاکان من نمیدونستم اونا اونجان چراباورنداری؟اما -
 میتونستی که موهاتو طوری ببندی که اززیر شالت بیرون نیاد اینم نمیتونستی؟-

 :باناراحتی سربه زیرانداختم
 .باشه منکه معذرت خواهی کردم-

 :حرفی نزد.سرمو آروم بلندکردم.اخم نداشت ولی جدی به صورتم نگاه میکرد
 ...متبه یک شرط میبخش-

 :تعجب کردم اما خوشحال گفتم
 .باشه هرشرطی بذاری قبول-

 :ابروهاشو باال داد
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 مطمئنی؟-
 .آرهههه-
 ...خب باشه...ازامشب تا دوهفته شبا توی آغوشم میخوابی-

 :باحیرت نگاهش کردم.جدی بود وشوخی نمیکرد.چشمام ازفرط تعجب گشاد شده بود
 ...ولی...این...نمیشه-
 .رو قبول کردی نمیتونی زیرش بزنی توقول دادی وشرط-

  ...سپس ازکنارم رد شد ومن مات موندم

&&& 
 .تاشب مدام توی فکربودم ازاین شرطش هم متعجب بودم وهم کمی عصبی

مشغول درست کردن شام بودم که وارد آشپزخونه شد وسالم کرد جوابشو بی تفاوت 
ب بود میزرو چیدم ش۸دادم وبراش قهوه ریختم وباز مشغول کارخودم شدم.ساعت

 : وصداش کردم.جلوم نشست ومشغول خوردن شدیم
 شرطمونو که یادت نرفته؟-

 :چنگال ازدستم رهاشد
 یعنی چی؟-

 :دست ازخوردن کشید ونگاهم کرد
یعنی اینکه توتا دوهفته باید تو آغوش من بخوابی وگرنه من معذرت خواهیتو قبول -

 .نمیکنم
 ... اما-
 .قبول میکنی یا من نمیبخشمتدیگه اما وچرا نداره یا-

نگاه کنه ومن رفتم میزرو جمع کردم tv مردد نگاهش کردم وحرفی نزدم بعدشام رفت
وظرفا رو توی ماشین گذاشتم ورفتم باال.میترسیدم ونفسام تندشده بود.حس میکردم 
تنم ازحرارت میسوزه.رومبدوشامپرمو برداشتم ورفتم حموم زیردوش که ایستادم یکم 

دقیقه معطل کردم که شاید خوابش ببره بعدش اومدم بیرون چراغ ۲۰ر شد حالم بهت
اتاق به جز آباژور خاموش بود وپاکان روی تخت خوابیده بود لبخندی باخوشحالی زدم 
وآروم یه شلوارک وتاپ نسبتا پوشیده مشکی تنم کردمو موهامو خشک کرد وبه سمت 

 .تخت رفتم وخوابیدم
 فکر کردی من خوابم نه؟-
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 :ن بلندی کشیدم که غلت زد روی پهلو روبهم خوابیدهی
 چرااینهمه میترسی ؟فکرمیکنی من میخوام بهت تجاوز کنم؟-

 :فقط نگاهش کردم که دستاشو باز کرد واخم کرد
 ...بیا-

 : باترس نگاهش کردم که اخمش غلیظ ترشد
 ...گفتم بیا-

اصله رو پر کرد کمی خودمو تکون داد ورفتم طرفش ولی بغض گلومو گرفته بود ف
ودستاش دورم حلقه شد وسرم روی قلبش قرارگرفت واشکام جاری شد نمیدونم 

چرااینهمه ضعیف شده بودم.بدون حرف فقط نوازشم کرد ونفس کشید که دیگه چیزی 
  ...نفهمیدم وخوابم برد

&&& 
صدای ساعت باعث شد اخمام بره توی هم.یکی صدای ساعتو قطع کرد تعجب کردم 

و که باز کردم بادیدن پاکان که هنوز دستاش دورم حلقه بود باخجالت ولی چشمام
تکون خوردم وخواستم ازحصار دستاش دربیام که چشماش باز شد وبهم نگاه کرد سرمو 

 :به زیر انداختم که زمزمه کرد
 .دیدی کاری بهت نداشتم شهال؟نیازی نیست ازچیزی بترسی من نامرد نیستم بخدا-

اب آرومی داشتم که واقع واسم لذت بخش بود وآرامش راست میگفت دیشب خو
 .داشت

 میشه ولم کنی؟-
 کجامیخوای بری ؟-
 .برم صبحونه حاضرکنم-

رفتم سرویس وبعد ازاتاق بیرون  اول وباکالفگی سری تکون داد وولم کرد.بلندشدم 
 . رفتم.باافکارمغشوش توی آشپزخونه صبحونه حاضر کردم که واردشد.نشستیم

 سرکار؟ چرانرفتی-
 .فرداباید برم-

 :باذوق گفتم
 پس امروز میریم دریا؟-

 : نگاهم کرد وچیزی توی دلم لرزید



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 8 8 

 

 ...اگه توبخوای میریم-
توی دلم لذتی عمیق پیچید لبخند روی لبم نشست که اوهم لبخند زد وبلندشد منم 
ت سریع میز رو جمع کردم ورفتم باال .اوهم توی اتاق بود وداشت حاضرمیشد وقتی رف
بیرون منم سریع جین قرمزمو باشنل وکاله همرنگش برداشتم.موهاموباال بستم تاباز 

اززیرکاله بیرون نیاد وپاکانو عصبانی نکنه آرایش مالیمی هم کردم وعطرمو هم زدم که 
پاکان وارد شد وبادیدنم لحظه ای ایستاد وخیره نگاهم کرد وبعد جلو اومد وبااخم روبه 

 :د باال ومن ترسان قدمی به عقب برداشتم که گفتروم ایستاد.دستشو آور
 .کاریت ندارم وایسا شهال-

ایستادم که باز اومد جلو ودستشو آورد باال وچشمای من ازترس بسته شد ولحظه ای 
بعد انگشتاش بود که روی لبم کشیده میشد وتمام تن من لرز میگرفت وقتی کارش 

 :فتادتموم شد چشمای من باز شد وتو چشمای عصبیش ا
 ...دیگه نبینم رژ به این پررنگی بزنی وگرنه-

 :یک تای ابروشو باال انداخت و تک خنده ای زد
 .وگرنه دفعه ی بعد جور دیگه ای پاکش میکنم-

  ...سپس زود از اتاق بیرون رفت ومن مات وسط اتاق مونده بودم

&&& 
 روی عمیقی خندولب کردم باز ازهم ودستامو کشیدم جلو دریا ایستادم ونفس عمیقی 

 ومن شد حلقه کمرم دور دستایی. میدیدم روازنزدیک دریا بودکه بارم اولین.نشست لبم
 :گفتم پاکان بادیدن که کردم نگاه عقب به باوحشت

 برای چی منوبغل کردی؟-
 .چون دارن نگاهت میکنن-

تا مردودیدم که بهمون نگاه میکردن.کالفه کمی خودمو تکون ۲سرمو چرخوندم که 
دادم وازآغوشش بیرون اومدم که دستمو گرفت ومن پامو توی آب گذاشتم وازخنکاش 

 : لذت بردم
 هنوز هم ازمن میترسی؟-

 :نگاهش کردم
 .من ازتونمیترسم من ازغریزه ی مردونه ات میترسم-

باتحسین نگاهم کردکه سرمو به زیر انداختم وپاهامو بیشتر توی آب فرو کردم کنارم 
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 :  نشست
 ...شهال-
 بله؟-
 توکسیو تو زندگیت داری که دوستش داشته باشی؟-
 منظورت اینه که عاشق کسی باشم؟ -

 .آره-
 .نه کسی نیست-

ساکت شد ومنم حرفی نزدم.دلم خیلی برای نازبانو ومهین خانم تنگ شده بود 
موبایلمو برداشتم وزنگ زدم وکلی باهاشون حرف زدم وپاکان تمام مدت کنارم نشسته 

یداد موبایلو که قطع کردم بلند شد ورفت توی دریا.باتعجب نگاهش بود وگوش م
کردم که بابدجنسی مشتشو پرآب کرد وریخت توی من.باحرص باشلوارم که خیس 
شده بود نگاه کردم وبلندشدم ورفتم توی آب ومشتمو پرکردم که جاخالی داد وبهم 

میشدم چون خندید باحرص تند تند آب ریختم که اوهم ریخت ومن بیشتر خیس 
مشت های اون خیلی ازمن بزرگتر بود حرص میخوردم وآب میریختم توش نزدیکم 
شد وبهم میخندید منم حرص میخوردم که یهو زیرپام خالی شد وافتادم توی آب و 

نفسم گرفت دست وپا میزدم وبا وحشت سعی میکردم بلند بشم ولی چیزی زیر پام 
شده بودم که یهو دستایی دور کمرم حلقه نبود دیگه نمیتونستم نفس بکشم وناامید 

شد وبه شدت کشیده شدم بیرون وتوی آغوش یه نفر فرو رفتم ودیگه چیزی 
  ...نفهمیدم

&&& 
سرم درد میکرد ونفسام تنگ میشد.چشمامو باز کردم وخودمو روی تخت دیدم.سرمو 

ومد داخل تکون دادم که درد گرفت وآخم به هوا رفت که دراتاق باز شد وپاکان آروم ا
 :ولی بادیدن چشمام خسته لبخند محوی زد

 .خوشحالم که حالت خوبه شهال-
 : باگیجی کمی فکر کردم واتفاقات کم کم مثل فیلم جلوی چشمم رژه رفت

کی منو نجات داد؟بذار برم ازش تشکر کنم من داشتم خفه میشدم توروخدا بگو -
 کجاست؟
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 :نگاهی بهم کرد وروی تخت نشست ودستمو گرفت
 .آروم باش شهال...نیازی به تشکر نیست وظیفه ام بود-

 :باتعجب بهش نگاه کردم
 تو...تومنو...نجات دادی...؟-

لبخند مهربونی زد ومن حس کردم این لبخند چقدر برام لذت بخشه وبا شرمندگی 
 :گفتم

 .ممنون...ببخش که اذیت شدی-
 :برخاست وگفت

 .من خسته ام میخوام بخوابم-
بامداد رونشون میداد وباز شرمندگی توی وجودم ۲باتعجب نگاهی به ساعت کردم که 

 :نشست که پاکان آروم کنارم دراز کشید
 گرسنه ات نیست؟-
 .نه اصال-

 :سری تکون داد وزمزمه کرد
 میای؟-

 :باتعجب نگاهش کردم که کنار گوشم گفت
 ...توآغوشم-

دورم حلقه کرد ومن لبریز شدم  لرز توی تنم نامحسوس بود وپاکان آروم دستشو
  ...ازحس امنیت

&&& 
به این ترتیب یک هفته ازاومدنمون به شمال میگذشت وپاکان صبح ها تا 

عصرسرکاربود ومن توی ویال.عصرهاهم میخوابید وشبا هم یکم میرفتیم کناردریا وبعد 
  .برمیگشتیم ویال

 شد وارد انه بودم که جمعه بود وپاکان نباید میرفت شرکت.مشغول حاضرکردن صبح
 :نشست میز وپشت

 .بعد صبحانه حاضرشو بریم خرید-
 .توی این یک هفته جایی نرفته بودیم جز کناردریا
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 چرا؟-
امشب مهمونی دعوت داریم یکی از همکارام مهمونی گرفته باید خرید کنیم برای ویال -

 .هم همینجور
  ...سری تکون دادم

یموت رو زد واومد کنارم ودستمو گرفت.باهم ازماشین پیاده شدیم.پاکان سریع ر
 :مشغول دیدن اجناس بودیم که پاکان گفت

 شهال اون چطوره؟-
رد نگاهش دنبال کردم وبه یه لباس شیری رنگ که پارچه اش ازحریر بود وروی سینه 

 :سنگدوزی شده بود برخوردم ولبخند عمیقی روی لبم نشست
 .عالیه-
 .پس بریم پرو کن-

بالش رفتم ولباس رو پوشیدم زیاد باز نبود واین خوشحالم میکرد باخوشحالی دن
خواست ببینه موهامو باز کردم وروی شونه ام ریختم وارد اتاقک شد وباتحسین بهم 

 :نگاه کرد گفت
 .بچرخ-

 :با تعجب چرخی زدم که گفت
 .قشنگه بهت میاد.میرم حساب کنم-

 ...بعدم از اتاقک خارج شد
هم کت وشلوار شیری رنگ بالباس وکراوات آلبالویی رنگ پس ازخریدن لباس من او

خرید که لبخندی روی لبم نشست چون میخواست بامن ست کنه کفش سفید 
 :خوشکلی هم برام خرید که خیلی ناز بود.کمی هم برای ویال خرید کردیم که گفت

 به نظرت برای کادو چی بخریم؟-
 :ه ساعت فروشینگاهی به اطراف انداختم که نگاهم خورد به مغاز

 ساعت چطوره؟-
 :لبخندزد

 .عالی-
ساعت مردونه وشیکی انتخاب کردیم وکادو گرفت وبعد خسته برای ناهار رفتیم 

رستوران بعدازاون برگشتیم ویال وپاکان که رفت بخوابه اما من مشغول جابه جایی 
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 عصربود.رفتم حموم ودوش۴وسایل شدم وبعد رفتم باال.پاکان خواب بود ساعت هم 
گرفتم وبعد اومدم بیرون .موهامو باسشوار خشک کردم وبه حالت پر سشوار کشیدم 

ولباسو تنم کردم ومشغول آرایش کردن شدم وقتی کارام تموم شد کفشمو هم پام کردم 
ولبخندعمیقی روی لبم نشست وموهام خیلی ساده بود دوطرف روازعقب بهم رسوندم 

ی شونه ام از جلو کج ریختم توی صورتم وبایه گل سر بستم وبقیه رها شده بود رو
وروش اکلیل ریختم تا برق بزنه واین خیلی زیباترم کرد.پابند خوشکلمو هم برداشتم 

ضربه زد.به سمت تخت رفتم وآروم ۶ودور پام بستم وعطرمو هم زدم که ساعت رو
پاکان رو صدا کردم که بلند شد وباحیرت بهم نگاه کرد ونگاهش غرق شد درتحسین 

ز دیگه ای که معنیشو حس نمیکردم باشرم سربه زیرانداختم که بازوهامو گرفت وچی
 :وخیره شد توچشمام

 شهال...داری بامن چیکارمیکنی؟-
 . تنم لرزید وپاکان خیلی سریع ازاتاق خارج شد ومن آهی کشیدم

 .توی سالن نشسته بودم ومنتظرتابیاد
ن کردم.برخاستم که روبه بادیدنش لبخند محوی روی لبم نشست وخالقش رو تحسی

 :روی هم قرار گرفتیم ولبخند روی لب پاکان نشست ودستمو گرفت
 .میخوام یه چیزی بهت بدم-

 :باتعجب نگاهش کردم که گفت
 ...سوپرایزه برگرد-

چرخی زدم وپشتمو بهش کردم که چیزی دور گردنم حلقه شد ودستای پاکان بود که 
آرامش...نفسش که به گردنم میخورد تمام  قفلشو میبست.توی دلم غرق شد ازلذت از

تنم گر میگرفت.جلوی آینه ایستادم وبه زنجیر نقره ی خوشکلی که دور گردنم بسته 
شد بود وبرق میزد نگاه کردم و لبخندعمیقی روی لبم نشست.رومو برگردوندم دستاشو 

کردم  توجیب شلوارش کرده بود وبهم نگاه میکرد.جلو رفتم ودستامو دور گردنش حلقه
ولبامو روی گونه اش گذاشتم وبوسه ای نسبتا طوالنی روی گونه اش گذاشتم که 
دستاش دور کمرم حلقه شد و نفساش تند...سرمو عقب آوردم که بهم خیره شد 

