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 فاطمه مقدم -حرصمو در نيار  
 

و رب جلسه دارم بعد ۹از خواب پريدم..واای خدای من!من ساعت  ۹صبح ساعت  
 االن تو تخت خوابم به سر ميبرم...مث جن زده ها

از تو تختم بلند شدم...اين سوگندم مامانش وقت گير اورد که عروسش کنه..حاال توو 
 م؟اين وقت سال خدمتکار از کجا پيدا کن

سوگند خدمتکار مخصوصم بود که مسئول بيدار کردن و امادا کردن و اتو کردن 
 لباسام و کال کارای شخصيم بود...ينی کسی که تو

حريم خصوصی من رفت و آمد ميکرد...دست و صورتمو شستم و به اتاق لباسام 
 رفتم..مانتو ی رسمی سورمه ای و شلوار جين مشکی

 امو سرم کنم ک ديدم چروکه تنگمو پوشيدم.اومدم مقنعه
 اصن هر چی بيشتر ميگذره بيشتر به اهميت وجود سوگند پی ميبرم...

يه رو سری شيک سورمه ای سرم کردم و يکم از موهامو ريختم بيرون...خيلی کم 
 چون محيط اداری بود و امروز جلسه هم داشتم...
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ت هميشگيم يه ليوان رفتم تو آشپزخونه...شکوه ميزو چيده بود ولی من طبق عاد
 بزرگ چايی خوردم...ينی اگر صب به صب چايی

نميخوردم تا شب حالم بد بود و مث سگ بودم...داشتم ميرفتم بيرون که يهو دنی 
 بدو بدو اومد و به پام چسبيد...رو دو زانو نشستم و

دستی به سر سگ پشمالوی سفيد پا کوتاهم کشيدم و گفتم:دنيه من چطوره؟؟خوبی 
 ؟پارس کوچيکی کرد..به شکوه گفتم غذای دنیپسر؟

بده بهش و امروز چون خودم وقت نميکنم اون ببردش گردش....به پارکينگ رفتم و 
 سوييچ پورشه ی مشکيمو برداشتمو و از پارکينگ

آروم ميرفتم و بعد از اون گاز ميدادم چون بابا هميشه ميگفت کار زشتيه تو کوچه 
 شدم...اصوال تا سر کوچهزياد گاز بدی...ولی خارج 

امروز عجله داشتم و از همون اول پامو رو گاز فشار دادم و راه افتادم...ساعت نه و 
 نيم شده بود و حسابی دير...يهو چشمم به خودم تو

اينه ی ماشين افتاد..مث روح شده بودم..يه گوشه نگه داشتم..طبق معمول ارايش 
 فتادم..گوشيمتکميلی کردمو و دوباره با سرعت راه ا

زنگ خورد..اسم منشی شرکت روش افتاده بود..جواب دادم و گفتم:االن ميرسم بگو 
 براش مشکلی پيش اومده..حواست باشه نرن...

 گفت:چشم خانوم ولی خيلی وقته منتظرتونن
 _اکی...گفتم ک!اومدم

از  وتماسو قطع کردم که با صدای محکم کوبيده شدن ماشينم به جايی از جا پريدم 
 هپروت در اومدم

واااای خدای من ماشين نازنينم به يه وانت قراضه خورده بود..از توی وانت يه پسر 
 پياده شد..اصن وقت نداشتم نگاهش کنم..از ماشين

پياده نشدم فقط شيشه ی ماشينو دادم پايين و کارت شرکتو بين دوتا انگشتم گرفتم 
 م...بياينو گفتم:ببينين من اصال وقت ندارم صبر کن

شرکت خسارتتونو بگيرين...مث وحشيا کارتو از دستم کشيد..شيشه رو دادم باال و 
 مامو گذاشتم رو گاز دوباره...خيلی دير به جلسه

رسيدم..همه نشسته بودن و منتظر من..با عذر خواهی کوتاهی نشستم و جلسه رو 
 شروع کردم...بعد از مرگ بابام شرکتو من اداره
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ش خيلی بی عرضه بازی در اوردم ولی بعد دوسال برای خودم مدير کار ميکردم..اوال
 بلدی شده بودم..توو جلسه دائم نگاه خيره ی

فرامرز مهدوی مدير يکی از شرکتايی ک باهم رابطه ی کاری داشتيم روی من 
 بود...ينی دوس داشتم ناخونامو بکونم توی اون چشمای

راحتی کشيدم..ولی يه اعتراف صادقانه بکنم هيزش ..باالخره جلسه تموم شد و نفس 
 اينکه سخنرانی جلوی کلی مرد و پسر کار خيليييی

 سختيه...
اين پسره هم نيومد خسارت بگيره...به درک..منکه بهش گفتم بياد..صدای تلفن 

 اتاقم بلند شد.._بله؟؟
 منشی:خانوم بزرگمهر پدربزرگتون پشت خطن...وصل کنم؟؟

 ه..حتمابا لبخند گفتم:ار
 تلفن رو وصل کرد..گفتم:سالاام بابايی جوونم...حال و احوالت جيگرررر؟؟

بابابزرگ بلند زد زير خنده و گفت:سالم اتيش پاره ی بابا...تو اگه با پسرا هم 
 همينطوری بحرفی ک ديگه براشون قلب نميمونه

 من:من با هيشکی جز شما اينجوری نميحرفم ک عشقممم...
 ه چطور پيش رفت؟؟_چ خبرا؟؟جلس

 من:مثل هميشه...عالی
 کلی حرف زديم..بابابزرگ تنها کس من بود...فاميل داشتيم ولی ارتباط نداشتيم..