وچشمای خمارش حرکت کرد وروی لبام افتاد وتن من لرزید.سرش جلو میومد ودل 
 ..شد...نزدیک بودکهتوی سینه ی من فرو میریخت ونگرانی من بیشتر می

 ...نه پاکاااان-
صدای فریادم به خودآوردش و کالفگی نشست توی نگاهش ...سریع سرشو عقب 
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 :کشید ونفس حبس شده ی من بافشار بیرون اومد
 .معذرت میخوام شهال...توماشین منتظرتم-

 ...سپس زود ازسالن خارج شد
 .توی ماشین بی هیچ حرفی به آهنگ گوش میدادیم

به مقصدبه ویالی بزرگ مقابلم نگریستم که پاکان دستشو روی زنگ گذاشت  بارسیدن
ودقایقی بعد خدمتکارا ازمون پالتومونو گرفتن پاکان بازوشو سمتم گرفت ومن دستمو 

 .حلقه کردم دور بازوشو سرمو پایین انداختم.به سمت دوستش رفتیم
 :پاکان

 .ن همکارمهایشون شهال همسرمنه ...شهال جان ایشونم ساسان جا-
 :ساسان دستشو آورد جلو

 .ازدیدنتون خوشحالم شهالخانم-
 :سرد دستشو فشردم

 .بله...برای منم افتخاری بود-
 : پاکان

 ساسان نامزدت کجاست؟-
 :درهمین موقع دختری ناز ونسبتا کم سن بهمون نزدیک شد وکنار ساسان ایستاد

 .سالم پاکان خان...خوش اومدید-
 :دختره حلقه کردوبالبخندگفت ساسان دستشو دور کمر

 .اینم نامزد عزیز من...دلنواز-
 :دلنواز چشمای میشی رنگشو بهم دوخت

 .شماباید همسر پاکان خان باشید-
 .بله همینطوره...شهال هستم-

 :دستمو فشردوباتحسین گفت
 .الحق انتخاب وسلیقه ی پاکان توی همه چیز عالیه-

 :لبخندی زدم
 .مرسی-

 :ساسان
 .م برمیگردیمخب مابری-

پاکان کادوروبهش داد واونا ضمن تشکر ازمون دور شدن.پاکان لیوانی شربت برداشت 
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 : وبهم داد که گفتم
 خودت چی؟-

 :نگاهی بهم انداخت
 .میخوام مشروب بخورم-

وحشت توی دلم افتاد وخواستم بگم نه اما زبونم قفل شد ازم جدا شد وتوی جمعیت 
لرزید.روی مبل افتادم ولیوان شربت رو الجرعه ناپدید...دلم ضعف رفت ودستام 

 :سرکشیدم که دلنواز بهم نزدیک شد وکنارم نشست
 حالت خوبه شهال جون؟ -

 :نگاهش کردم
 .فکر کنم فشارم افتاده حاال خوب میشم عزیزم-

 :لبخندی زد
 تصمیم نداری بچه بیاری؟-

 :جاخوردم ولی لبخندزدم
 .نه عزیزم هنوز زوده برای بچه دارشدن-

 :بعد سریع بحث روعوض کردم
 شماچی؟تصمیم ندارین ازدواج کنید؟-
 .چراماقراره نوروز جشن بگیریم-
 عالیه.چندسالته؟-
 .سال۱۹-

 :ابروهام رفت باال
 بعد ساسان خان چندسالشه؟-
 سال.توچندسالته؟۲۷-
 .سال۲۲-

که پاکان برگشت ودلنوازرفت.دلم نمیخواست اصال دیگه ببینمش.برخاستم برم بیرون 
 :مچ دستمو گرفت

 کجا؟-
 :وحشت کردم ولی سعی کردم خونسرد باشم

 .میخوام برم تو باغ...ولم کن پاکان-
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 .نه...میخوایم...برقصیم-
سپس دستمو کشید وبه وسط پیست کشید ودستاشو دور کمرم حلقه کرد وسرشو 
فروکرد توگودی گردنم.اشک توی چشمام حلقه زد وناچاردستامو روی شونه اش 

م وبه زوج های اطرافمون که میرقصیدن نگاه انداختم که سرشو بلند کرد وبهم گذاشت
خیره شد ومن باانزجار سرمو پایین انداختم.بعد ازاتمام آهنگ سریع ازش جداشدم 

 :وکناردلنواز نشستم که گفت
 .چیزی شده شهال؟حس میکنم ازچیزی ناراحتی-
 شماها اینجا زندگی میکنید؟-
 .هستیم مثل شما برای کاراومدیم وبعد برمیگردیمنه من وساسی تهرانی -

 :حرفی نزدم که گفت
 نگفتی چیشده؟-
 .مشروب خورده...من ازآدمای مست متنفرم دلنواز-

اشکام سر خورد وروی گونه ام ریخت.چه خوب بود که چراغای سالن نسبتا خاموش بود 
 :ولی دلنواز اشکامو دید وآروم بغلم کرد

  .میاد ضعیف باشیآروم باش دختر...بهت ن-

باخودم گفتم من ضعیف نبودم ولی وقتی شدم یک زن شرطی وقتی شدم یکساله 
وقتی احساساتم له شد ضعیف شدم من قوی بودم حتی وقتی میدونستم یتیمم وپناه 
ندارم حتی وقتی میدونستم خدمتکارم وحتی وقتی میدونستم همه دخترا مسخره ام 

 ...زن یکساله وشرطی ضعیف شدم ضعیفمیکنن قوی بودم ولی وقتی شدم یک 
 :اشکامو پاک کردم وسعی کردم به خود مسلط باشم.دلنواز گفت

 .ساسی هم گاهی میخوره مشروب منم نمیتونم جلوشو بگیرم اون شوهرته شهال-
پوزخندتلخی زدم.اوچه میدونست که من همخوابه ی این مرد نیستم ونگران باکره 

اید برباد فنامیرفت نگران ازخودبیخود بودن این مرد بودنمم که درکناراین مرد مست ش
 ...مست ونگران ازدست دادن دخترونگی هام

تاموقع شام ندیدمش واین خوشحالم میکرد.سرمیز نرفتم وخودمو جایی پنهان کردم 
وبعد شام باز مراسم ادامه داشت.روی یکی ازصندلی هانشسته بودم که دیدمش 

ای خوبی که بهش پیدا کرده بودم حاال کمرنگ داشت بهم نزدیک میشد.تمام حس ه
 :شده بود وجاش روبه تردید وترس داده بود.بادلهره بلندشدم که بامچمو گرفت
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 .حاضرشو میریم خونه-
 :لرزان پالتومو تنم کردم وشالمو سر.دلنواز گونه مو بوسید

 .ویالی ماهم بیا عزیزم من خوشحال میشم باهات دوست باشم-
 ...کاش امشب میتونستم بیام پیش توباخودم گفتم ای 

 .چشم توهم بیا من خوشحال میشم.خداحافظ دلنوازجان-
توی ماشین هیچ کدوم حرفی نمیزدیم وسرعت سرسام آورش تنمو میلرزوند.مدام 
صلوات میفرستادم تا سالم برسیم.بارسیدن به ویال نفس راحتی کشیدم ولی طولی 

 ...ه کشیده شد واشکای من جارینکشید که درسمتم باز شد وبازوم وحشیان
بازومو میکشید وبی توجه بهم به سمت ویال میرفت ومن باتمام وجودازخداکمک 

 ...میخواستم
دراتاق خواب روقفل کرد وچشمای خشمگین وقرمزشو بهم دوخت ومن الل شدم 

.حرارت تنم داشت آتیشم میزد.به سمت پنجره رفت وبازشون کرد ومن زود 
دم وحاال فقط لباس مهمونی تنم بود.خودمو لعنت کردم که چرابه این پالتووشالمو درآور
 .مهمونی رفته بودم

به سمتم اومد ومن باوحشت عقب رفتم وبه دیوارچسبیدم وباالتماس بهش نگاه کردم 
 :که جلواومد ودستاشو دوطرف سرم گذاشتم وزل زد توچشمام

 ازمن فرار میکنی...هاااان؟-
 :م انداختصدای فریادش لرزه براندام

 ...پاکان-
چیه؟هرچی هیچی نگفتم پررو شدی آره؟هرچی کاری بهت نداشتم وجلوت کوتاه -

 اومدم بدتر شدی وقیح ترشدی.ازمن فرارمیکنی؟ازمنننن؟
 .پاکان تو...تو...االن مستی-

صورتش جلواومد ومن باوحشت دستامو توی سینه اش گذاشتم که دستامو گرفت 
هم جاری بود وچشمام بسته که نفسش توی صورتم  وصورتشو جلوآورد اشکام پشت

 :خورد
 من مستم؟آره شهال؟نفس من بوی الکل میده؟-

باز ها کرد...نه دهنش بوی مشروب نمیداد.چیزی توی دلم لرزید وشوقی وصف ناپذیر 
توی بدنم جاری شد وچشمام بازشد.بهم خیره شده بود ولی چشماش مست نبود هیز 

 : ن بود.لبخندی گرم بهم زدنبود چشماش معصوم ومهربو
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من نخوردم...به خاطرتو نخوردم مشروب.گفتمت که تاخودت نخوای کاری بهت ندارم -
 .گفتم نامرد نیستم شهال

 :باتمام خوشحالیم نگاهش کردم که دستاشو دوطرف صورتم گذاشت واشکامو پاک کرد
 .دیگه بسه...گریه نکن-

  ...سپس ازم جداشد وازاتاق بیرون رفت

&&& 
 :موبایلمو برداشتم وشماره گرفتم

 الو؟-
 .سالم دلنواز.منم شهال-
 ...آه سالم عزیزم تویی؟چه عجب یادی ازمن کردی-
 .راستش زنگ زدم تاباهم بریم آرایشگاه میخوام موهامو رنگ کنم-
 باشه عصربیام دنبالت؟-
 .نه اگر میشه فرداصبح بریم نمیخوام پاکان بفهمه-
 زش کنی.؟ای ناقال میخوای سوپرای-

 :لبخند تلخی زدم
 .شاید...فرداصبح منتظرتم-
 باشه حتما .کاری نداری ؟-
 .قربانت خداحافظ-

بابی حوصلگی برخاستم وبه آشپزخونه رفتم وناهار درست کردم که صدای ماشینش 
 :ازباغ اومد.قهوه درست کردم که وارد آشپزخونه شد

 .خسته نباشی-
 :نگاهم کرد

مهمون داریم از طرف خودم ساسی ویکی دیگه  مرسی توهم همینجور.امشب-
 .ازدوستامو دعوت کردم

 :خوشحال شدم چون ازاین یکنواختی خسته شده بودم لبخند گرمی زدم
 .عالیه-

اوهم لبخند زد ومشغول خوردن قهوه اش شد منم میز ناهار رو چیدم وهردومشغول 
 :خوردن شدیم.قاشقمو گذاشتم روی میزو گفتم
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 رمیگردیم تهران؟معلوم نیست کی ب-
 :سرشو بلندکرد

 ازاینجا خسته شدی؟-
 .نه ولی ازتنهایی خسته شدم زندگی شده یکنواخت حوصله ام سرمیره-
چرااز بقیه کناره گیری میکنی شهال؟میتونی بادلنواز ودوستاش اینجا اوقات فراغتتو پر -

 .کنی
 :حرفی نزدم حق بااو بود

بگذرون ونذار حوصله ات سربره.اگر  شهال تو خانم منی درحال حاضر...پس خوش-
 .میخوای برات ماشین میخرم که راحت باشی

 :دلم لرزید ولبخند روی لبم نشست
 .نه مرسی بادلنوازمیرم اگرخواستم-
 .خوبه.فقط دوست دارم اگر مشکلی بودحتما بهم بگی-
 .باشه ممنون-

 :گفتمبعد ناهار پاکان برای خواب رفت ومنم بعدازتمیزکردن میز باخودم 
 حاال برای شام چی درست کنم؟-

ساعتی طول ۲کمی فکر کردم وبعد مشغول درست کردن قیمه وقورمه سبزی شدم.
کشید وکلی خسته ام کرد .میوه هاروشستم وتوی ظرف های خوشکل گذاشتم 

وشیرینی هم توی سینی ریختم وهمه چیز آماده بود آشپزخونه رو تمیزکردم وبارضایت 
عصرضربه زد.خسته به سمت اتاق رفتم.پاکان روی تخت ۵ لبخند زدم.ساعت روی

خواب بود.رومبدوشامپرمو برداشتم ورفتم دوش گرفتم وبا خستگی موهامو خشک 
  ...کردم وباهمون حوله باخستگی خودمو توی تختخواب انداختم وتقریبا بیهوش شدم

د دلم پیچ با حس نوازش موهام ازخواب بیدارشدم وبادیدن پاکان که کنارم نشسته بو
 :خورد واو لبخند زد

 خیلی خسته شدی؟-
 .نه کارخاصی نکردم-
 .میخواستم کمکت کنم اما خسته بودم ونفهمیدم کی خوابم برد-
اشکالی نداره.ازجابرخاستم واوازاتاق خارج شد.توی سرویس دست وصورتمو شستم -

جلوآینه ایستادم.آرایش مالیمی کردم چکت ودامن شیک زرد رنگمو پوشیدم 
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وصندلهای زردمم پام کردم وموهامو باگل سر باال بستم وعطرهم زدم.بارضایت ازاتاق 
خارج شدم.بارسیدن به سالن صدای زنگ آیفون برخاست وپاکان ازآشپزخونه بیرون 

 :اومد
 .خودشونن-

نگاهی به سرتاپام انداخت ولبخند زیبایی روی لبش نشست.باتعجب نگاهش کردم که 
به آشپزخونه.سریع شربت درست کردم وگذاشتم توی  به سمت آیفون رفت ومنم

یخچال وبعد برای استقبال به کنارپاکان رفتم.دلنواز درآغوشم کشید وساسان تنها به 
دست دادن اکتفا کرد.زوج بعدی رامیال دختری نسبتا زیبا وخوشرو بود که ازهمون 

ری جذاب ورود بالبخند گونمو بوسیدو ازدواجمونو تبریک گفت وشوهرش سپهر پس
ومدرن.تعارفات معمول که تموم شد توی سالن نشستن ومن واسه آوردن شربت به 

 .آشپزخونه رفتم
 :سینی آماده بود.خواستم بردارم که پاکان وارد شد واومد کنارم

 .خودم میبرم-
 .سری تکان دادم وپشت سرش وارد ستچالن شدم وکنار دلنوازنشستم

 :رامیال گفت
 رفتید؟شهال جون ماه عسل کجا -

 :توی دلم پوزخند زدم ولی نگاهمو به پاکان دوختم که بالبخند وخیلی خونسرد گفت
شهال دخترخیلی قانع وخوبیه...موقعیت من االن واسه ماه عسل رفتن زیاد خوب -

 .نیست چون کارام زیاده ولی میدونه که حتما براش جبران میکنم
 :سپهر خندید

قعا هم آدمو غافلگیرمیکنه ازاالن بهتره بگم پاکان خیلی سوپرایزای خاص داره ووا-
 .خوش به حال شهال خانم که قراره سوپرایز بشه

 :خندیدیم ومن فقط بهش نگاه کردم که لبخند گرمی بهم زد.گفتم
 رامیال جون چند وقته ازدواج کردی عزیزم؟-
 .یکساله شهالجون-
 اونوقت قصدندارید یه عضو جدید بیارید؟-

 :سپهربااین حرفم گفت
وای خدااز دهنت بشنوه شهال خانم منکه همش دارم بهش میگم بیایه بچه بیاریم -

 .زندگیمون رونق بگیره مگه گوش میده این زن
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 :بعدم الکی صدای گریه درآورد که هممون خندیدیم و رامیال گفت
سالمه وقت برای حاملگی خیلی زیاده من االن نمیخوام خودمو ۲۵من هنوز-

 .نمپابندمسئولیت بچه بک
 :گفتم

 .ولی بچه که خیلی خوبه.شیرین ودلچسب.حس آرامش میده به یک مادر-
 :رامیال ابرویی باال انداخت

 خب عزیزم توکه اینهمه بچه دوست داری چراخودت یه دونه نمیاری؟-
دلشوره توی دلم افتاد...به خودم لعنت فرستادم به خاطر این حرف نابجام وسرمو 

 :ان مجدد منو نجات دادپایین انداختم که صدای پاک
ماهه که ازدواج کردیم هنوز زوده اما شمایکساله دیگه ۳آخه رامیال خانم ماهنوز -

 .وقتشه
ازته دل خداروشکر کردم وباخوشحالی ویه دنیا قدردانی بهش نگاه کردم وازجام 

 :برخاستم
 .شماهاراحت باشید تامن میز شام روبچینم-

ورامیال هم پشت سرم اومدن.میز رو چیدیم ودلنواز آقایون به آشپزخونه رفتم که دلنواز 
 :روصدا کرد ونشستیم سرمیز.دلنواز گفت

 .ماقراره ماه عسل باساسی بریم اروپا
 :ساسان باتظاهربه ترس گفت

 یاخدا خانم من کی همچین حرفی زدم ؟-
 :خندیدیم که دلنواز گفت

 .خیلی خسیس شدیا ساسی-
 : ساسان روی شونه ی پاکان زد

 یه کمی ازاین قانع وکم توقع بودن خانم تو توی این دلنواز وجود داشت چی میشد؟-
 :وجواب پاکان بود که منوغرق درخوشحالی وحیرت کرد

 .نه دیگه خانم من تودنیا تکه ونظیرش نیست-
 :دلم غنج رفت واشک توی چشمام حلقه زد.دلنواز بادهن کجی روبه ساسان گفت

 .ین میگن مرد ایده آلآقا ساسان یاد بگیر به ا-
 :همه خندیدن ولی من هنوز توی قعراون جمله مونده بودم که رامیال گفت

 شهال جو مادر وپدرت تهرانن؟-
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 :اخم روی صورتم نشست
 .خیرمن ازبچگی هیچ کدومشونو ندیدم فوت کردن-

 :رامیال
 آخی...اونوقت تنها زندگی میکردی این مدت؟-

 :مستاصل به پاکان نگریستم که گفت
 .نه شهال بامامان من زندگی میکرده چون مامان به شهال عالقه ی خاصی داره-

آهی تودلم کشیدم ودیگه کسی حرفی نزد.بعد شام کمی دیگه نشجلوی آینه ایستادم 
 :وآرایشمو پاک کردم که وارد شد.برگشتم سمتش

 چرانگفتی من فقط خدمتکارتونم؟-
 :جلواومد وروبه روم ایستاد

 ...گه خدمتکارنیستی االن زن منیچون تواالن دی-
 :توی وجودم از این مالکیت حس شیرینی بهم وارد شد ولی زل زدم توچشماش

 بعداین یکسال چی؟دوست داری اینا منو مسخره کنن؟-
 :سرشو جلو آورد ونفسای داغش توی صورتم خورد

ل هم کسی حق نداره تورو اذیت یامسخره کنه شهال تومنو داری حتی بعد ازاین یکسا-
 .به عنوان یه دوست داری منو.نمیذارم سختی بکشی حیالت راحت

  ...آهی کشیدم وپوزخندی زدم.ازش فاصله گرفتم وبه سمت تخت رفتم

&&& 
 سالم نازی خوبی؟-
 سالم شهال جون وای نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده.ارباب خوبه؟-
 بله ماخوبیم.چه خبر؟-
 .کردن واالنم حالش خوبهیه خبرخوب شهال پدرمو دیروز عمل -

 :باخوشحالی خندیدم
 .تبریک نازبانو ...این بهترین خبربود-
 .مرسی نمیدونی چقدر خوشحالم واین حالمو مدیون اربابم-
 امیدوارم همیشه شاد باشی عزیزم خب فعال کاری نداری؟-
 .نه سالم برسون به آقا وخیلی تشکرکن ازطرف من-
 .باشه عزیزم خدانگهدار-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 1 0 2 

 

قطع کردم وبعد مدتها ازته دل خندیدم که صدای آیفون نشان ازاومدن دلنواز  موبایلو
 .رومیداد

ازویال خارج شدم وعقب نشستم چون رامیال هم باهاش اومده بود.سالم کردم که 
 .هردو جوابمو دادن

 :دلنواز
 به نظر خوشحال میای شهال...خبریه؟-
 .نه عزیزم یه خبرخوب شنیدم واسه همونه-

به آرایشگاه حرفی پیش نیومد وفقط صدای آهنگ بود.پیاده شدیم ووارد تارسیدن 
 .آرایشگاه

به درخواست خودم موهام وابروهام عسلی رنگ شد وصورتم اصالح شد.واقعا فرق 
 :کرده بودم وانگار یه آدم دیگه شده بودم.ازروی صندلی برخاستم که دلنواز گفت

 .واو چه خوشکل ونازشدی شهال-
 :رامیال گفتلبخند زدم که 

 .پاکان عاشقت هست دیگه اینجوری ببینتت مجنونت میشه-
 .لبخند تلخی زدم ...عاشق؟هه من فقط یه ازدواج شرطی ام یه قرارداد یکساله

 :دلنواز جلوی ویال نگه داشت
 من میخوام ثبت نام کنم کالس شنا واسه توهم اسم مینویسم شهال...میای که؟-
 .آره میام-

 :رامیال
 .میامپس منم -

 .لبخند زدم وازشون خداحافظی کردم
چون دیروقت بود زنگ زدم وازبیرون غذاسفارش دادم وبه حمام رفتم تا دوش 

بگیرم.یه تاپ وشلوارک فیلی رنگ تنم کردم وصورتموآرایش مالیمی دادم 
 .وعطرهمیشگیمو هم زدم

یزشدم صدای آیفون که بلند شد رفتم پایین وغذاهاروتحویل گرفتم ومشغول چیدن م
 .عصر(٣:۰۰که صدای ماشینش اومد.نگاهم روی ساعت کشیده شد)

جلوی درایستادم.نمیدونم چرا ولی دلم میخواست منو ببینه وعکس العملشو ببینم.دلم 
 ...میخواست ببینم اهمیتی براش دارم یانه

 :وارد شد وازقیافه اش خستگی میبارید.سرش پایین بود که آروم گفتم
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 ...سالم خسته نباشی-
سرشو بلند کردوسرجاش میخکوب ماند.موهامو که مدل پر سشوارکشیده بودم روی 
شونه هام ریخته بود وچون پنجره ها باز بود باوزش باد پراکنده میشد.صدای دریا 
روحمو آرامش میداد وبوی عطر پاکان مستم میکرد ومن مبهوت بودم ازاین حس 

 ...آرامش
تاد ولبخند روی لب من نشست...جلوم جلواومد وتنم لرزید...کیفش ازدستش اف

ایستاد چشمای من توی چشمای مخمورش حلقه شد ودستاش دور کمرم پیچید ومن 
پرشدم ازحسی که این روزها عجیب آرومم میکرد.سرم روی سینه اش نشست ولب او 

 ...روی موهای من
 ...بادلم بازی نکن شهال...توهمینجوری هم دلربایی-

ناب.دستام اومدباال وحلقه شد دور کمر مردونه اش وچشمام  دلم لرزید.پرشدم از حسی
 :باز درگیر چشماش شد

 خوشکل نشده؟-
 :لبخند روی لبش نشست.دستش باال اومد وطره ای ازموهامو گرفت

 ...محشرشدی شهال-
ومن غرق لذت شدم ولبهاش روی گونه ام نشست...من چرا اینجوری شده بودم؟چرا 

 ازش من میبردم؟مگه لذت میبوسید امو اوگونه و بودم توآغوشش  ازاینکه 
 داشتم؟ آرامش حس حاال نمیترسیدم؟چرا

بلندم کردومن جیغ کشیدم.خندیدودستای من دور گردنش حلقه شد وچشمای من 
گره خورد توی چشماش ولحظات نفسگیرشد...سرش جلو اومد ولباش نزدیکتر 

اون فقط یکسال مال من بود فقط  نه...نباید این اتفاق می افتاد...اون مال من نبود...
 .همین

سریع سرمو چرخوندم ولباش میون راه متوقف شد ودستاش دور کمرم لرزید ومن آروم 
 :روی زمین ایستادم وباکالفگی گفتم

 ...بهتره ناهار بخوریم-
  ...وآه اوبود که کل بدنمو لرزوند

&&& 
 .روزها یکی پس ازدیگری میگذشت
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رکنارهم زندگی میکردیم ومن بیشتر وقتمو بادلنواز من وپاکان مثل دوتا دوست د
ورامیال میگذروندم وفقط شبها همدیگه رومیدیدیم.بارسیدن ماه مهر خبری که 

تهران.اونقدری خوشحال شدم که بعد  به انتظارشو میکشیدم روشنیدم...برگشتنمون 
یک پختم ماه وبعدازاون روز پاکان رو محکم درآغوش گرفتم وجیغ کشیدم.اونروز ک۲از

وجشن کوچولویی ترتیب دادم ورامیال ودلنواز روهم به همراه شوهرانشون دعوت 
 ...کردم

 :روی تخت نشستم که گفت
 .نمیدونستم انقدر تنها بودن بامن سخته برات-

 :اخمهاش آزارم میداد
 .توبرای من یه دوست خوبی...آدما ازبودن کناردوستاشون لذت میبرن-

 :برگشت سمتم
 شهال...خبربرگشتنمون به تهران خوشحالت کرده واین چه معنی میده؟ فلسفه نباف-

 :برخاستم
معنی اینومیده که من ازتنهایی خسته شدم اینجا غریبم حس غربت میکنم اگر -

 .اینجاموندم چون توبودی ویه همزبون داشتم
 :پوزخند زد

 .ولی فکرکنم تواین چندماه من وتو فقط به هم سالم وخداحافظ گفتیم-
 :فه شدمکال

 میشه لطفا این بحث روتمومش کنی؟-
 :نگاهی بهم انداخت وبه کنار پنجره رفت که گفتم

 بلیطا مال چه موقعیه؟-
 .پس فردا-
 .فردامیری سرکار-
 .نه-
 .پس میشه بریم بازار باید سوغاتی بگیرم-
 .باشه-

  ...ازجوابای کوتاهش حرصم گرفت ولی بدون حرف گرفتم خوابیدم
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&&& 
نشستم وبه اخمهای درهمش نگاه کردم.ماشین روحرکت داد.به دستش  توی ماشین

که روی پاش بود نگاه کردم ویه آن دستمو گذاشتم روی دستش که چشماش بسته 
شد ونفسش حبس.ازاین کارخودم هم تعجب کردم هم خجالت کشیدم ولی باید از 

 :دلش درمیوردم
دیگه ازت وحشت ندارم ومثل  پاکان...باور کن من ازتنهایی باتو عذاب نمیکشم.من-

 .یک دوست خوب روت حساب کردم پس لطفا ازدستم دلخورنباش
دستمو روی دستش کشیدم وخواستم بردارم که دستمو وگرفت وماشین وکنار جاده 

متوقف کرد.باتعجب نگاهش کردم که نگاهم کردوحاال تونگاهش محبت بود 
 ...ومحبت

به روش زد ودل من ماالمال از محبت شد  دستمو باال آورد وبوسه ای نسبتا طوالنی
 :ولبخند روی لبم نشست.به چشماش نگاه کردم که گفت

 ...شهال من-
 توچی؟-

کالفه شدانگار.دستمو ول کرد وماشین رو روشن.تارسیدن به بازار دیگه هیچ کدوم 
حرفی نزدیم.خیلی دوست داشتم بدونم چی میخواست بگه ولی نمیخواستم حس کنه 

 .رفشبرام مهمه ح
توی بازار برای شادی خانم وفرازخان ونازی ومهین خانم خرید کردم اوهم یه چیزایی 

 :گرفت وبعد باهم رفتیم رستوران .پشت میز که نشستیم گفت
 بهت خوش گذشته اینجا؟-

 :کمی مکث کردم وگفتم
خب بله اگر تنهایی نبود عالی ولی االن خوب بود خیلی چون دفعه اولم بود که اومدم -

 .ال برام جذابیت خاصی داشت.مرسی پاکانشم
 :نگاهی بهم کرد

اما نیازی به تشکر نیست این یه سفرکاری بود که خب مسلما تومجبور به اومدن -
شدی ولی انشااهلل برای ماه عسل جبران میکنم چون دوست ندارم کسی بخواد آزارت 

  .بده
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 :لبخندی زدم که غذا روآوردن ومشغول شدیم.گفت
 .ازبانو رو توی مدرسه ثبت نام کردم؟االن مشغول تدریسهخبرداری ن-

 : باشوق گفتم
 وای جدی میگی؟-
بله.توی بهترین مدرسه.نمیدونم چراولی آینده ی نازبانو برام مهم شده دلم میخواد -

 .حتما پزشک بشه
 :بعد نگاهی بهم انداخت

 توکه ناراحت نمیشی؟-
 :نوشابمو خوردم ونفس عمیقی کشیدم

د ناراحت بشم؟نازبانو خواهرمه من ازپیشرفتش لذت میبرم ودرضمن ازتوهم نه چرابای-
 .واقعا ممنونم

 . خوبه خوشحالم-
بعد ازغذا باهم به کناریه آبشار رفتیم وروی تخت هایی که توی یک کافه دنج کناردریا 

 :بود نشستیم وپاکان سفارش قلیون داد.نگاهش کردم
 قلیون میکشی؟-

 :لبخندی زد
 .م.گاهی هوس میکنم االنم کناردریا خیلی میچسبه تواین هوانه خیلی ک-

 :لبخند زدم که گفت
 تومشکل داری بااین قضیه؟-
 .نه ابدا  -

براش قلیون آوردن واومشغول کشیدن شد,دودهاشو حلقه وار میفرستاد بیرون ومن 
 :بالذت به حلقه ها نگاه میکردم که گفت

 میخوای امتحانش کنی؟-
 :بابهت گفتم

 یون بکشم؟من؟قل-
 :خندید

 .آره خب...مگه گفتم مواد مخدرمصرف کن اینهمه ترسیدی-
 :حرص کردم وازاینور تخت رفتم اونور کنارش وسرقلیونوگرفتم ازش

 .من نترسیدم چون دفعه ی اولمه کمی حیرت زده شدم-
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بعد سرقلیون رو روی لبم گذاشتم وپک محکمی زدم که سخت به سرفه افتادم.صدای 
وی اعصابم بود ولی میون سرفه کردن نمیتونستم کاری بکنم.بهم یه قهقهه هاش ر

 :لیوان آب داد وسرقلیونو گرفت .آب روکه خوردم آروم شدم ومشتمو به بازوش کوبیدم
بروخودتو مسخره کن ...من دفعه ی اولمه انتظار نداری که مثل تو که اینهمه -

 باشم؟ ماهر کشیدی 
 :نگاهش کردمخنده اش تشدید شد ومن باحرص 

 .میشه لطفا بس کنی...میترسم غش کنی اونوقت حوصله جنازه کشی روندارم-
 :کمی دیگه خندید وبعد درحالیکه ازشدت خنده ازچشماش اشک میومد گفت

 .واای خدا ...شهال نمیدونی چقدر صورتت بامزه شده بود وقتی قلیونو میکشیدی-
 .بی مزه-

وباز به کشیدن قلیونش ادامه داد ومنم به  باز خندید وبعد سفارش کیک وقهوه داد
دریا نگاه میکردم.حس خوبی داشتم وحس میکردم برای اولین بارازاینکه درکنارمه دارم 

لذت میبرم واین حس برام عجیب بود.نفس عمیقی کشیدم وعطرشو بلعیدم که 
 :سفارششو آوردن.خواستم برم اونور تخت سرجام که مچمو گرفت