دوتاخاله داشتم که کال امريکا زندگی ميکردن...عمومم پارسال سکته قلبی کرد 
 مرد...مامان و بابامم دوسال پيش وقت برگشت از امريکا

 ساله رو تنها گذاشتن..۰۲و يه دختر  هواپيماشون سقوط کرد
و بعد از اون بابابزرگم(بابای بابام)اومد با من زندگی کرد چون من حاضر نشدم 

 خونمونو ترک کنم
 ميالد:

پشت چراغ قرمز ايستاده بودم و داشتم به بدبختيام فکر ميکردم که يهو ماشينی با 
 شدت با ماشينم برخورد کرد...حاال توو اين همه

ماشينمم داغون شد...با عصبانيت پياده شدم..شيشه های ماشينه دودی ٬بختی بد
 بود و توش ديده نميشد..يه ماشين مدل باال ک من حتی

 اسمشم نميدونستم..
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با کلی دقت فهميدم يه دختر جوون رانندشه..دختره ی بيتربيت..حاضر نشد پياده 
 شه..حتما ازون بچه پولدارای پرروئه که قشر ضعيفو

نوکر خودش ميدونه...با اخم غليظی رفتم کنار شيشه اش که شيشه رو داد پايين و 
 کارتی بين انگشتاش گرفت..يه چرتی گفت که ازشدت

عصبانيت نفهميدم چی گفت...فقط کارتو از بين انگشتاش کشيدم و اونم گاز داد و 
 رفت..عوضيه پررو..کارتو همونجا پرت کردم و رفتم

و راه افتادم..عمرا من برم دستمو جلوی اون دختره ی از خود سوار ماشينم شدم 
 راضی دراز کنم..حتی اگر حقمو بخام..

به مغازه لوازم صوتی تصويری ک توش کار ميکردم رسيدم..صدای داد صاحب مغازه 
 بلند شد:آخه پسر جون ديونم کردی..بازم دير

 ندتری گفت:اخرااااااج..اومدی ک..مردم منتظر جنسشونن..نميفهمی تو؟؟با صدای بل
وا رفتم..گفتم:اقا ببخشيد..توروخدا اخراجم نکنين..من به اين کار نياز دارم...اگه 

 اخراجم کنين ک ديگه نميتونن خرج خانوادمو بدم...شما
 ک شرايطمو ميدونين...

 _اصال ديگه حرفشو نزن...اخراج
دکه ی روزنامه فروشی و  با عصبانيت رومو برگردوندم و از مغازه زدم بيرون.رفتم

 روزنامه ی نيازمندی ها رو خريدم..
 :چشمم با ديدن يه اگهی برق زد.

يه خدمتکار تمام وقت برای يه خونه تو باال شهر..اون جاهايی ک اگه کاله ما بدبخت 
 بيچاره هم اونجا بيوفته نميريم برداريم...آگهی اين

ای باال نيازمنديم و ادرس و شماره بود:به يک خدمتکار تمام وقت با حقوق و مزاي
 تلفن داده بود

 سريع زنگيدم که صدای کلفت مردی پيچيد:بله..بفرماييد
 _سالم. برای اگهيتون تماس گرفتم..ميخاستم ببينم استخدام کردين يا نه؟

 مرده:نه..هنوز خانوم کسيو انتخاب نکرده
 با خودم گفتم پس طرفمون خانومه

 ؟؟_بله..پس من کی بيام
 وتلفونو قطع کرد۵گفت:عصر ساعت ..
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واای خداکنه قبولم کنن...اگهی از جلو چشمم کنار نميرفت((حقوق و مزايای باال))ينی 
 خوهرمو٬ميتونم باهاش خرج دانشگاه مينا

بدم؟؟ينی ميتونم خرج قلب مريض و دارو های گرون قيمتشو بدم؟..رفتم خونه..به 
 مامان سالم کردم..

 لو و گفت:سالم..مادر..خسته نباشی...زود اومدی خونه؟مامان اومد ج
من:از کار قبليم اخراج شدنولی شايد يه کار بهتر برام جور شه البته شايد الزم باشه برم 

 شهرستان..
گفتم شهرستان چون خدمتکار تمام وقت ميخاستن پس نميتونستم به خونه سر بزنم 

 باشم...از طرفی نميخاستم بگم چ شغلی قراره داشته 
مامان قطره ی اشکی از گوشه ی چشمش چکيد و گفت:مادر چرا شهرستان؟؟حاال 

 نميشد همينجا يه کار خوب پيدا کنی؟مرد خونه ی من
تويی..منو مينا ک جز تو کسيو نداريم..مامانو بغل کردم و گفتم:نگفتم که حتما 

 ميرم..گفتم شايد بعدشم مامان جان..کارش خيلی خوبه..پول
 خوبی ميدن..خيلی 

 درحاليکه اشکاشو پاک ميکرد گفت:برو مادر...برو خدا پشت و پناهت
برای عوض کردن جو خنديدم و گفتم:وااا مامان؟؟داری بيرونم ميکنی؟گفتم شايد برم 

 ولی تو االن بيرونم کردی ک!!
 :جوابمو نداد..فهميدم خيلی ناراحته.

چهل متری که اونم به زود اجاره کرده رفتم يه گوشه ی اتاق نشستم..يه اتاق کوچيک 
 بوديم توی پايين ترين محله ی شهر...ساعت

چهارو نيم حاضر شدم..يه پيراهن آستين بلند رنگ و رو رفته ک البته بين لباسام 
 بهترين بود با يک شلوار پارچه ای مشکی که زانو

 انداخته بود..
 اريد..به ادرس نگاه کردم..به هر نقطه ی زندگيم که نگاه ميکردم ازش لجن ميب

دقيقا خونه ای ک روبه روش ايستاده بودم..خونه نبود ک!!المصب قصر ۱۴پالک  
 بود..اصن از قصرم اونورتر..زنگو ک زدم

 بالفاصله در باز شد..چ باغی بووود
از اين سرش که نگاه ميکردی اونورش ديده نميشد و يه خونه ی بزرگ و شيکم 

 ش...وسطش..خوشبحال صاحبا
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 ولی ازون جايی ک يارو گفت خانوم پس يه صاحب داره اونم يه زن...
 سعی کردم تو ذهنم زنه رو تصور کنم..

مثال يه خانوم شصت يا هفتادساله ی چاق خيلی هم بد اخالق و اخموئه به افکار 
 خودم خنديدم و به طرف در ورودی راه افتادم..رفتم

 استخدام اومدی؟؟داخل ک مردی اوند جلو و گفت:برای 
بله ای گفتم و منو به سمت اتاقی راهنمايی کرد..پشت ميزی نشست و فرمی بهم 

 داد ک پر کنم..وقتی داشتم فرمو پر ميکردم گفت:از
نفرو ببينن بين ۴۰صب بيست يا سی نفر اومدن ولی فقط خانوم فقط حاضر شدن 

 نفرهم کسيو نپسنديدن...بايد خيلی شانس داشته۴۰اون 
 ی ک خانوم ببينتتباش

 با خودم گفتم:با اين شانس ابکی ک ما داريم عمراا قبول کنه منو ببينه..
فرم طوالنيی بود و تا جد و ابادتو درمياورد..باالخره پرش کردم و به يارو دادم ک 

 گفت:بشين تا بيام..سری تکون دادم و اون از اتاق
خونه ی ما بود...مرده برگشت و برابر کل ۱رفت بيرون..خندم گرفت..يه اتاق اينا 

 گفت:هی پسر چه شانسی داری...خانوم داره مياد
 ببينتت...

يه در از وسط اتاق باز شد..طوريکه من نتونستم صورت کسيو که وارد اتاق شد ببينم 
 فقط برخالف تصوراتم يه اندام ظريف و کشيده

نداد..همزمان ک :جلوم ظاهر شده بود ک پشتش به من بود...سالم کردم..جواب 
 سمتم چرخيد گفت:خب...اقا ميالد...ميالد بودی ديگه؟

 با ديدنش بهتم زد..دهنم باز مونده بود
يا ۰۲اين همه مال و اموال و خونه و باغ و اينا مال اين بود؟؟دختری ک شايد کال

 سالش بود؟ينی من اومدم خونه ی کسی خدمتکار۰۴
 حاضر نشد پياده شه؟؟ بشم ک صب باهاش تصادف کردم و اون حتی

 با صداش به خودم اومدم
 _نيومدی خسارتتو بگيری؟

 گفتم:کارتتونو گم کردم
 _بهت نميخوره شلخته باشی..درضمن ما اينجا به ادم شلخته احتياجی نداريم

 من:منم ديگه نيازی به اينکار ندارم..خداحافظ..
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 م داد..مردی ک کنارش ايستاده بود اومد سمتم و پاکتی به دست
 دختره:بيا...اينم خسارتت..

در پاکتو باز کردم..با پولی که داده بود ميتونستم يه پرايد تقريبا نو بخرم..پولو ک 
 ديدم ياد گريه های شبانه ی مينا..اشکای بيصدای

مامان سر سجاده ی نمازش...روزای اخر عمر بابام..جلوی چشمم ظاهر شد..تصميممو 
 ه غرورم خورد بشهگرفتم..واسم مهم نيس ک

مهن اينه ک بتونم به خانوادم پول برسونم..همين کافيه برام...برگشتم سمتشو 
 گفتم:شرمنده من يه لحظه عصبی شدم

 _اميدوارم ديگه ازين ادا بازيا درنياری وگرنه اخراج ميشی.
 با شادی گفتم:ينی استخدامم؟؟

 مدم ببينمتهستی ک او۴۱_فک کنم بهرام برات گفته باشه..تو نفر 
 دلم ميخاست خدمتکار اختصاصی خودم ک االن تو براش انتخاب شدی دختر

باشه ولی متاسفانه اين وقت سال نتونستم اون چيزی رو ک ميخام پيدا 
 ميليون حقوق ميگيری...البته فقط تو اين ميزان۱کنم..ماهيانه

يه حقوقو داری بقيه نصف کمتره اينو ميگيرن چون تو خدمتکار اختصاص
 منی..قراردادو بهرام بهت ميده امضا کن بعد بيا به اتاقم تا

 بهت بگم بايد چيکارا بکنی..
ميليون..من کل عمرمم باربری ۱از خوشحالی تو پوست خودم نميگنحيدم...ماهی 

 ميليون گير نمياوردم چ برسه به ماهی۱ميکردم
 شه قبول ميکنم..ميليون...اصال قرار دادو نخوندم..فقط امضا کردم..هرچی با۱

پارت هفتم:با اون مرده ک حاال فهميدم اسمش بهرامه به سمت طبقه ی باال راه 
 افتاديم...يه خونه ی تريبلکس فوق شيک بود...به اتاقی

 Ѐ Ѐرسيديم..بهرام در زد و اجازه ی ورود صادر شد 
 رفتيم توو..بهرام گفت:خانوم مااومديم

 دختره:خيله خب...تو ميتونی بری
بهرام رفت...به دختره نگاه کردم که توی صندلی راحتی پشت ميزش فرو رفته 

 بود.._بيا بشين
 روی صندلی رو به روش نشستم

 ۴۷۱_قد؟؟ _
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 ۷۱_وزن؟؟ _
 ببخشيد ولی اينا رو تو فرم نوشتم

 با اخم گفت:فقط جواب بده..بدن سازی رفتی؟ من:تقريبا
 _خوبه...هيکلت رو فرمه

 دورم چرخی زداز جاش پاشد و 
 _منظورت از تقريبا چيه؟؟

من:يه مدت توی يه باشگاه بدن سازی کار ميکردم و صاحبش بجای نصف حقوقم 
 باهام بدنسازی کار ميکرد و همون برام يه نيمچه