 کجا؟-
 .م اونوربشینم دیگه.جوری منو گرفتی انگار بایک مجرم طرفیواه...خب بر-

 :خندید وگفت
 نه خانم کوچولو شماهمین جا کنار من میشینی خب؟-

  .تعجب کردم ولی بی حرف همونجا نشستم ومشغول خوردن کیک وقهوه مون شدیم

سرقیلونو دوباره برداشتم وکشیدم وبابدجنسی سرمو جلو بردم وتمام دود داخل 
 :و فوت کردم توی صورتش که به سرفه افتاد وفریاد زددهانم

 .شهالااا اگر بگیرمت کشتمتتتتت-
جیغ کشیدم وازتخت پایین پریدم وشروع کردم دویدن اوهم پشت سرم میدوید.جیغ 

میکشیدم ومیدویدم هوا هم تاریک شده بودوزیاد جلوی پامو نمیدیدم برگشتم 
پاکان همان...ازپشت به زمین افتادم  نگاهش کردم که برگشتنم همانا وخوردنم به

وپاکانم تعادلشو ازدست داد وافتاد روی من...بابهت نفس نفس میزدم ولی پاکان 
تکون نمیخورد.سرش توی گودی گردنم بود ودستاش دور کمرم حلقه...نمیتونستم 

 :حرفی بزنم انگارخفه شده بودم ولی غرق لذت بودم ...آروم زمزمه کردم
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 ...پاکان-
خورد وسرشو آورد باال وزل زد توچشمام.خدای من چشمای مخمورش غرق  تکونی

دراشک بود ...بغض کردم که دستشو باال آورد و کشید روی لبام وچشمای من بسته 
شد وتمام تنم لرزید وغرق لذت شدم داغی لبشو روی گونه ام حس کردم وبوسه ای که 

دم که بازسرش پایین اومد جانم رو به آتیش کشوند..چشمامو باز کردم ونگاهش کر
واون گونه مو هم بوسید وبعد آروم از روم بلند شد ودستمو گرفت وبلندم کرد.باشرم 

 :سربه زیر انداختم که گفت
 ای وروجک دود تو صورت من فوت میکنی؟-

 :بعدم اومد نزدیک که من خجالت رویادم رفت ومظلوم گفتم
 ... خب ببخشید دیگه اذیتم نکن پاکان-

د ومن خواستم فرارکنم که یه آن اززمین کنده شدم سرم روی سینه اش قرار جلو اوم
 :گرفت ودستش زیر پام حلقه شد ودست من دور گردنش

 االن میفتم پاکان دیوونه شدی؟-
 :زل زد توچشمام وکنارگوشم زمزمه کرد

 ...آره دیوونه شدم اونم دیوونه ی تو-
  ...د قلبم شد وچشمام بسته شدتمام تنم رعشه گرفت وانگار یک دنیا محبت وار

&&& 
کمربندمو بستم ومیوه های خورد شده توی بشقاب رویکی یکی داخل دهانش گذاشتم 

 :که خندید
 دختر میخوای منو چاق کنی؟-

 :خندیدم
 . تاتیکه میوه نترس۴توباشگاه میری هیکلت بهم نمیخوره با-

 :نگاهم کرد
 .آخه چاق بشم کسی زنم نمیشه که-

 :زد که مشتمو کوبیدم به بازوشبعدم چشمکی 
 .بی مززه-
 جدی میگم.مثال من اگر چاق بودم توحاضربودی زنم بشی؟-
 خب نه...مگه دیوونم؟-
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 :خندیدومنم لبخند زدم.چشمام کم کم خواب گرفت گفتم
 .پاکان من میخوابم توحواست به جاده باشه-
 .باشه نگران نباش-

  ...چشمامو آروم بستم وخیلی زود خواب رفتم

 ...شهال-
حرکت آروم دستی رو روی گونه ام حس میکردم .چشمامو باز کردم که صورت مهربون 

 : پاکان رو روبروم دیدم
 چی شده؟-

 :ازم فاصله گرفت
 .پاشو رسیدیم-

بادیدن ویالمون باذوق پیاده شدم وزودتر به سمت سالن دویدم.چقدر دلم تنگ شده 
ز بود.باخستگی به اتاقم رفتم بود برای اینجا وبرای تهران.همه چیز تمی

 روی ولی بافاصله هرچند حاال نمیخوابم پاکان پیش شبا دیگه چراازاینکه ونمیدونم 
م ناراحت بودم آهی وه کردم تعجب هم.نشست دلم توی وغصه گرفت دلم تخت یک

 ...کشیدم وخودمو داخل حموم انداختم
&&&  

 :فراز خان دستی به موهام کشید
 .خیلی قشنگ شدیماشااهلل دخترم -

 :لبخند گرمی زدم
 .شما همیشه به من محبت دارید فراز خان-
 .من همیشه تورو مثل نیلوفروسارا میدونم وبرام عزیزی-

 :پاکان کنارم نشست که فراز خان لبخند گرمی زد وروبه پاکان گفت
 خوش گذشت سفر؟-

 :پاکان
درگیر کارا بودم شهال هم نه پدربزرگ سفر کاری بود جنبه سیاحتی نداشت زیاد, منکه -

گاهی با دوتا دوستایی که اونجا باهاشون آشناشده بود میرفت تفریح بیشتر حوصله 
 .اش سرمیرفت وهمش میخواست برگرده اینجا
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 :فراز خان نگاهی به من کرد وگفت
 .حاال برای جبران ببرش یه سفر سیاحتی که فقط گردش کنه-

 : پاکان
 .خلوت بشه حتما میبرمشبله خودم توی فکرش هستم سرم -

لبخندی زدم که صدای ایفون اومد وبعد شادی خانم وخانواده نگارخانم وارد شدن.کمی 
 :استرس گرفتم ولی برخاستم ودست شادی خانم روگرم فشردم

 ...سالم خانم-
 :لبخندی بهم زد که تعجب کردم

 .سالم شهالجان.رسیدن بخیر-
 .ممنون خانم جاتون خالی-

اوت ونیلوفر سرد دستمو فشردن ومنم تمایلی به روبوسی نگارخانم بی تف
 :نداشتم.نشستیم وشادی خانم گفت

 .خوب شد برگشتید دلمون تنگتون بود-
 :پاکان لبخند زد

 .بله شهالهم خیلی بی تابی میکرد چون اونجا اکثرا  تنها بود-
 :شادی خانم

 واه...چرا؟-
 :گفتم

باید توخونه میموندم تابیاد وقتی ام آخه پاکان خان که میرفتن شرکت منم دیگه -
 .میومد خسته بود ومیخوابید

 :شادی خانم
 .وای حتما خیلی سختت بوده-
سخت که بود ولی گاهی با دلنواز ورامیال خانمای شریک پاکان میرفتم بیرون ولی اونم -

 .همیشگی نبود درهرحال خوشحالم که برگشتیم
 .شت وگرنه می آوردمشنازبانو همش سراغتو میگیره االنم درس دا-
 .خودمم دلتنگشم فردا میام دیدنش البته بااجازه شما-
 .راحت باش شهالجون-

 :نیلوفرباعشوه کنارپاکان ایستاد
 پاکان ماشینم یه مشکلی پیدا کرده میشه بیای یه نگاهی بهش بندازی؟-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 1 1 1 

 

اخمهام کمی درهم رفت وبرای اینکه کسی متوجه نشه سرمو انداختم پایین وسعی 
 ...دم بی تفاوت باشم اما نمیشدکر

 :پاکان
 چرانمیبری تعمیرگاه؟-

 :نیلوفر جلواومد وبازوی پاکان روگرفت
 .حاال توبیا ببین اگر مشکلش حاد بود بگو ببرم-

وبعد پاکان رو باخود برد.حس کردم خون خونمو میخوره ودرحال انفجار بودم ولی 
 . مشغول صحبت بودنسعی کردم خودمو نگه دارم.نگارخانم وشادی خانم 

 ناراحت شدی؟-
 :سرمو باال آوردم وکمی جاخوردم

نه فراز خان برای چی باید ناراحت بشم؟به هرحال اون دخترعمه شه شاید بعد ازاین -
 .یکسال قسمت هم شدن

  ...فرازخان درعمق چشمام نگریست ومن لبخند مغمومی زدم

 
ه دستام نگاه میکردم که نیم ساعت ازرفتنشون میگذشت ومن کم حوصله درسکوت ب

خدمتکار فراز خان برای شام صدامون کردومن ازته دل خوشحال شدم 
وازجابرخاستم.نیلوفر وارد شد وازصورتش مشخص بود عصبیه.سرمیز رفتم وکنار فراز 

خان نشستم وپاکان هم که تازه وارد شده بود کالفه نگاهی بهم کرد وکنارم نشست که 
 .شغول خوردن شدم ولی انگار زهر میخوردماخم محوی کردم وبی توجه م

 :نیلوفر پوزخند زد وگفت
 از کی تا حاال شهال باما میشینه سریه میز؟-

سکوت سنگینی توی سالن پذیرایی پیچید.دستام میلرزید وحس میکردم تنم یخ کرده 
 :کسی حرفی نمیزد که فراز خان باخشم گفت

داشته باشی؟شهال به نظرت باتو چه منظورت چیه نیلوفر؟مادرت بهت یاد نداده ادب -
فرقی داره؟اگرمیبینی جوابتو نمیده فقط ازروی خانمی وشخصیتشه فکر نکن درمقابل 
توهیناتت همیشه ساکت میمونه پس بهتره خودت شخصیتتو حفظ کنی وتموم کنی 

 .این حرفای صدتا یه غازتو
خودمو کنترل  نیلوفر اخم کرد ومن بابغض ازسرمیز برخاستم ودرحالیکه به سختی
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 :میکردم روبه فرازخان گفتم
 .مرسی فرازخان شام خوبی بود-

 :فرازخان نگران ازجابرخاست
 .ولی توکه چیزی نخوردی-
 .نه خوردم مرسی سرم یکمی دردمیکنه نمیخوام دیگه-

 :بعد روبه پاکان گفتم
 .من توی ماشین منتظرم-

وبیرون اومدم.توی گونه ی شادی خانم روبوسیدم وبعد خداحافظی سردی دادم 
 ...ماشین نشستم واشکام جاری شد

ده دقیقه گذشت که پاکان سوارشد ولی من رومو برگردوندم وچشمامو بستم.تارسیدن 
به ویال حرفی زده نشد.زودتر پیاده شدم وبه سمت سالن دویدم وازپله ها باال رفتم 

ر کنار کشیدم تا ووارد اتاقم شدم وخواستم در رو ببندم که دستی مانع شد ومن ناچا
 .وارد شد

 ...شهال-
 :پشتمو بهش کردم

 میشه تنهام بذاری؟-
 :اومد روبه روم ایستاد ودستشو زیرچونه ام زد وسرمو آورد باال

 چته؟-
 :پوزخند تلخی زدم

 .هیچی من هیچیم نیست-
 :اخم کرد

 .درست جواب منو بده-
 :عصبی شدم

ی شناسنامه توئه من حق حرف فقط من درقبال تو مسئولم نه؟فقط چون اسم من تو-
زدن با هیچ جنس مخالف غریبه ایو ندارم وتوحق داری نیم ساعت بایه دختر بری 

 توباغ...آررره؟
 :توچشمام نگاه کرد

 من نرفتم مجبورشدم.انتظار داشتی جلوی عمه بگم به نیلوفر من نمیام؟-
ن که باهرکسی حرف نه انتظار نداشتم ولی ازاین به بعد توهم انتظار نداشته باش ازم-
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 نزنم فهمیدی؟
 :خشمگین بازومو گرفت

 .بهتره منو عصبی نکنی شهال چون این به نفع هیچ کدوممون نیست-
 :بازومو کشیدم

 .من خودم به اندازه کافی عصبی هستم پس تنهام بذار-
نه تودلت از جایی دیگه پره خانم فهمیدی؟توبخاطر حرف نیلوفر سرمیز ناراحتی داری -

 ...رمن میزنیدادشو س
 :حس کردم به مرز انفجاررسیدم

 میبینی فهمیدی؟اگرم بشم ناراحت بخاطرش من که نداره اینو ارزش اصال   اون دختره -
ور نداره من نباید خودمو مثل اوبکنم شع اون وقتی چون فقط نشدم دهنش به دهن

 .وخوشحالم چون فراز خان خوب جوابشو داد
وآب به صورتم زدم تاشاید کمی آروم بشم.وقتی سپس خودمو داخل سرویس انداختم 

  .بیرون اومدم نبود ومن نفس راحتی کشیدم وبه سمت تختم رفتم

&&& 
یک هفته ازاون روز گذشت ومن وپاکان یه جورایی انگارباهم قهربودیم.کالفه وخسته 

 .بودم ازاین زندگی اجباری وتکراری
 . هوای تهران روز به روز سردتر میشد

عه بود توی اتاقم نشسته بودم که دراتاقم زده شد.برخاستم وجلوی پنجره اون روز جم
 . وپشت به درایستادم میدونستم پاکانه

 .بفرمایید-
 :صدای قدمهاش نشون میداد وارد اتاق شده

 .باید باهم حرف بزنیم-
 .روز پیش زدیم۸فکر میکنم ماحرفامونو -
 .بحث مسخره رو اونروز هردو عصبانی بودیم بهتره تمومش کنیم این-
 .برای توشاید تموم شده اس ولی من نه-
 . من نیومدم اینجا که حرفای اون روز رومرور کنیم.میخوام ببرمت ماه عسل-

 :پوزخند روی لبم نشست
 .انگار این قرارداد یکساله رو خیلی مهم گرفتی-
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 ...حرفم تلخ بود؟خب شاید
 ... خشمگینش نگاه کردمجلو اومد وبازوهامو محکم گرفت ومن توچشمای 

 نذار حرمت ها ازبین بره شهال.مواظب حرفایی که میزنی باش خب؟-
 : جواب ندادم که نفسای عصبیش کمی آروم شد وبازومو رها کرد

 کجا دوست داری بری؟-
 .من نمیخوام برم ماه عسل اجباری-
 من کارام سبک شده میتونم یک هفته رو ببرمت مسافرت.توفقط بگو کجا؟-
 ...هدمش-

 :توچشمام نگاه کرد و من سربه زیرانداختم
سالم بود رفتم تااالن دیگه نه.خیلی دوست دارم برم واونجا رو به هرجای دیگه ۱۴وقتی-

 .ترجیح میدم
باشه همین االن میرم بلیط هواپیما میگیرم برای فردا هتلم رزرو میکنم توهم بهتره -

 .کاراتو بکنی
رون رفت.خوشحال بودم چون خیلی دلم میخواست سپس بی حرف دیگه ای از اتاق بی

 .(برم مشهد کنارامام رضا)ع
دوشی گرفتم وسریع حاضرشدم وبا ماشین خودم رفتم سمت ویالی شادی 

خانم.نزدیک ظهربود تصمیم گرفتم ناهار رو اونجا بمونم برای همین موبایلمو درآوردم 
 :وباپاکان تماس گرفتم

 .سالم منم شهال-
 سالم.چی شده؟-
 دارم میرم خونه شادی خانم.ناهارم میمونم همونجا میخوام پیش نازبانو باشم میای؟-
 .بله تا دوساعت دیگه اونجام-
 .باشه خدانگهدار-

  ...گوشیمو توی کیفم انداختم وسرعتمو باال بردم ولبخند عمیقی روی لبم نشست

 :وارد آشپزخونه شدم وازپشت نازبانو رو بغل کردم
 .وسالم آبجی کوچول-

 :باذوق به سمتم برگشت وگونه امو بوسید
 .وااااای شهال چقدر دلم برات تنگ شده بود.چه خوب شد که اومدی-
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 .تازه اومدم ناهارم بمونم-
 .کارخوبی کردی چون مامانم فسنجون پخته-
 وای عالیه,شادی خانم نیست؟-
 .توی استخره-
 جدی؟کی براش استخر رو حاضرمیکنه؟-
 .الله-