 هيکلی ساخت
 _خوبه دنبالم بيا

 بلند شد و از اتاق رفت بيرون منم سريع دنبالش راه افتادم...شروع کرد به توضيح
 دادن:طبقه ی همکف که پذيرايی و اشپز خونه و اتاق

خدمتکاراس...طبقه ی اول ک کال مال پدريزرگمه و طبقه ی اخرم کال مال من..از پله 
 ها پايين اومديم و به طبقه اول رسيديم ک گفت

مال پدربزرگشه...همزمان با تقه ای که به در زد و وارد شد و با دست بهم اشاره کرد 
 نم...و رفت توو و درو بستبيرون بمو

صدای شاد و شنگولی کامال متفاوت با اون صديی که با بقيه حرف ميزد توی اتاق 
 پيچيد_سالم باباييييی...چطوری؟؟دلم برات تنگوليده

 بوووود
صدای محکم و با صالبت و در عين حال مهربونی پيچيد:سالم مهتای بابا...چطوری 

 آتيش پاره؟؟
 وبم برات دارم_خوبم و يه خبر خ

 بابابزرگه_جدا؟؟چيشده بابايی؟؟
 صدای دختره که حاال فهميدم اسمش مهتاس کم شد و ديگه نشنيدم چی گفت

مهتا(چقدم زود صميمی ميشم)از اتاق اومد بيرون و بهم گفت برو تو...و منم رفتم 
 داخل

که مردی با موهای سفيد و صورت پر چين و چروک روی يکی ازين صندلی چوبيا 
 تکون ميخوره نشسته بود.با يک نگاه پر غرور
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ولی مهربون ....سالم کردم که جوابمو به گرمی داد...با خودم گفتم:هر چی اين با 
 ادب و با شخصيته دختره مث گاو تو چشمات زل

 ميزنه جواب نميده..
 گفت:بيا اينجا بشين ببينمت پسرم

 اسمت چيه؟؟کنارش نشستم که با لحن اروم و با رامشی گفت:
 _ميالد هستم

 _چند سالته ميالد جان؟
 _بيست و شيش

 _يکم از شرايطتت و اينکه چرا برای استخدام اومدی بگو
براش مختصر توضيح دادم.اظهار تاسف کرد و گفت:خوشحالم که مهتا تو رو انتخاب 

 سال عمر فرق جوون۷۵کرده..باالخره بعد از  
همم(با اين حرفش نزديک بود بترکم از خنده و بگم پاک و ناپاک رو با يک نگاه ميف

 سال عمر باور کن نميفهمی)ازت ميخام۷۵بعد  
مواظب مهتا باشی اون هيچکسو نداره البته توی اين سال دختر مقاومی بار اومده 

 ولی مواظبش باش..بخاطر کارش دشمن زياد داره و
.فقط ميخام هميشه جونش در خطره و هيچوقتم راضی نشد براش راننده بگيرم.

 مراقبش باشی و البته غرورشو خدشه دار نکنی که
 اونوقت خِونت پای خودته.. و خنديد...

 سری تکون دادم و گفتم:چرا ايشون با پدرو مادرشون زندگی نميکنن
 _خودش خواست بهت ميگی...مرخصی

ميکردم که  اومدم بيرون از اتاق..اين دختره کجا بود حاال؟؟داشتم دور و برمو نگاه
 يکی از خدمتکارا اومد سمتم و گفت خانوم طبقه باال

 تو اتاق کارشون منتظرتونن...
 عهه راس ميگفت.. اتاقش طبقه باال بود

باهمون خدمتکاره رفتيم باال و اتاق کارشو بهم نشون داد و رفت...تقه ای به در زدم و 
 بالفاصله وارد شدم

فت:وقتی در ميزنی منتظر باش بهت اجازه ورود در حاليکه تو چشمام زل زده بود گ
 بدم بعد بيا داخل

 تو دلم براش زبون درازی کردم ولی گفتم:بله خانوم
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 _بيا بشين ميخام وظايفتو بگم
 رفتم جلو و روی صندلی روبروش نشستم

آدم فکر ميکرد ٬به اجزای صورتش نگاه کردم..چشماش که مشکی وخمار کشيده بود
 اد و مژه های بلند ولی بی حالتهميشه خوابش مي

لباشم يه چيز معمولی که رژ صورتی زده بود و دماغه تابلو عملی...ينی تنها چيز قابل 
 پولش بود٬توجه اين دختر

صب ميای منو بيدار ميکنی و تا من کارای ديگمو ميکنم مانتو و ۱_خب..صبا ساعت
 شلوارمو مياری با مقنعه ی اتو شده و کفشای

که من بيام ۰شده..ماشينمم مياری بيرون از پارکينگ تا ساعت  واکس زده
 ازادی..ميتونی بری طبقه ی پايين و از استخر و لوازم

ورزشی استفاده کنی..ميتونی بری بيرون ولی حق نداری کسيو بياری توی خونه..و تا 
 شب هر کار ديگه ای ک پيش بياد انجام ميدی...

 سوالی چيزی نداری؟؟
 ونه ی نه تکون دادم...بلند شد ايستاد و به طرف در خروجی راه افتادسری به نش

اين طبقه ی سه که مال خودش بود با کل ساختمون فرق داشت..يه قصر مجزا و 
 فوق لوکس بود..به سمت در ديگه راه افتاد..از پشت

بهش نگاه کردم يه لباس استين بلند صورتی و شلوار کتون تنگ خاکی رنگ که 
 حسابی به نمايش گذاشته بود..نه مثل اينکه غير اندامشو

پول ویژگی مثبت ديگه ای هم داره و موهای حالت داره مشکی..در اتاقی رو باز کرد 
 و گفت:اينجا اتاق توئه..

 با تعجب گفتم:اينجا؟؟!توو اين طبقه؟؟مگه نگفتين اتاق خدمتکارا پايينه
مخصوص من که هميشه بايد در با لحن جدی گفت:گفتم خدمتکارا...نه خدمتکار 

 دسترسم باشه...با حيرت به اتاق نگاه کردم..َف َ کم افتاد
 رو زمين..چقد خوشگل و شيک بوووود...

_اينا وسايل خدمتکار قبليم سوگنده..امشب با بهرام برو هر سرويسی که دوس 
 داشتی بخر

 من:نه خانوم...همينا خوبه
ز دوست داشته باشن...پس تعارف نکن..امشبم _فکر نميکنم پسرا رنگ صورتی و قرم

 برو با خانوادت خداحافظی کن و تا اخر شب
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 اينجا باش
قرار شد با بهرام بريم خريد..با بهرام رفتيم يه مرکز خريد بزرگ..منکه فقط محو اطرافم 

 بودم و اصن فکر انتخاب نبودم...بهرام يه
ون خوبه و خريدش و من رفتم سرويس قهوه ای سوخته نشونم دادکه منم گفتم هم

 خونمون برای خداحافظی..وقتی رسيدم مامان داشت
شنيدم ميخای تنهامون بزاری..نگو ٬نماز ميخوند..مينا اومد جلو وگفت:سالم داداش

 ک مامان راس ميگه..
 بغلش کردم و دستی به موهاش کشيدم

با کلی پول من ميرم و معلوم نيس کی بيام ولی مطمئن باش ٬عزيزم٬_مينا جان
 برميگردم..بخدا راس ميگم..فقط مواظب مامان باش..

سعی ميکنم زود به زود براتون پول بفرستم..بدون حرف از بغلم دراومد و گريه کنان 
 به سمت اشپزخونه دويد...رفتم کنار مامان نشستم

 و دستشو گرفتم تو دستم..
 _کی ميری؟؟

 _امشب
 ..خدا پشت و پناهتاشکاش ريخت و گفت:به سالمت مادر.

هزار تومن اضافی گذاشتگ و ۰۲۲از پول خسارت ماشين اجاره ی اون ماهه خونه و 
 ساکنو بستم و رفتم

 مينا اومد دم در بازومو کشيد و گفت:کجا ميری؟؟کدوم شهر؟
 بازومو از دستش کشيدم و گفتم:يه جايی ميرم ديگه...

ساله من سرپرستشونم خيلی برام ۴۵خودمم بغض داشتم...دوری از خانواده ای که 
 سخته

به خونه ک رسيدم بهرام اومد جلو و تا اتاقم منو راهنمايی کرد...نکه بنده ماهی 
 تشريف دارم و حافظم فقط سه ثانيه اس

باز يادم رفته بود..ولی خب توی اين خونه بايد نقشه Ќ(مث دوست نويسند??مه? )
 .در اتاقودستت بگيری که گم نشی..واال بوخودااا ..

که باز کردم دوباره فکم افتاد..با اون سرويس قهوه ای سوخاه معرکه شده بود..بهرام 
 بهم گفت وسايلمو ک چيدم برم جای خانوم که کارم
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داره...بعد از اينکه وسايلمو چيدم..رفتم تو راهرو..هنوز مونده بودم ک کجا برم که در 
 اتاقی باز شدو خودش اومد بيرون و گفت:چرا

 گيج ميزنی؟؟ظهر بهت اتاقو نشون دادم ک!بيا دنبالم
در اتاق ديگه ای رو باز کرد و باز طبق معمول فک منه بيچاره بود ک رو زمين قل 

 ميخورد
 يه اتاق خيلی بزرگ که از سر تا تهش کمد بود

در يکی از کمدا رو باز کرد و شروع کرد به توضيح دادن..اينجا اتاق لباسامه همه ی 
 ام اينجاست..اين کمد مانتو هاييه که برا ادارهلباس

 ميپوشم..حواست باشه تو يک هفته..مانتو تکراری نياری برام
 تو دلم گفتم:مرفه بی درد که ميگن خوده اينه..

اين نميخاد تو يه هفته مانتو تکراری بپوشه اونوقت خواهر من درانتظار يه مانتوييه 
 دانشگاه خجالتکه پاره نباشه که از پوشيدنش تو 

 بکشه..اه لعنتی..
در کمد ديگه ای رو باز کرد..يه کمد از سقف تا پايين کفش..انواع کفشا..پاشنه 

 بلند..کوتاه..بدون پاشنه..ساق دار..اسپرت. چکمه...در
انواع رنگا و کلی توضيح ديگه برای کمدای ديگه...يادشبی افتادم که از هق هق مينا 

 ه گوشه نشسته داره گريهاز خواب پريدم..ديدم ي
ميکنه وقتی ازش پرسيدم چيشده؟؟گفت:داداشی دوستام بخاطر پارگی کفشم 

 مسخرم ميکنن..خودمم ناراحتم چون وقتايی که بارون مياد
منم تا صبح اشک ريختم و گريه کردم که چرا ٬اب تو کفشم ميره..اونشب عالوه بر مينا

 رم..پول ندارم تا برای خواهرم يه جفت کفش بخ
 صب بيدارم کنی..۱_خيله خب..برو بخاب..فردا بايد 

چشمی گفتم و به سمت اتاقم راه افتادم..روی تخت خوابم نميبرد..من به زمين 
 سخت عادت داشتم..کاش ميشد اين تخت و تشکو برای

مامانم که کمرش درد ميکنه ببرم..پتورو روی زمين پهن کردم و روی زمين 
 بار زير باد کولر!!چ خواب لذتخواييدم..برای اولين 