و هردو ساکت شدیم.مهین خانم بادیدنم لبخند عمیقی زدودرآغوشم پوزخندی زدم 
 :گرفت

 خوبی عزیزم؟-
 خوبم مهین خانم.شما چطوری؟شوهرت بهترشده؟-
 .منم خوبم الهی شکر.بله عالی به لطف خدا وپاکان خان-

 :لبخندی زدم که صدای شادی خانم روشنیدم وازآشپزخونه خارج شدم
 .سالم خانم-

رگشت وبادیدنم لبخند زد که من حیرت کردم.جلو اومد ودرآغوشم باتعجب به سمتم ب
 :گرفت

 .سالم شهال جون.خوش اومدی دلتنگتون بودیم-
 :با بهت لبخند زدم

 .ببخشید کارای شرکت خیلی سنگین بود این مدت برای همینم نمیشد-
 .چقدر این رنگ مو بهت میاد خیلی نازشدی-

 :بیارمواقعا  دیگه نزدیک بود ازتعجب شاخ در
 پاکان کجاست؟-ممنون خانم شمابه من لطف -
 .راستش میخواست بریم مسافرت رفته بلیط بگیره وبعد بیاد اینجا-
 واقعا؟حاال کجا؟-
 .بله...مشهد-

لبخند زد وباهم روی مبل نشستیم والله برامون شیرکاکائو وکیک آورد.شادی خانم 
 :فنجانشو دستش گرفت

 هستی؟شهال زندگیتون چطوره؟راضی -
 :سرموبه زیرانداختم ومشغول بازی باحلقه ام شدم

 .خب...بله خانم من وپاکان مثل دوتا دوست باهم زندگی میکنیم فقط همین-
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 اذیتت که نمیکنه؟-
 .نه نه اصال-

صدای ماشین پاکان حرفامونو خاتمه داد.باورودش نگاهی بهم انداخت که سرمو 
رفت وبعد هردو نشستن وپاکان گردوندم.شادی خانم برخاست ودرآغوشش فرو 

 .کنارمن روی مبلی دونفره
 :شادی خانم

 چی شد پسرم؟بلیط گیرت اومد؟-
 :پاکان نگاهی کوتاه به من انداخت وگفت

 .۴فرداعصرساعت بله مادر...برای -
 .خوبه.انشااهلل بهتون خوش بگذره-

 :هردو تشکر کردیم که شادی خانم به اتاقش رفت.دستمو گرفت
 .باال کارت دارمپاشو بریم -

تعجب کردم ولی برخاستم وباهاش رفتم.دراتاق روبست وقفل کرد.اتاقش مثل همیشه 
 :بود وفرقی نکرده بود.دستامو روی سینه ام حلقه کردم وجدی گفتم

 بله؟-
جلو اومد وپشت سرم ایستاد وبغلم کرد.تمام تنم لرزید وچشمام بسته شد لباش کنار 

 :گوشم نشوند وزمزمه کرد گوشم اومد وبوسه ای روی الله
 شهال ببخش خب؟-

 :حرفی نزدم حلقه دستاش تنگ تر شد
 دلم نمیخواد ناراحت باشی میفهمی؟-
 .ولی توخودت باعث ناراحتی من شدی-
 .میدونم...االنم دارم ازت میخوام تا ببخشیم-

 :سرمو گردوندم ونگاهش کردم که آروم گونه امو بوسید وآهی از گلوی من خارج شد
 .ل میدم جبران کنم تمام این چیزا روقو-

 :ازآغوشش بیرون اومدم وازش فاصله گرفتم ونگاهش کردم
 .نیازی نیست گاهی وقتا خودمم مقصرم-
 .من دنبال مقصرنیستم شهال...من درقبال تو مسئولم-

 : جلو اومد وبازهامو گرفت
 . بخند-
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هارو کمرنگ  ته دلم یه جوری شد...خوشحالی توی وجودم نشست وتمام دلخوری
 :کرد.لبخند زدم که با محبتی خاص نگاهم کرد

 .برام بخند شهال-
 : لبخندم عمیق ترشد

 .بسه دیگه خنده ام نمیاد-
 :چشمکی زد

 قلقلکت بدم چی؟-
باترس نگاهش کردم که یه آن بلندم کرد وروی تخت گذاشتم وشروع کرد قلقلک دادنم 

 :.ازخنده اشک ازچشمام میومد...به سختی گفتم
 ...وای...توروخدا...بسه...دارم...میمیرم-

دست ازقلقلک برداشت و سرشو جلو صورتم آورد ودستشو دور کمرم حلقه کرد وزل زد 
 :توچشمام

 ...خیلی قشنگ میخندی شهال-
به چشمای خوشکلش نگاه کردم ومن؟من چراحس میکردم که این مرد رو دوست 

ط چندماه دیگه باهمیم وبعد تموم دارم؟خدای من نه...من نباید دوستش بدارم مافق
میشه همه چیز.من نباید اجازه بدم قلبم اسیربشه باید از پاکان فاصله بگیرم ...ولی 

 چطوری؟؟؟
  ...نمیتونم ونمیخوام بدون پاکان باشم

اشک درچشمام حلقه زد وانگار تودید چون چشماشو بست ولباشو روی چشمام که 
 :حاال بسته بود گذاشت وبوسید

 .باش شهال...آروم آروم-
وانگار من آروم شدم بااین حرفش...دستام دور گردنش حلقه شدوچشمای مخمورش 

 ...باز
 ...شهال-

زل زدم توچشماشو ولبهام روی گردنش نشست وبوسه ام روی گردنش که انگاردیوونه 
  ...اش کرد ولبهای او که وحشیانه گردنمو اسیرخود کرد ومن دچار لذتی عمیق شدم
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&&& 
رم از جابرخاستم وسریع شالمو روی سرم انداختم وازاتاقش بیرون زدم وخودمو باش

داخل اتاق سابقم پرت کردم ودر رو قفل کردم.جلوی آینه ایستادم وبه کبودی گردنم 
نگریستم ووجودم غرق خوشحالی وشرم وبغض شد...من داشتم چیکارمیکردم؟حاال 

 بااین کبودی چیکارکنم؟
عی کردم کمی کمرنگش کنم ولی هنوز مشخص بود برای کرم پودرمو برداشتم وس

همینم شالمو طوری گره زدم که مشخص نباشه نفس عمیقی کشیدم وازاتاق خارج 
شدم وبه سالن رفتم که وقت ناهار بود.کنار شادی خانم نشستم وبه پاکان که ازپله ها 

اهمو دزدیدم پایین میومد نگاه نکردم وسرمو به زیر انداختم.روبه روم نشست ومن نگ
 :.مشغول خوردن شدیم که شادی خانم گفت

 شهال جون چرا شالتو بیرون نیاوردی؟-
غذا توی گلوم گیر کرد وبه سرفه افتادم.شادی خانم باوحشت به کمرم میزد وپاکان 

 :نگران لیوان دوغ رو به سمتم گرفت
 .ازاین بخور بیا-

 :ستمو گرفتسریع ازش گرفتم وباخوردنش کمی آروم شدم.شادی خانم د
 چی شد؟سوال بدی پرسیدم؟-

 :نفس عمیقی کشیدم
نه ابدا ...چون قراره که بعد ناهار بریم دیگه گفتم صرف نداره لباسامو عوض کنم واسه -

 .همین
 :شادی خانم اخم محوی کرد وروبه پاکان گفت

 به این زودی کجا میخواین برین؟-
 ...نفس راحتی کشیدم ازاینکه این مسئله روازیاد برد

 :پاکان
 .مامان باید برای فردا حاضربشیم هنوز کارامونو نکردیم-

شادی خانم دیگه حرفی نزد .بعدناهار بانازبانو به باغ رفتیم وکمی قدم زدیم وبعد 
باپاکان برگشتیم خونه .توی ماشین ازخجالت فقط درسکوت چشمامو بستم تااوهم 

 .حرفی نزنه وخداروشکر همینجورم شد
ستم به سمت سالن برم که سریع اومد پشتمو بلندم کرد.جیغ خفیفی پیاده شدم وخوا

 :کشیدم ودستامو محکم دور گردنش حلقه کردم که یک تای ابروشو باال داد
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 ...جدیدا  شیطون شدی شهال خانم-
 :لبخند روی لباش شرمم رو بیشتر کرد وچشمامو بستم

 میشه منو بذاری زمین؟-
 :ارد سالن شد وآروم گذاشتم زمینصدای خنده اش سکوت ویال روشکست.و

 .بهت نمیاد خجالت بکشی-
نمیدونم چرا ولی بدجنسانه زبونمو براش درآوردم که باتعجب نگام کرد وخیز برداشت 
سمتم منم باجیغ دویدم واودنبالم.دورسالن میچرخیدیم ومن میدونستم اگر بگیرتم 

رفتم طبقه دوم که کارم ساخته اس.باوحشت جیغ کشیدم وبه سمت پله ها رفتم و 
 .قدمی اتاقم بازومو گرفت وهرچی تقال کردم نتونستم فرار کنم۱۰درست تو 

 وای پاکان بخدا غلط کردم ببخش ولم کن باشه؟-
 : چشماشو تنگ کرد

 برای من زبون درازی میکنی آره؟-
نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم واوباشنیدن صدای خنده ام چسبوندم به دیوار 

کرد.توچشماش یه برق خاصی بود انگارداشت به لذت بخش ترین تابلو نگاه ونگاهم 
 :میکرد.آروم دهنمو بستم وسرمو به زیر انداختم که کنار گوشم گفت

 ...فدای شیطنتات بشم شهال-
  ...تنم ُگر ,گرفت واو سریع ازم فاصله گرفت ووارد اتاقش شد

&&& 
 .شب(۶:٣۰ازخواب بیدارشدم وچشمم به ساعت خورد)

برخاستم وپس ازشستن دست وصورتم کت وشلوار مشکیمو پوشیدم وموهامو باال 
 .بستم وآرایش مالیمی هم کردم وعطر

 :نشسته بود.آروم سالم کردم که نگاهی بهم کرد وجوابمو دادtv پایین رفتم.جلوی
 سرم درد میکنه شهال میشه برام قهوه بیاری؟-

ه درست کردم وتوی دوتا فنجان ریختم سری تکان دادم وبه آشپزخونه رفتم.سریع قهو
 :وبردم روی میز وکنارش نشستم.چشماش قرمز شده بودوبی حال بود.نگران گفتم

 حالت خوب نیست پاکان ؟-
جواب نداد وچشماشو بست.کمی خودمو جلو کشیدم ودستمو روی پیشانیش گذاشتم 

 :.خیلی داغ بود .باترس گفتم
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 .وای خدای من...توتب داری-
 :وخواستم برم که مچ دستمو گرفت وباالتماس گفتبلند شدم 

 .بمون پیشم شهال...تنهام نذار-
 :دلم گرفت.برگشتم وکنارش نشستم ودستشو گرفتم

 .من میخوام برم حاضربشم بریم دکتر جای دیگه نمیخوام برم پاکان-
دستاشو دور گردنم حلقه کرد وسرشو جلو آورد ونفسای داغ وچشمای تب دارش کالفه 

 ...کردام می
 .چقدر خوشکل شدی شهال...االن فقط میخوام توپیشم باشی دلم خیلی گرفته خیلی-

 دور دستمو. زد آتیش وجودمو تمام اش سرشو روی شونه ام گذاشت وصدای گریه 
 :کردم وزمزمه کردم حلقه کمرش

 چی شده پاکان؟چراگریه میکنی؟-
کان رومیدیدم وخیلی ناراحت اولین بارم بود گریه ی یک مرد اونم مرد مغروری مثل پا 
 :بودم...آروم موهاشونوازش کردم که دستش کمرمو فشرد

 ...دلم برای مامانم خیلی تنگ شده شهال-
دلم سوخت واشکام جاری شد...اولی دومی سومی ودیگه پشت سرهم بارید.هق هق 

 :مردونه اش قلبمو به درد می آورد .آروم موهاشو نوازش کردم
پاکان...میدونم خیلی سخته من کامال درکت میکنم ولی توهنوز اطرافت آروم باش -

خیلیا روداری که برات ارزش قائلن ودوستت دارن.توپدربزرگت رو داری پاکان چی شده 
 که اینهمه ناامید وغمگینی؟

 :آه دلخراشش اشکامو بیشتر کرد
کتر آروم باش پاکان توتب داری حالت خوب نیست پاشو حاضر بشیم ببرمت د -

 .نگرانتم
آروم ازم فاصله گرفت وبادیدن اشکهام دستاشو دوطرف گونه ام گذاشت وباانگشت 

 ...شصتش اشکامو پاک کرد وآروم گونه موبوسید وتنم لرزید
آروم برخاستم وبه اتاقم رفتم وحاضرشدم وبرگشتم که اوهم حاضر دیدم.لبخند محوی 

 :زدم وپالتوی گرمشو ازاتاقش اوردم وگرفتم سمتش
 .اینو تنت کن پاکان-
 .نه گرممه نمیخواد-

 :جلوتر رفتم
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االن گرمته درست ولی چون تب داری تنت داغه بیرون که بری بادسرد میخوره بهت -
 .وسرمامیخوری حاال تنت کن

 :نگاهی بهم کرد وآروم پالتو رو گرفت وپوشید.باهم بیرون اومدیم که گفتم
 .باماشین من میریم-

وماشین رو روشن کردم اوهم نشست وصندلی رو خوابوند اعتراضی نکرد .نشستم 
 .وچشماشو بست.حرکت کردم نگران بودم ودعا میکردم به ترافیک نخوریم

دقیقه بعد کناراولین بیمارستان سرراهم نگه داشتم وباهم رفتیم داخل.روی صندلی ۲۰
باز شد ها نشستم تابره داخل مطب.بادلهره مدام قدم میزدم باز مینشستم که دراتاق 
 :وبیرون اومد.معلوم بود حال نداره جلورفتم وبازوشو گرفتم که به زور زمزمه کرد

 .این نسخه رو داد گفت از داروخانه بگیریم-
 .توبیا اینجابشین من خودم تهیه میکنم میام.بیا پاکان-

روی صندلی نشوندمشو خودم دویدم سمت طبقه دوم وازداروخونه داروهاشو گرفتم 
ش.عرق روی صورتش نشسته بود وچشماش بسته بود.آروم دستمال وبرگشتم پیش

کاغذی روی پیشونیش کشیدم که چشماشو باز کرد ودستمو گرفت وبوسید.دلم ماالمال 
 : از محبتش شد

ُرم وصل بشه-  .پاکان پاشو باید بهت س 
دستشو گرفتم وبه سمت ایستگاه پرستاری بردم.وقتی بهش سرم وصل شد چشماشو 

ارش نشستم ودستشو گرفتم ونوازش کردم.موهای توی صورتش رو کنار بست ومنم کن
زدم وبه چهره ی جذابش نگاه کردم وآهی کشیدم...نیم ساعت طول کشید تا آب سُرم 

 .بره توبدنش
 :لرز داشت جلو رفتم ودکمه های پالتو شو بستم وبازوشو گرفتم

 پاکان باید بریم.بهتری؟-
 : ازجابرخاست

 .ریممیتونم راه بیام ب-
سری تکان دادم وباهم به سمت ماشین رفتیم.در رو براش باز کردم که باز نگاهمون بهم 

 : گره خورد
 .سرده...زودتر سوارشو حالت خوب نیست-

  ...نشست.در رو بستم وخودم زود سوارشدم وبخاری رو روشن کردم
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کمکش کردم توی تختش دراز بکشه.پتورو روش کشیدم ورفتم پایین.سریع سوپ 
 .شمزه وداغی رو براش درست کردم وتوی ظرف ریختم وبردم بایک لیوان آب باالخو

 :کنارش نشستم وکمکش کردم بشینه
 .پاکان باید این سوپ روبخوری.تازه درست کردم-

بدون حرف ظرف سوپ رو گرفت وآروم شروع کرد خوردن.بهش نگاه میکردم .وقتی 
  :دادم دستش همشو تموم کرد بارضایت لبخند زدم ولیوان آب رو