 بخشی بود..اولين شبی بود که تو خواب از شدت گرما خيس عرق نميشدم
 و نيم بيدار شدم و رفتم طبقه ی پايين و صبحانه خوردم..۷صبح ساعت
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نفر سر ميز بوديم..يه خانوم تقريبا ميانسال ک اسمش شکوه بود..يه دختر ۱کال
 هرام..در سکوتجوون که اسمش فروغ بود و منو ب

 صبحانمونو خورديم...
به ساعت نگاه کردم وقت بيدار کردنش بود..به سمت اتاق راه افتادم..مونده بودم در 

 بزنم يا نه؟خودم جواب خودمو دادم:آخه منگل وقتی
 کسی خوابه که در نميزنن

 _بيشوور اگه بخاد امتحانم کنه چی؟
 _تو از دست رفتی...پاک خل شدی

 نتو روح عزيزم_ببند ده
در زدم..جواب نداد...دروباز کردم و وارد اتاق شدم..دفه ی اول بود تو اتاق خوابش 

 ميومدم..از شدت تعجب چشمام گرد شده بود..يه
اتاق بزرگ و فوق مجلل ولی بهم ريخته..کلی لباس و چرتو پرت وسط ريخته شده 

 بود..
.تختش هم دونفرس..برای يه تخت دونفره ی بزرگ با روکش قهوه ای سوخته..

 خودش و زيدش...پوزخندی زدم و به تخت نگاه گردم که
يه دختر ظريف که تاپ و شلوارک کوتاهی تنش بود و موهای موج دارش اشفته 

 دورش ريخته شده بود روش خوابيده بود..چشمم به
پاهاش افتاد. انقدر ظريف بود که احساس کردم اگر بهش دست بزنم ميشکنه...يه 

 ه ای به خودم اومدم و ديدم که چند دقيقس محوشدف
 شدم..

به خودم نهيب زدم:هی پسر اينا بهت اعتماد کردن گفتن چشم پاکی..بعد اومدی 
 محو دختره ميشی؟؟

 رفتم جلو:خانوم؟؟خانوم..بيدار شين
 غلتی زد و پتوشو الی پاهاش گرفت و پشتشو بهم کرد

 ت هشته..نخيرررر بيدار نشددوباره تکرار کردم:خانوم پاشين..ساع
دستمو بردم جلو و بازشو گرفتم...زير باد کولر يخه يخ بود..بازوشو تکون دادم و 

 صداش کردم که باالخره بيدار شد..منم رفتم تا مانتو و
 بقيه ی وسايلشو بيارم

 داشتم ميرفتم بيرون که صدام کرد
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 _منکه رفتم ميای اتاقو مرتب ميکنی
 ن!!!؟؟؟با تعجب گفتم:م
 گفت:نه پس من

 من:خب منکه جای وسايلتونو نميدونم
 وقتی بخای مرتب کنی ياد ميگيری

 تو دلم گفتم عجب زبون نفهميه
مهتا:برو ماشين رو در بيار تا بيام..داشتم ميرفتم بيرون ک يهو يادم افتاد اصال من نه 

 جای ماشينا رو بلدم و نه سوئيچ ماشينارو...برگشتم
 بخشيد..من نميدونم ماشينا کجاست..و گفتم:ب

_اوه..يادم رفت ديشب بهت بگم...دم اتاق واستا با هم بريم....جای اتاق واستادم تا 
 بياد...اومد بيرون...يه مانتوی قهوه ای رسمی و يه

شلوار جين شيری تنگ و يهدمقنعه ی مشکی ک اگه سرش نميکرد بهتر بود وکفشای 
 رايش تکميل رفتيمپاشنه بلند قهوه ای و يه ا

پايين...تو اشپزخونه رفت و در کمال تعجب چايی خورد...عجيب بود ک چايی 
 ميخورد چون امثال اينا کالسشون ب اينه ک قهوه و

نسکافه بخورن...چاييشو که خورد به سمت حياط رفتبم و از اونجا هم به سمت 
 سراشيبی ک پارکينگ بود

 از چيزی ک ميديدم مطمئن نبودم..
 اينجا پارکينگ بود يا نمايشگاه ماشين؟؟

 انقدر که اين ماشين داشت من رو هم رفته زيرپوش و جوراب نداشتم!!
 _خب حاال ياد گرفتی جاشو...از فردا برام بيار بيرون..

من:شرمنده..ولی من کار با اين ماشينارو ياد ندارم...ينی راستشو بخاين من اخرين 
 ت بودهمدل ماشينی ک سوار شدم وان

پوفی کشيد و گفت:خيله خب...پس به پژمان ميگم بهت ياد بده...برو يکی ازون 
 سوئيچا رو از تو اون قفسه بيار

از تو قفسه شانسی يک سوئيچ برداشتم و بهش دادم..سوار ماشين شاسی بلند 
 مشکی که فک کنم توسان بود نشست و گاز داد و رفت..

 مهتا:
 کردم نميدونم چيشد که استخدامش
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وقتی برای نيکا و آذين تعريف کردم مرده بودن از خنده و البته نافرم بهم مشکوک 
 شدن..يهو يادم اومد ميخاستم به پژمان بزنگم...

 شمارشو گرفتم که صدای شاد و خندونش توی گوشم پيچيد
 _سالم خانوم خانومااا..چه عجب ياد ما بدبختا کردين..چ خبرا؟؟

 ذرونيم..تو چ خبر؟؟_سالم پژی جون..ميگ
پژمان:خبر خوشی..االنم کلی خوشحالم چونکه مهتا خانوم بهم زنگيده..ولی چيشده 

 مهتا؟؟مشکوک ميزنی؟؟تو تا مجبور نشی به کسی
 زنگ نميزنی..باز چ گندی زدی من بايد بيام درست کنم؟؟

 _پژماااان..نفس بکش بابا
بد اخالق بهن زنگ زده اونوقت من  پژمان:نميخاااام...بعد از عمری يه دختر زشت و

 نفس بکشم؟؟ميخام از تمام لحظاتم استفاده کنم
 _خيلی بيشعوری پژمان
 _بيشعوری از خودتونه

 من:عوضييييی...مگه دستم بهت نرسه
پژمان:معلومه ک دستت بهم نميرسه..من دست نيافتنی ام..دست هر دختری به من 

 فک کنی تورو نميرسه...برای خيلياااا البته مديونی
ميگم...ولی خيلياا ارزوشونه به من يه انگشت بزنن..تازههه خبر نداری...يه دختره 

 کور بود...اومدن يه پارچه به من کشيدن بعد گذاشتن
 رو چشمای دختره...کارای خدا...دختره بينا شد

من:خيييلی پررويی..اصن تقصير منه بهت رو دادم...بايد با توهم مث بقيه رفتار 
 ميکردم تا حساب کار دستت بياد و بعد زدم زير خنده.

 چرا ميخندی؟؟٬پژمان:چته سرخوش؟
 _ياد نيما داداش نيکا افتادم..از بس پاچشو گرفتم ديگه از من ميترسه

 پژمان:ادامه حرفتم بگو
 _ادامه حرفم چيه؟؟

 _بگو ديگه...بگوو..الکی مثال من جبروت دارم
 اهی دستم خورد رو اسمت...ميخاستم به نيکا بزنگممن:اصال ميدونی چيه؟؟اشتب

پژمان:ميدونم باهام کار داری ولی اگه قطع کردی بايد زنگ بزنی التماس کنی تا 
 جوابتو بدماااا
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 به درکی گفتم و تماسو قطع کردم..
 رانندگی پژمان عالی بود..ينی من بعد خودم فقط پژمانو قبول داشتم

 افتاد..تماسو وصل کردم و گفتم: زنگ زدی منت کشی؟ گوشيم زنگ خور..اسم پژمان
_چيی؟؟؟؟من؟؟منت کشی؟؟عمرااا حاج خانوم..فقط خواستم بگم من ديگه با 

 التماسم قبولت نميکنم..ميتونی برام کادو بگيری و بيای خونم
بهم بدی البته نه با سليقه ی نحس خودت بزار خودم بگم چی بخری..يه تيشرت آبی 

 آسمونی
 داد بلندی گفتم:پژمااااااان... َ َخ فت ميکنمممممبا 

 خنديد و گفت:اوه اوه مهتا رم کرد و گوشيو قطع کرد
 پسره ی نحس تخس پدرسوخته

 به خونه زنگ زدم..شکوه گوشيو برداشت
 _بفرماييد؟

 با لحن جديد گفتم:شکوه تويی؟
 _بله..سالم خانوم.

 _ميالد کجاست االن؟
 کيه ديگه؟ شکوه:ميالد؟؟ميالد

 من:همين کسی تازه استخدام کردم..خدمتکار اختصاصيم
 گفت:با بهرام خان رفتن پايين استخر

 من:اکی خدافظ
 و گوشيو قطع کردم

شرکتم تو يه برج بود..طرفی که رو به خيابون بود کال شيشه بود و.کل شهر زير پام 
 بود.ليوان چاييمو برداشتم و رفتم جای پنجره و ذره

چاييمو خوردم...تو فکر بودم که چقد دنيا کوچيکه..کسی که صب باهاش  ذره
 تصادف ميکنم عصرش بياد به عنوان خدمتکار مخصوصم

استخدامش کنم بعد منم بالفاصله قبول ميکنم...واقعا نميدونم چيشد که اون پسر 
 چشم عسلی که پوست روشنش با چشماش همخونی زيادی

 داشت استخدام کردم
و برداشتم و از شرکت زدم بيرون..به نيکا و آذين زنگ زدم که ميرم سويچا ر

 دنبالشون..وقتی رسيدم در خونه آذين اينا يه تک بهش
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زدم که سريع اومد بيرون با يه تيپ خفن و فوق العاده و ارايش غليظ..از بس ريمل 
 زده بود گفتم االن چشماش ميوفته کف ماشين

 چ َ سک.صندلی جلو نشست و گفت:سالم ُ 
 چطور مطوری گوگول؟؟

ولی لبخندش از بين رفتو قيافشو چندش کردو گفت:اين چيه تنت کردی؟؟اين چ 
 ارايشه مزخرفيه..اه اه

_برو ببينم..از شرکت ميام...مث شماها که االف نيستم..ديگه هم خونه نرفتم که 
 لباسامو عوض کنم...ارايششم مناسب هميونجاست...

 همين االن ارايشتو تکميل کن_غلط کردی...گمشو 
 _نميخاااااممم

 کلی باهم کل کل کرديم که نيکا زنگ زد
_کجاييد بيشوورا؟؟يه ساعته دم در منتظرم توی اين هوای گرمه نکبت..هر کره خری 

 هم که رسيد بهم يه تيکه انداخت..گمشيد بياين
 ديگههه

 من:تقصير من نبوود..بعدا اذينو محاکمه کن...اومديم
 رو به آذين گفتم:بيا!!داد اينم در اومد

به يه پاساژ بزرگ رفتيم..من خريد نداشتم ولی اونا کلی خريد کردن..از جلوی يه 
 بوتيک مردونه رد شديم..چشمم به يه پيراهن شيک

چارخونه ی ريز مشکی و سبز افتاد..ياد پيراهنی که ديروز ميالد تنش بود 
 يگه رنگ به رو نداشت..افتادم...انقدر شسته شده بود ک د

تصميم گرفتم براش بخرم..داخل بوتيک رفتم و سايزی که حدس ميزدم اندازش باشه 
 خريدم...يه تيشرت استين کوتاه سبزابی هم چشممو