 .این لیوان رو بگیر باید دارو هاتو بخوری-
 :داروهاشو که بهش دادم خورد وبعد دراز کشیدوزمزمه کرد

 .امشب رو تنهام نذار شهال.خواهش میکنم-
 :به چشمای پرازخواهشش نگاه کردم.خودمم نمیتونستم بااین حالش تنهاش بذارم

 .جایی نمیرم.لباس عوض کنم میام پیشت.توبخواب-
لبخند محوی زد وچشماشو بست.به اتاقم رفتم ولباس خوابمو پوشیدم وباغصه رفتم 

وگوشه ی تخت خوابیدم وبهش نگاه کردم.نفسای آرومش نشون میداد 
  ...خوابه.چشمامو بستم وخودموبه خواب سپردم

&&&  

غلتی زدم وچشمامو باز کردم.توی تخت نبود.باتعجب بلندشدم که صدای آب روازحمام 
دم.برخاستم وبه طبقه پایین رفتم ووارد آشپزخانه شدم ومشغول چیدن میز شنی

 .صبحانه شدم
 ...وارد شد

 سالم صبح بخیر.بهتری؟-
 :نگاهی بهم انداخت وبامحبت گفت

 مگه میشه پرستارم توباشی وخوب نشم؟-
خوشحالی عمیقی زیر پوستم دوید وگونه هام گلگون شد.جلو اومد وباخنده لپمو 

 :کشید
 .نمیاد خجالتی باشی بهت-

لبخند زدم سربه زیر انداختم وپشت میز نشستم که اوهم روبه روم نشست ومشغول 
 ...شدیم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 1 2 3 

 

 من بعد صبحانه میرم یکم خونه مادرم تومیای؟-
 :لقمه مو قورت دادم وکمی شیر خوردم

 .نه ممنون من خیلی کار دارم هنوز انجام ندادم-
 :باخجالت گفت

 .ریضی من کارات موندخدامنو بکشه به خاطر م-
 :با اخم گفتم

 .این چه حرفیه؟وظیفه ام بود-
 پس من یکساعتی میرم ومیام.کاری من که نداری؟-

 :لبخند زدم
 .نه ازطرف منم شادی خانم رو ببوس وعذرخواهی کن-

سری تکان داد وازآشپزخونه خارج شد.بلند شدم وتند تند میز رو جمع کردم وبه اتاقم 
م وچمدون اوروهم حاضرکردم.کارام طول کشید ووقتی نگاه کردم رفتم وچمدونمو بست

ظهر ضربه زد.باخستگی روی مبل افتادم هنوز ناهارم نپخته بودم هنوز (۱:۰۰ساعت روی)
دوش هم نگرفته بودم باغصه خواستم به سمت آشپزخونه برم که موبایلم زنگ خورد.به 

 :سمتش رفتم وبادیدن اسم پاکان زود وصل کردم
 بله؟-
 کارات تموم شد؟-
 .بله االن خیلی خسته شدم هنوز ناهارهم درست نکردم-
 .نمیخواد توبرو استراحت کن منم دارم حرکت میکنم بیام خونه از بیرون غذا میگیرم-

 :باذوق گفتم
 . وای ممنون واقعا-
 قابلی نداره خانم.کاری نداری؟-
 .نه خداحافظ-

  ...به حموم رفتمتلفن رو قطع کردم وبابرداشتن رمبدوشامپرم 

 
 شهال...کجایی؟-

 :ازآشپزخونه گفتم
 .اینجام-
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 : وارد شد وخیره بهم نگاه کرد ولبخند روی لبش نشست
 ...چقدر ناز شدی-

دلم لرزید.نگاهش انگار آرومم میکرد.پالستیک ظرفای غذا رو روی میز گذاشت وجلوم 
مام تنم گر گرفت وانگار ایستاد.بهش نگاه کردم که سرشو جلو آورد وکنار لبمو بوسید.ت

 :قلبم پرازحرارت شدچشمامو بستم وسرمو به زیر انداختم که گفت
 . خوشکل خودمی-

 .نگامو باال آوردم ولبخند زدم که خندید
ناهار خوردیم ورفت تا بره حموم منم به تمیز کردن میز مشغول شدم وبعد با شادی 

ی کردم وبعد رفتم باال ومانتو خانم وفراز خان ومهین خانم زنگ زدم وازشون خداحافظ
وشلوار جین زردمو باشال سفیدوکفشم تن کردم وارایش وعطر مالیم.کیف وموبایلمم 

 :اومد وبادیدنم گفت برداشتم وازاتاقم رفتم بیرون که همزمان اوهم بیرون 
 .بدو داره دیر میشه ها-

 .کت کردیمچمدونمو برداشتم وباهم رفتیم بیرون وبا ماشینش به سمت فرودگاه حر 
 خوشحالی؟-

 :نگاهی بهش کردم ولبخند زدم
 .خیلی...واین خوشحالیو مدیون توام-

 :نگاهی بهم کرد
 .وظیفه ام بود که توروببرم ماه عسل-

پوزخند تلخی روی لبم نشست وسرمو برگردوندم که رسیدیم.ماشینو توی پارکینگ 
پروازمون رو خوندن.سریع پارک کرد وباهم به سمت سالن رفتیم که همون موقع شماره 

 .چمدونها رو تحویل دادیم ورفتیم سمت هواپیما
 :کمربندمو برام بست وکنارگوشم گفت

 .خوشحالم که خوشحالی شهال-
 :لبخند زدم که دستمو گرفت

 .چقدر خوشکل میشی وقتی میخندی عزیزم-
حیرت زده نگاهش کردم این پاکان بود که داشت این حرفا رومیزد...؟من داشتم 

وابسته اش میشدم وبهش دل بسته بودم ونباید این اتفاق می افتاد چون اینجوری 
بعدا  خیلی برام سخت میشد.آهی کشیدم و او پشت دستمو بوسید وهواپیما اوج 

  ...گرفت
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&&& 
روبه روی بارگاه ملکوتی امام رضا ایستادم واشکام شروع به باریدن کرد .چقدر دلم 

رضا درد دل کنم ...اشکام پشت سرهم جاری بود که  میخواست بیام اینجا وباامام
 : پاکان کنار گوشم گفت

 .بروتوحرم یکساعت دیگه همین جا منتظرتم-
سری تکان دادم وبی حرف وارد حرم شدم.چون توفصل پاییز بود ومدارس ودانشگاه 
 ها باز بودن زیاد شلوغ نبود.گوشه ای نشستم وازته دل گریه کردم وازامام رضا خواستم

 ...کمکم کنه ...خواستم اگر پاکان قسمتم نیست نذاره بیشتر ازاین بهش وابسته بشم
کتاب دعایی برداشتم وبرای مادرم وپدرم وتمام رفتگان زیارت نامه خوندم وبعد 

برخاستم وآروم به سمت ضریح رفتم وبوسیدمش وازش مجدد کمک خواستم وبعد از 
فهمیدم که گریه کرده ودلم گرفت.بادیدنم حرم بیرون اومدم که منتظرم بود.ازچشماش 

 :لبخند عمیقی زد ودستمو گرفت
 زیارت کردی؟-
 .بله-
 .حاال بیابریم ناهار بخوریم-

  .بعد از ناهار باهم به بازار رفتیم و برام همه چیز خرید.بعد ازبازار به هتل برگشتیم

&&& 
داده بود.خیلی بهم روز ازاومدنمون به مشهد میگذشت وتقریبا همه جاشو بهم نشون ۴

 .خوش میگذشت وخیلی راضی بودم که گفت دیگه باید برگردیم
 .بابرگشتنمون به تهران باز روزها کسالت آور وتکراری شده بود

ماه از زندگی من وپاکان هم گذشت واونروز توی سالن کنارشومینه ۷بااومدن ماه بهمن 
 :کردم که گفتنشسته بودم وقهوه میخوردم که روبه روم نشست...نگاهش 

 .چیزی شده شهال؟حس میکنم گرفته ای-
 :به آسمان ابری نگاه کردم وآهی کشیدم

 .دلم گرفته اونم خیلی-
 :کالفه شد وگفت

 .باید یه چیزی روبهت بگم شهال-
 :منتظر بهش نگاه میکردم که گفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – قبول میکنم

R o m a n s a r a . o r g 1 2 6 

 

ستم تا ماه چون برای کارمه این دفعه رو از پدربزرگ خوا۱من باید برم آمریکا اونم برای -
اجازه بده توبری خونه مادرم وبااونا بمونی دیگه به خاطر من این همه راه رونیای 

 .وآالخون واالخون کشور غریب نشی.منم میرم ومیام
ماه ۱دهانم تلخ شده بود.بغض به سختی راه گلومو بست.خدای من...من چطوری 

 بدون اوتحمل میکردم؟
 :اال سرماشکام جاری شد که بااسترس برخاست واومد ب

 چراگریه میکنی آخه؟-
 :اشکامو پاک کردم وبه سختی از جام پاشدم که گفت

 چرااینطوری شدی شهال؟-
 :نمیتونستم حرف بزنم چون بغض داشت خفه ام میکرد انگار متوجه شد که گفت

 .برو حاضر شو ببرمت بیرون.برو-
کمی منتظر بی حرف رفتم حاضرشدم وکسل وناراحت اومدم پایین.خیلی حالم بدبود.

 .شدم تااومد وباهم سوار شدیم
 :دستمو گرفت وبوسید وبغضم سنگین تر شد

 .شهال؟حرف بزن ببینم چی شده-
روزهم بمونم ۱چی میگفتم؟میگفتم دلم ازدوریت ازاالن گرفته؟میگفتم نمیتونم بدون تو 

 چه برسه به یکماه...چی باید میگفتم؟ 

 :باصدای گرفته ای گفتم
 ...خوبمچیزی نیست من -

 :جلوی سینما ایستاد
 امشب یه فیلم خنده دار داره فکر کنم بتونه حال وهواتو عوض کنه بریم؟-

 :تودلم گفتم
 .حال منو فقط نرفتنت میتونه عوض کنه-

آهی کشیدم وباهم به داخل سینما رفتیم.هوا بی رحمانه سرد بود وسوز سردی به 
سالن.درطول فیلم دستمو گرفته  صورتم میخورد.سریع بلیط گرفت وباهم رفتیم توی

 .بود ومن هیچی از فیلم نفهمیدم وتوی تاریکی فقط اشک ریختم
 :بعد از اتمام فیلم گفت

 شام بریم بیرون؟-
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 :سری بی حرف تکون دادم.سوارماشین شدیم گفتم
 کی میری؟-
 .پس فردا-
 .من خونه خودمون میمونم نمیخوام برم خونه مادرت-

 :اخم کرد
 .که بذارم توی اون ویال تنها بمونی؟نه شهال میری خونه مادرم.تموم انتظار نداری-

 .حرفی نزدم.یعنی حرفی نداشتم که بخوام بزنم
 :روبه روی هم نشستیم وسفارش دادیم.دستمو گرفت

 شهال توروخدا باهام حرف بزن بگو چته؟-
 : اشک توی چشمام حلقه زد

 میشه نری به این مسافرت؟-
نشست وهمزمان اشک از چشم من ریخت.دلتنگی از محبتی خاص توی چشماش 

 :حاال توی وجودم رخنه کرده بود.انگشت روی صورتم کشید واشکمو پاک کرد
آروم باش خانمم...باور کن اگر مجبور نبودم نمیرفتم من خیلی برام سخته بخوام بدون -

 تو زندگی کنم میفهمی؟
 :باناراحتی سری تکان دادم که ادامه داد

کارامو زود انجام بدم تا کمتر از یکماه برگردم ولی اگر نشد قول میدم  سعی میکنم-
 .بیشتر از یکماه نشه

  ...غذامونو اوردن ولی هیچی از گلوم پایین نرفت

&&& 
 :هق هق گریه ام دلمو میسوزوند.صدای در اتاقم بلندشد

 .شهال...عزیزم بیا در رو باز کن من وقت ندارم بذار ببینمت وبرم-
ی وقفه ازچشمام جاری بود...نفسم مدام قطع میشد وبغضم هرلحظه بیشتر اشکام ب

 :میشد.دوباره صدای در
 .شهال اگر باز نکنی بخدا در رومیشکونم بیاباز کن میخوام ببینمت-

با دلی غرق غصه بلند شدم ودر رو باز کردم که بادیدن صورتم یکه خورد وچمدون از 
 :گرفت دستش افتاد وسریع جلو اومد ودرآغوشم
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توداری باخودت چیکار میکنی شهال؟واسه ی چی این چشمای خوشکلتو بارونی -
  .کردی

دستاش پراز امنیت کمرمو نوازش میکرد واشکهای من بیشتر میشد.دلم از حاال براش 
تنگ شده بود.دستامو دور کمرش حلقه کرد وسرم رو روی سینه اش گذاشتم 

 :واوموهامو بوسید
 ...قول میدم تند تند بهت زنگ بزنم باشه؟مواظب خودت باش شهال-

 :بابغض گفتم
 ...با...باشه-

صورتمو بین دستاش گرفت وگوشه ی لبمو نرم بوسید ودل من غرق غصه شد واشکام 
 ...بیشتر

 کاری نداری شهال؟-
 :داشتم خفه میشدم به سختی گفتم

 .نه مواظب خودت...باش-
 .توهم همینطور عزیزم.فعال خدانگهدار-

 .ش روی تختم افتادم وازته دل زار زدم.غصه تمام دلمو دربرگرفته بودبارفتن
 :صدای زنگ تلفن که بلند شد به سختی اشکامو محار کردم وبرداشتم

 بله؟-
 .سالم شهالجون-
 سالم نازبانو...خوبی ؟-
 خوبم چرا صدات گرفته؟-
 چیزی نیست خواب بودم...کارم داشتی؟-
 نرفته هنوز؟ کی میای اینجا پس؟مگه پاکان خان-
 .چرا نیم ساعتی میشه که رفته االن حاضر میشم میام-
 .باشه زود بیا که دلم حسابی برات تنگه-
  .باشه خداحافظ-

باغصه بلندشدم وچند دست لباس توی کیفم گذاشتم وبی حوصله حاضرشدم.دلم 
  ...حسابی گرفته بود.در ها رو قفل کردم وسوار ماشینم شدم وحرکت
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 :نازبانو فرورفتم وبه سختی اشکامو محار کردمدرآغوش 
 سالم نازی...خوبی؟-
 .سالم...من خوبم اماانگار تو خوب نیستی-

 :ازش فاصله گرفتم که موشکافانه به چهره ام نگریست که بابغض گفتم
 نازی میشه باهم بریم بیرون؟-

 :نازی نگاهی به آسمان انداخت
 .ارون میگیرهساعت دیگه ب۱هوا رو ببین...مطمئنن تا -

 :حرفی نزدم که بانگاهی به صورتم آهی کشید
 .باشه فقط اجازه مو از شادی خانم بگیر منم میرم حاضرمیشم-

 .لبخند محوی زدم که رفت.وارد شدم وکنار شومینه رفتم وخودمو گرم کردم
 .سالم عزیزم-

 :به سمت صدا برگشتم ودرآغوش شادی خانم فرو رفتم
 ...سالم خانم-

 :صورتم کرد نگاهی به
 چرااینهمه رنگ پریده ای؟چیزی شده؟-

 :لبخند بی جونی زدم
 .نه ابدا  نگران نشید.اومدم اجازه بگیرم یکم نازبانو رو باخودم ببرم بیرون-
 .من حرفی ندارم فقط باید خیلی مواظب باشی پاکان کلی بهم سفارش تو رو کرده-

 :ه اشبغضم عمیق تر شد و دلم ضعف رفت واسه دستای مردون
 .مواظبم قول میدم-
 .باشه برید-
 .ممنون خانم-

 :شادی خانم لبخندی زد وگفت
 .حاال بشین قهوه بخور گرم بشی بعد برو-

 :باشه ای گفتم ونشستیم.الله برامون دوتا قهوه آورد ومشغول خوردن شدیم که گفت
 ...شهال-

 :نگاهی بهش انداختم
 بله؟-
 .نادر عاشق شده-
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 ...کردم خودمو نگه دارمجاخوردم ولی سعی 
 عاشق شده؟عاشق کی؟-

 :شادی خانم به عقب تکیه داد وپاشو روی اون پاش انداخت
 ...الله-

 :باحیرت نگاهش کردم که خندید
 چرااینقدر تعجب کردی؟-

 :به خودم اومدم وصاف نشستم
 .نه نه مبارکشون باشه-
 .سم میگیریم براتوننادر به من گفت منم گفتم صبر کنید پاکان برگرده بعدش مرا-
 .خوبه-

 :نازبانو وارد سالن شد
 .شهال من حاضرم-

 : برخاستم
 .خانم بااجازه-
 .برو فقط مواظب باش-
 .چشم-

 : سوارشدیم ومن آروم حرکت کردم
 .شنیدم الله ونادر عاشق همدیگه شدن-

 :نازبانو باتعجب گفت
 چیییی؟-
 خبر نداشتی؟-
 .الن هزارباره فهمیده بودینه اصال  اگر خبر داشتم که توهم تاا-
 .شادی خانم االن بهم گفت...قراره پاکان که اومد براشون مراسم بگیرن-
 .خیلی متعجب شدم-

 :حرفی نزدم وتادربند رفتم
 .اگر سردته پیاده نشیم-
 .نه تابارون نگرفته یکم قدم بزنیم-

ردیم قدم سری تکان دادم وپیاده شدیم.دکمه های پالتومو بستم ودرکنار هم شروع ک
 ...زدن
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 عاشق شدی شهال؟-
 : تمام تنم یخ کرد...چشمامو روی هم فشاردادم

 ...نه نه-
پس چرااینهمه هراسونی؟چرا حس میکنم حالت بده وانگار گمشده داری...کتمان نکن -

 .شهال چشمات همه چیزو فریاد میزنه.نترس شهال عشق حس خوبیه
 :اشکام جاری شد

 ...کمتر از چندماه دیگه باید ازهم جدابشیمچطوری نترسم نازی؟وقتی تا -
 توازکجامیدونی؟اگر پاکان دوستت داشته باشه فکر کردی اجازه میده بگیرنت ازش؟-
اما اون منو دوست نداره.من اصال بااو زمین تا اسمون فرق دارم اون مگه دیوونه اس -

 .عاشق یه خدمتکاربشه...شوخی جالبیه
کلی جذابی مهربونی...همه چیز تودنیا که پول نمیشه توخیلی ناامیدی دختر...تو خوش-

خیلیا هستن که باهم فرق دارن از نظر مادی ولی االنم باهم زندگی میکنن 
وخوشبختن.پول که خوشبختی نمیاره اگر یه عالمه پول داشته باشی ولی یه درد بی 

پس اینقدر ...درمان داشته باشی که اینهمه پولت نتونه خوب کنه به نظرت می ارزه؟نه 
 .ناامید حرف نزن

 ...من حتی پدرومادر ندارم یه دختر بی کس وتنها-
درسته که توپدرومادرت مردن ولی از بچگی باشادی خانم وفراز خان بزرگ شدی -

زیردست اونا...تو دختر بی اصالت وفراری نیستی توی خانواده ی خودش بزرگ شدی 
وویالی پدرش...پس دلیلی نداره سال پیش باخود پاکان زندگی میکردید ت۶حتی تا

 .شخصیت خودتو زیر سوال ببری
 میترسم نازی...اگر منو نخواد چی؟اگر دوستم نداشته باشه؟-
ی اجبار  ازدواج یک این تواگر عاشقشی باید جذبش کنی سمت خودت...درسته -

وناخواسته بود اما تو میتونی کاری کنی که خوشبختی باهردوتون سازگار بشه تویک 
 .زنی وخیلی ماهرانه میتونی اونو جذب کنی.فقط باید بخوای

 ...ولی شادی خانم وفراز خان چی؟اونا به این ازدواج دائمی رضایت نمیدن-
خواسته ی پاکان همه چیز بستگی به خواسته ی پاکان داره...شادی خانم رو حرف و-

نه نمیاره فرازخان هم که اینقدر تووپاکان رو دوست داره که فکر نکنم کوچکترین 
  .مخالفتی بکنه پس جای نگرانی نیست
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 ...حرفی نزدم...حق با نازبانو بود ومن نمیدونستم قراره درآینده چی برام پیش بیاد
 :قطره ی بارون که روی گونه ام ریخت گفتم

 .داره بارون میاددیگه باید بریم -
 :راه برگشت رو درپیش گرفتیم وباهم سوارشدیم

 شام میریم بیرون...خوبه؟-
 :لبخند گرمی بهم زد

 .عاالی-
 ...جلوی یک رستوران خلوت ودنج ایستادم ودوتایی وارد شدیم وسفارش دادیم

 نازی وضعیت درسات چطوره؟-
ال عقب افتادم باید خوبه خیلی...امسال مجبورم تابستونم درس بخونم چون یکس-

 .جهشی بخونم
 .تودختر محکم ومقاومی هستی مطمئنم که میتونی-
 .من تمام زندگیمو مدیون مهربونیای تووپاکانم...خیلی برام عزیزید-
  ...ماهم تورودوست داریم عزیزم-

&&& 
ماشین رو پارک کردم وباهم رفتیم باال...شادی خانم جلوی شومینه مشغول بافتن یک 

 :ی شیک بود وبادیدنمون از جابرخاستکاله خیل
 .باالخره اومدید...دیگه کم کم داشتم نگران میشدم-

 :جلو رفتم وآروم گونه شو بوسیدم
 .ببخشید...شام رو بیرون خوردیم واسه همین یکمی طول کشید-

 :نازی شب بخیری گفت ورفت منم گفتم
 .بااجازه خانم...میرم بخوابم-
  .بروخسته ای-

دم ولباسای راحتی مو تنم کردم که موبایلم زنگ خورد.بادیدن اسم پاکان وارد اتاقم ش
 ,,,بغض دوباره راه گلومو بست

 بله؟-
 ...سالم شهال-
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اشکام پشت سرهم شروع کرد باریدن.صدای رعدو برق پیچید وآسمان برق 
 ...زد...صداش گرفته بود

 س...سالم...خو...بی؟-
 نه زیاد.توچی؟-
 ده؟چرا خوب نیستی؟چیزی ش-

 ...سکوت شد...فقط صدای نفسامون بود که از هرطرف به گوش میرسید
 ...پاکان-

 ...آهی کشید که دلم سوخت
 .دلتنگت شدم شهال...دارم دیوونه میشم-

 .تمام تنم لرزید وهق هق گریه ام توی گوشی پیچید
 .شهال...توروخدا گریه نکن-
 .منم...دلم...تنگ شده...برات-
 واقعا ؟-
 .آ...ر...ه-
 میخوای بیخیال همه چیز بشم وبرگردم؟-

 :جاخوردم ولی سعی کردم آروم باشم.اشکامو پاک کردم ونفس عمیقی کشیدم
 .نه نه به کارات برس...میگذره تونباید کارتو رها کنی-
 ...اما توبرای من از کارم خیلی مهمتری-

 ...قلبم غرق خوشحالی شد ونفسام تند
 . ده مواظب خودت باشیهرروز زنگت میزنم شهال...قول ب-
 .باشه قول میدم توهم همینطور-
 ممنون عزیزم...کاری نداری؟-
 .نه...خدانگهدارت-
 .به امید دیدار-

  ...موبایل رو روی تخت گذاشتم

&&& 
دوهفته از رفتن پاکان میگذشت...هرروز زنگ میزد وحرف میزدیم ولی این دلتنگی منو 

 .نازی نگرانم بودفقط شدیدتر میکرد...الغرتر شده بودم و
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 :توی تراس ایستادم وبه دونه ی های برف نگاه میکردم که نازبانو اومد کنارم
 ...شهال میخوام باهام بیای جایی-

 :نگاهمو به آسمان تیره دادم
 کجا؟-
 جشن تولد دوستم دعوتم کرده منم که جز توکسیو ندارم.میشه بیای؟-
 کی هست؟-
 .امشب-
 .باشه میام-
 .ممنونم ازتواااای واقعا  -

 :لبخند محوی به روش زدم ...باهم داخل سالن شدیم که شادی خانم بادیدنم گفت
 .وای دخترم تواینجایی...بروحاضرشو باید بریم بیمارستان-

 :باوحشت گفتم
 چیی؟بیمارستاااان...چرا؟-
 .چیزمهمی نیست نترس...فرازخان مسموم شده بستریه-

 .باترس زود به اتاقم رفتم وحاضرشدم
 ...ماشینمو روشن کردم وشادی خانم کنارم نشست

 .بیمارستانش زیاد دور نبود وسریع رسیدیم
  .باهم رفتیم باال واز پرستار شماره اتاق رو پرسیدیم

 :فرازخان بادیدنم گفت
 ...چقدر الغرشدی دخترم-

 ...دستشو گرفتم وآروم بوسیدم واشکام جاری شد
 دخترم چیزی شده؟دعوات شده باپاکان؟-
 .نه نه فرازخان چیزی نست فقط نگران شمام-
 .من؟منکه چیزیم نیست.یه مسمومیت ساده اس که خوب میشه-

شادی خانم کمپوتی روباز کرد ومشغول خوراندن به فرازخان.جلوی پنجره ایستادم 
 ...وسعی کردم آروم باشم

 ...یکساعت بعد فرازخان مرخص شد وبه اصرار شادی خانم همراه مااومد ویال
مهین خانم گفتم یه غذای مقوی درست کنه وخودمم رفتم تواتاقم.موبایلمو برداشتم  به
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 :وبهش زنگ زدم
 ...سالم-
 سالم عزیزم...خوبی؟-
 بدنیستم توچطوری؟-
 من خوب نیستم...چه خبر؟چی شده توزنگ من زدی؟-
 .فرازخان مسموم شده بود برده بودیمش بیمارستان االنم خونه اس-
 نیست؟چیییی؟طوریش که -
 .نه نگران نباش.میخواستم بهت بگم شب بانازبانو میرم جشن تولد-
 جشن تولد کی؟مختلطه شهال؟-
 .دوستش...نه فکر نمیکنم .دخترونه اس-
 .باشه فقط دیگه سفارش نکنم مواظب خودت باشی ها-
 باشه هستم.کاری نداری؟-
 .نه عزیزم خداحافظ-

م رفتم ودوش گرفتم.آرایش نسبتا غلیظی بعد از ناهار دوساعتی خوابیدم وبعد به حما
 .به چهره دادم وکت وشلوار ابی وسفیدمو تنم کردم وعطرهم زدم

باورودم به سالن شادی خانم باتحسین نگاهم کرد که تعجب کردم...باالی سر فرازخان 
 :رفتم

 بهترید؟-
 :نگاهی بهم کرد وباخوشرویی گفت

 .اهلل خوبمماشااهلل چقدر خوشکل شدی دخترم...آره الحمد-
 .لبخندی زدم وباهاشون خداحافظی کردم

  ...نازی سوارشد وحرکت کردم

جشن تولدشون دخترونه بود وفضای خیلی شادی داشت.بهم خوش گذشت والحق 
یکم دلم باز شد...برای کادو یک دستبند نقره دادیم وتبریک گفتیم...توی جشن 

هربونی بود وحسابی باهم بادختری آشناشدم به اسم سانا...خیلی دختر خوشرو وم
ساله.ازم دعوت کرد فردا باهم برای دیدن گالری خواهرش ۲۰حرف زدیم.مجرد بود و
 ...بریم منم قبول کردم

 .اون شبم گذشت ومن ازاینکه باسانا آشنا شدم خیلی خوشحال بودم
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&&& 
 :کنارم نشست ومن حرکت کردم

 چه خبرسانا؟-
 خبری ندارم توچی؟-
 ...منم هیچی-
 تونمیخوای قضیه ازدواجتو تعریف کنی واسم؟شهال -

 :آهی کشیدم
 .چرا بعد ازگالری میریم کافی شاپ برات میگم-
 .پس بی صبرانه منتظرم-

 ...خندیدیم
گالری فوق العاده ای بود.نقاشیای خواهر سانا خیلی جذاب ودیدنی بود.ازیکیشون 

میون برف ها خیلی خوشم اومد.یک تابلوی خیلی خیره کننده که یک دختروپسر 
 ...ایستاده بودن وتو چشمای همدیگه نگاه میکردن

 ...سانا-
 جانم؟-
 .میخوام اینو از خواهرت بخرم-

 :به تابلو نگریست وگفت
 ...واقعا خوش سلیقه ای-

تابلو رو خریدم و باهم از اونجا بیرون زدیم.بارون میومد.سریع سوارماشین شدیم وبه 
 .یک کافی شاپ رفتیم

 :عریف کردم ودرآخر اهی کشیدمبراش ازاول ت
 .میبینی سانا؟زندگی من پر ازفراز ونشیبه...گاهی تلخ وگاهی شیرین-
 .واقعا متاسفم شهال...توخیلی سختی کشیدی-
 .ازعاقبتش میترسم سانا...ازجدایی-
توباید جذبش کنی بهش محبت کن شهال نذار ازدستش بدی من فکر نمیکنم اوهم -

 ...نسبت به تو بی میل باشه
 .گیج شدم...خیلی دارم عذاب میکشم-
 .بهترین کارهمینه توباید جذبش کنی-

  .بعدازکافی شاپ سانا رو رسوندم وخودمم برگشتم خونه
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&&& 
تصمیم مهمی گرفته بودم نمیتونستم بدون پاکان زندگی کنم دلم میخواست اوبرای 

 ...همیشه مال من باشه فقط مال من
وز ازدواجمونو قاب بزرگ کردم وتوی اتاق خواب وسالن با کمک سانا چندتا ازعکسای ر

زدم...یه عکس هم که توی اتاق عقد ازمون گرفته شدم بود روخیلی بزرگ کردم وزدم 
روبه روی تخت خواب پاکان...دلم میخواست ازاین به بعد توی اتاق او بخوابم...من 

 .ای داشتنش هرکاری میکردبر باید پس پاکان رو دوست داشتم 
ت  سفارش عاشقانه اتاقشو عوض کردم ویه ست جدید وعالی گرفتم کاغذ دیواری  س 
 بود گرفته جدیدی رنگ حاال اتاق وتمام دادم

... 
روز بود که کنارم نبود ودلم حسابی تنگ شده بود...اونروز دلم بدجور هوای ویالی ۲۷

 عصربود.حس میکردم دیگه تحمل صبرکردن ندارم.آهی۶خودمونو کرده بود.ساعت
 .کشیدم وبرخاستم.دوش گرفتم وسریع حاضرشدم

 :شادی خانم بادیدنم گفت
 کجا عزیزم؟-
 .بااجازه تون یه سر میرم ویال...باز میام-

انگار دلتنگی رو توی چشمام خوند چون بی حرف سری تکان داد ومن سریع از ویال 
م خارج شدم...دلم میخواست سانا رو هم باخودم ببرم ولی یه حسی توی دلم به

 ...میگفت تنها برو
 ...ماشین رو بردم داخل.ویال توی سکوت فرو رفته بود وتاریک

سریع وارد سالن شدم وتمام لوسترهارو روشن کردم وسالن غرق درنور شد...رفتم باال 
توی اتاق خواب پاکان وروی تخت افتادم...بالشش رو برداشتم وباحسرت نفس 

 :دازه ی دنیا تنگ شده بود...زمزمه کردمکشیدم واشکام جاری شد...دلم براش به ان
 کجایی پاکان؟دلم برات خیلی تنگ شده لعنتی...چرابرنمیگردی؟-

صدای رعدو برق ودقایقی بعد شرشر بارون...برخاستم وپرده ها روکنار زدم وپنجره رو 
 :باز کردم ...نفس عمیقی کشیدم

 ...خدایا...چرابرنمیگرده؟دیگه بسه خدا من دیگه طاقت ندارم-
 ...صدای هق هقم سکوت اتاق رو میشکست

دستی دور کمرم حلقه شد.باوحشت سرمو برگردوندم که بادیدنش انگار خدا دنیا رو 
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بهم داده بوود...باحیرت بهش نگاه کردم چقدر الغرشده بود.صورتش ته ریش داشت 
 ...واین جذابترش میکرد.روبه روم ایستاد وفقط سکوت بود وسکوت...جلوتررفتم

 ...شد برگشتی؟اونم بی خبرچی -
فقط نگام میکرد...جلوتر اومد وسخت درآغوشم کشید.دستامو حلقه کردم دور کمرش 

واشکام باز راه خودشونو پیدا کردند...سرشو توگودی گردنم فرو کرد ونفس 
 :میکشید...تمام تنم میلرزید

 ...دیگه طاقت دوریتو نداشتم شهال-
 :تم که دوطرف صورتمو بین دستاش گرفتمحتاج شنیدن بودم...ازش فاصله گرف

 ...شهال...من-
بی صبرانه منتظر شنیدن بقیه جمله اش بودم.اشکاش که جاری شد دلم فروریخت 
چشمامو بستم وسرم روجلو بردم...من دوسش داشتم دیگه نمیتونستم صبرکنم 
ی ودقایقی بعد لبهام برای اولین بار طعم لباش رو چشید واودیوانه وار دستشو تو

 ...موهام فرو کرد ومن غرق لذت شدم...غرق نیاز...غرق خواستن
 ...نیم ساعت تمام بوسیدم انگار هرلحظه تشنه تر میشد

آروم سرمو کشیدم عقب که توچشمام نگاه کرد وبعد جلوی پام زانو زد...ناباورانه نگاش 
رش له کردم که اشکاش آتیشم زد.این همون پاکان مغرور بود؟نه نباید میذاشتم غرو

 ...بشه
 .داری چیکارمیکنی پاکان؟پاشو-
میخوام برات حرف بزنم شهال...دیگه تحمل ندارم حرفامو توی گلوم نگه دارم وتوی -

 ...دلم حبس کنم...شهال من...من...عاشقتم شهال...من دوستت دارم
صدای زجه های مردونه اش دلمو میسوزوند واشکام تمومی نداشت.نشستم جلوش 

 :وی آغوشم گرفتم واواشک ریختوآروم سرشو ت
 ...آروم آروم باش عزیزم -

 :سرشو بلند کرد
 تو...به من...گفتی...عزیزم؟من عزیزتم شهال؟آره؟-

 : لبخند قشنگی بهش زدم
 ...توتموم زندگی منی پاکانم-

 :باالتماس نگاهم کرد
 .توروخدا...یکبار دیگه جمله اتو بگو خواهش میکنم-
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 :یستم وگفتمبه چشمای پراز تمناش نگر
 ...دوستت دارم پاکانم...دوستت دارم-

 ...وبعد اغوش پرازعشقش بود که منو آروم میکرد
 ...شهال-
 جانم؟-

 :لبامو بوسید
 قبول میکنی مردت بشم؟قبول میکنی بشی همسرم وتاآخر عمرم خودمو فدات کنم؟-

 :لبخندی زدم
 .قبول میکنم مرد من...قبول میکنم-

تمنای همسرم دخترانگی ام را فدای عشق خالص پاکانم کردم ومن درمیان اغوش پراز 
 وچه حسی واالتر از عشق؟؟؟ 

&&& 
دل درد بدی داشتم...دستم روی دلم گذاشتم وبه سختی ازجام پاشدم.پاکان توی اتاق 
نبود.ملفحه هارو جمع کردم وتوی ماشین لباسشویی انداختم وخودم به حمام رفتم تا 

 .کمی تسکینم داددوش بگیرم...دوش آب گرم 
تاپ وشلوارک سفیدمو تنم کردم وموهامو ریختم دورم وارایش مالیمی هم به همراه 

 ...عطر
به آشپزخونه رفتم...بادیدن میزصبحانه باشوق نفس عمیقی کشیدم که دستاش 

 :مردونه اش دورم حلقه شد
 ...صبح بخیر خانومم-

 :باعشق به سمتش برگشتم وگونه اشو بوسیدم
 .بخیر آقایی...ممنون عجب میزی چیدیصبح توهم -

 :چشمکی بهم زد
 ...مااینیم دیگه-

 :خندیدم.باهم صبحانه خوردیم ومن بااشتیاق به خوردنش نگاه میکردم که گفت
 .عصرمیخوام بریم خونه پدربزرگ-

 : بااسترس گفتم
 واسه چی؟-
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 .میخوام تصمیممو بگم بهش-
 چه تصمیمی؟-
 ...زندگی باتو تاابد-

 :نگاهم کرد که بانگرانی گفتمباعشق 
 ...ولی شاید راضی نشه از ارث محرومت کنه مادرت هم راضی نیست-
من توروکه دارم همه چیز دارم نفسم...نیازی به ارث ندارم خودم کارمیکنم وپول -

درمیارم نگران نباش بعدم من مطمئنم پدربزرگ همچین کاری نمیکنه...درمورد مامانمم 
م باهاش کنار میاد به نظر من توازهرنظر ایده آلی...نگران نباش که اگرم نخواد کم ک

 .خانومم من همه چیز رو درست میکنم
 :دوستش داشتم خیلی زیاد...بامحبت خم شدم وگونه اشو بوسیدم که گفت

 .به به امروز چقدر بوس جایزه میگیرما...خداکنه همیشگی باشه-
 :خندیدم وبامشت اروم کوبیدم به بازوش

 ...پررو-
بعد از صبحانه باهم شطرنج بازی کردیم وبعدش من برای پختن ناهار به آشپزخونه 

 .اومدم واو مشغول دیدن فیلم شد
&&& 

همه توی سالن نشسته بودن.استرس ونگرانی تمام وجودمو دربرگرفت.همه بودن مثل 
 ...ماه ازاون روز میگذشت۹همون روز که قرار این ازدواج یکساله ای گذاشته شد وحاال

پاکان دستمو توی دستش گرفت وبااقتدار جلو رفت ومنم دنبالش ...فراز خان به 
کنارش اشاره کرد.یک طرفش من وطرف دیگه اش پاکان نشست.سرمو به زیر انداختم 

 :که صدای فرازخان بلندشد
یم تا موضوع بش جمع دورهم این دورهمی امروز به خواست پاکان بوده...اوخواسته -

 .ن بگهمهمی رو بهمو
تمام نگاه ها معطوف پاکان شد..بانگرانی سرمو بلند کردم وبه پاکان که محکم نشسته 

 :بودوباصالبت به فرازخان نگاه میکرد نگریستم که پاکان گفت
 ...من تصمیم گرفتم این ازدواج یکساله رو-

مکث کرد....همه بهش خیره بودن...سکوت بدی توی سالن افتاده بود.فراز خان بااخم 
 :فتگ
 خب؟-
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 :پاکان برخاست
 .این ازدواج یکساله رو دائمی کنم-

 ...اشک توی چشمام حلقه زد...نمیتونستم سرمو بلند کنم
 :صدای نگارخانم سکوت روشکست

چی؟پاکان تواصال میفهمی داری چی میگی؟تو داری مرتکب یه اشتباه بزرگ میشی -
یکی مثل خودش زندگی این دختر وصله تن ما نیست اون یه خدمتکاره که باید با

 ...کنه
 :تمام تنم میلرزید.بغض بدی گلومو فشار میداد...پاکان بااخم حرف عمه شو قطع کرد

بهتون اجازه نمیدم درمورد زن من اینجوری حرف بزنید عمه بهتره مواظب حرف -
زدنتون باشید شهال درگذشته هرچه که بوده االن وتوی این موقعیت زن منه پس 

 .رفا رو تمومش کنیدبهتره که این ح
 :نیلوفر باحرص بلندشد

ولشون کن مامان خالیق هرچه الیق.انگار لیاقت پاکان همین دختره ی غربتیه -
 ...شماچراحرصشو میزنید؟االنم بلندشید که بریم دیگه فکر نکنم جای ما اینجا باشه

 :پاکان باعصبانیت گفت
آره؟تویی که احترام به کوچک حاال فکر کردی اگر من تورومیگرفتم خوشبخت میشدم -

تر بزرگتر حالیت نمیشه وفقط به داشتن پوالی مادرت مینازی ویه ذره ادب نداری؟نه 
 ...نیلوفرخانم من یه تار موی شهال رو به هزار تامثل تونمیدم

 ...بسه دیگه تمومش کنید باهمتونم-
ک بود چون باصدای فریاد فراز خان همه ساکت شدن.شادی خانم انگار هنوز توی ُش 

 .بی حرف وسربه زیر نشسته بود
 : نگارخانم بلندشد

 .مابهتره دیگه بریم پدر...حرمتها دیگه شکسته جای مااینجا نیست-
 :فرازخان

 .توجایی نمیری...بشین باهمتون کاردارم-
نگارخانم به ناچار باز سرجاش نشست.پاکان بلندشد واومد کنارم .بابغض نگاهش 

 :کردم که بااخم گفت
بینم غصه بخوریا عزیزم...تواصال به حرفشون اهمیت نده تومنو داری خودم ازت ن-

 حمایت میکنم باشه؟
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 ...نگاهش کردم واو پیشانیمو بوسید ومن انگار غمام یادم رفت
 :فرازخان

 ...این ازدواج باید انجام میشد-
 .باتعجب به پاکان نگاه کردم که اوهم مثل من تعجب کرده بود

 :نگارخانم گفت
 باید؟چرا؟-

 :فرازخان
موضوعی هست که هیچ کدوم ازشماها جز من ازاون خبر ندارید...وفکر میکنم االن -

 .وقتش رسیده که براتون تعریف کنم
 :نگاهی بهم انداخت ومن بی صبرانه چشم به دهانش دوختم

تا پسرداشتم...حمیداحتشام که پدر پاکانه وحامد احتشام...حامد مرد خیلی ۲من -
ود توی همون دوران جوانیش ثروت خیلی کالن وزیادی داشت وموقعیتش موفقی ب

رقیبای زیادی رو واسش تراشیده بود...توی تهران بهترین مهندس بود وخیلی 
معروف...یکی از سرسخت ترین رقباش )جاوید مهرابی(بود.به حامد پیشنهاد کارقاچاق 

بیث بود چندین بار داد ولی حامد قبول نکرد وجاویدهم چون مردبانفوذوخیلی خ
پیشنهادش رو تکرارکرد ولی حامد هربار جواب منفی داد...چندوقتی گذشت وجاوید 
تقریبا کنارکشیده بود که حامد بایکی از مهندسای خوب وخانم شرکتش ازدواج کرد 
وهردو باهم به اوج رسیده بودن..شرکتشون جز بهترینای جهان بود ...جاوید باز هم 

بار سعی کرد با استفاده از ُگلسا,خانم حامد ,حامد رو مجبور به وارد میدان شد واین
همکاری توی قاچاق کنه ولی بازهم نتونست وجواب بازهم منفی بود...کم کم 

تهدیداش شروع شد ولی حامد سرسختانه روی جوابش پافشاری میکرد.کم کم متوجه 
از جاوید تمام شدیم که گلسا حامله اس...حامد برای مواظبت از گلسا ودوربودنش 

ماه تمام اونجا بود وُگلسا ۸کارارو به حمید سپرد و زنشو برداشت وبه پاریس رفت...
زیرنظر بهترین دکتر زنان پاریس...وقتی بچه به دنیا اومد برگشتن ایران...دخترک 

کوچولوی حامد مثل گل ناز وخوشکل بود...وقتی چشماشو باز کرد اولش کسی متوجه 
همینم ُگلسا اسم دخترشو گذاشت شهال...یکسال گذشت وحامد  نشد چه رنگیه وبرای

وگلسا باوجود دخترشون دیگه کامال خوشبخت بودن که اون اتفاق ناگوار افتاد وهمه 
چیز بهم ریخت...اونروز گلسا وحامد بچه رو به ما سپردن وبرای بستن یک قرارداد 

..توی راه ماشینشون کاری به خارج ازتهران رفتن ولی ای کاش هیچ وقت نمیرفتن.
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ماه بعد ۳منفجر میشه واونا میون شعله های آتش میسوزن وهیچ کاری از مابرنیومد...
متوجه شدیم جاوید وآدماش بمب گذاشتن توی ماشین حامد واین جواب تهدید های 
جاوید بود...جاوید فرارکرده بود ومن نمیتونستم ساکت بشینم...میترسیدم اینبار بیان 

ولو واونو هم ازبین ببرن برای همینم فامیلی شهال رو از احتشام به سراغ شهالکوچ
خداداد تغییر دادم واونو سپردم به حمید تا به همه بگه اون فقط یک خدمتکارساده 
اس که توی ویالی اونا کارمیکنه...خودمم افتادم دنبال جاویدوباسختی فراوان باالخره 

ون هم اعدام شد ولی آدماش هنوز پیداش کردم ودادمش دست پلیس.یکماه بعدازا
هم بودن.نمیتونستم ریسک کنم برای همینم نذاشتم هیچ کس حتی خود شهال بفهمه 
که پدربزرگش منم تااالن که دیگه خبری ازرقیب کاری نیست وشهال کامال ازنظرعقلی 
وسنی بزرگ وخانم شده...حامد قبل ازمرگش تمام اموالشو به نام شهال زده بود واونا 

زم پابرجاست وبه زودی به نام شهال میشه وفامیلیش برمیگرده به احتشام...حمید هنو
ازموقعی که شهال چشم باز کرد اونو عروس خودش نامید واین من بودم که باید این 
وصلت روانجام میدادم ولی چون نمیخواستم این یک ازدواج تحمیلی باشه بهشون 

هم آشنابشن واگر خواستن مثل االن  یکسال فرصت دادم تا کنارهم باشن وبااخالق
برای دائمی شدنش بگن ...دلم میخواست مثل حامد وگلسا عاشق همدیه باشن 

  ...وانگاردعای من مستجاب شده...شهال دخترعموی پاکانه

چشمام از شدت گریه میسوخت...چشمای همه پرازاشک بود...حس میکردم دارم خفه 
جره ی سالن رو باز کرد وراه نفسم کمی میشم انگار پاکان حس کرد چون سریع پن

بازشد...حس میکردم ازیک خواب عمیق بیدارشدم انگار پرده ازجلوی چشمام کناررفته 
بود.نگارخانم باشرمندگی جلو اومدوبغلم کرد وصدای گریه اش باصدای عذرخواهیش 

باهم درآمیخته بود...هنوزهم باورم نمیشد همچین چیزی ممکن باشه ولی وقتی 
خان شناسنامه ی جدیدم رو بااسم وفامیل )شهالاحتشام(بهم نشون داد بهم فهموند فراز

 ...که این واقعیت چیزی جز حقیقت نیست
ازسالن بیرون رفتم...تحمل فضای سالن برام غیرقابل تحمل شده بود.بارون نم نم 

میبارید وبااشکای من مخلوط شده بود...آهی کشیدم که صدای مهربونش رو از پشت 
 :م شنیدمسر

 .عاشقتم شهالی من...توتاابد مال خودمی ومن به داشتنت حریصم-
به سمتش برگشتم ...آره عشق من اوبود پاکانم تمام خواسته ی من از عشق وزندگی 
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 :بودومن دوستش داشتم...جلورفتم ودستشو گرفتم
 .پاکان...قول بده تنهام نذاری هیچ وقت-

 : دستشو روی چشمام گذاشت
مات قسم به همین بارون رحمت خدا قسم هرگز تنهات نمیذارم عشق به همین چش-

 ...من هرگز
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