گرفت و اونم براش خريدم...به هر حال من نسبت به کسايی که تو خونم کار ميکنن 
 رامسئولم...من قبلنا هم که بيرون ميومدم کلی ب

 اختصاصيم زياد اهميت ميدم سوگند خريد ميکردم...عادتمه...به خدمتکار
از بوتيک که اومدم بيرون نيکا گفت:مهتا؟؟اون لباس مردونه ها رو برای کی 

 خريدی؟راستشو بگو جون نيکا
 _خدمتکار اختصاصی جديدم

 نيکا:مگه استخدام کردی؟؟پسره؟؟چن سالشه؟؟اسمش چيه؟؟
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 سالشه۰۰تم:اسمش ميالده.. با بی حوصلگی گف
 آذين:اييوللل چه جوونم هست
 گفتم:ميخای برا تو جورش کنم؟

 _خفه شو باو...چ شکلی هس حاال؟؟
 من:نميشه بيای ببينيش؟؟حوصله ندارم بگم...

 نيکا:راه نداره...تعريف کن ببينم
رفتيم توی يه کافی شاپ نشستيم و شروع کردم به گفتن:چشماش عسليه پوستش 

 سفيده...هيکلش تقريبااا ورزشکاری...قدش معمولی..
 موهاشم خرمايی تيره

 آذين:اووووف چ پافيه..الزم شد بيايم ببينيمش
يه بستنی خورديم و راه افتاديم ...بهشون گفتم ناهار بياين جای من که دوتاشون 

 مخالفت کردن و گفتن با بی افاشون قرار دارن...پس
را کی زدن...نيکا قد کوتاهی شد و ريزه ميزه بود..پوستش معلوم شد اينهمه تيپو ب

 گندمی بود و چشمای قهوه ای تيره با موهای فرفری
مشکی...کال قيافش بامزه بود...آذين هم چشمای مشکی درشت با موهای لخت 

 مشکی ...اونا رو سر قرارشون رسوندم و خودم رفتم
ن يکراست رفتم توی اتاقم و به خونه..حوصله رفتن به اشپزخونه نداشتم برا همي

 ميالد گفتم غذامو بياره اتاقم..اونم چشمی گفت و خارج
 شد

 چن دقيقه بعد با سينی غذا وارد شد
 خواست از اتاق خارج بشه که صداش زدم و پيراهن و تيشرتشو بهش دادم

 خيلی تعجب کرد..پرسيد:برای من خريديد؟
 _آره..بردار

 م ممنونميالد:ولی من الزم ندار
_نگفته بودم رو حرفم حرف نباشه؟؟من هميشه برای خدمتکار اختصاصيم خريد 

 ميکنم..هميشه..برای سوگندم همينطور بود..پس فک
 نکن عاشق چشم و ابروتم..اينو برا خودم يه وظيفه ميدونم

 فهميدی؟؟
 چيزی نگفت و فقط نگاهم کرد..بلندتر گفتم:فهميدی يا نه؟
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 ستيک لباساشو برداشت و رفت از اتاق بيرون.بله ای گفت و پال
 زبون نفهم..چی فک کرده با خودش که اينجوری ميگه؟

غذامو خوردم ..تازه متوجه شدم که اتاقم مرتب شده..پس اومده بود اتاقو مرتب 
 کرده بود...بعد از ناهارم رفتم پيش بابابزرگ...بابابزرگم

 پرسيد:کجا بودی بابايی؟؟؟دير اومدی؟ بعد از کلی احوالپرسی و قربون صدقه رفتن
من:با بچه ها رفته بوديم خريد..منکه برای خودم خريد نکردم ولی برای اين پسره يه 

 پيرهن و تيشرت خريدم..سايزشو نميدونستم وگرنه
 بيشتر ميخريدم

خنديد و گفت:کار خوبی کردی بابايی..افرين..برو بخاب که چشمات دادد ميزنه 
 خسته ای..

 ز اتاق اومدم بيرونو و گرفتم خوابيدم...اخ جووون تخت خوااابا
ساعت شيش و نيم با صدای زنگ گوشيم از خواب پريدم...با صدای خوابالويی جواب 

 دادم:بله؟
 _سالم خوابالو..خوابی هنوز؟؟پاشو ببينم

 با گيجی پرسيدم:شما؟؟
 _کوفت شما..درد شما...پژمانم ديگه

 حاال؟اها زنگ زدی منت کشی؟ _بيشووور...چی ميخای
 _ببند بابا...بپر لباس بپوش بيا پايين منتظرتم..بای

 مخم هنگيد يه لحظه...بهش زنگ زدم:چی گفتی تو االن؟؟
 پژمان:اهههه تازه مخش لود شده..دم در منتظرتم...لباس بپوش بريم بيرون

 _اکی اومدم
 يه اب به صورتم زدم و رفتم حاضر شدم

صورتی روشن با ساپورت مشکی و يه شال مشکی صورتی هم نمايشی رو يه پانچوی 
 سرم انداختم و موهامو دورم ريختم با کفشای

 سانت مشکی۴۲پاشنه 
از اتاق زدم بيرون...از پله ها ک ميرفتم پايين با ميالد بر خوردم..همون تيشرتی که 

 براش خريده بودم تنش بود
م رد شديم..از در که رفتم بيرون پژمان به پرشيای نگاهی گذرا به هم انداختيم و از ه

 مشکی اسپورتش تکيه داده بود و عينک دوديشو
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رو موهاش زده بود..با اومدن من اونم سوار ماشين شد..بعد از سالم و احوالپرسی 
 گفت:اه اه اه..آرايشت کو؟؟؟حالم بهم خورد

 دی ک ارايش کنم؟_عوضی از خداتم باشه...بعدشم مگه جنابعالی بهم فرصت دا
 ايشی گفتم و کيف لوازم ارايشمو در اوردم و ارايش تکميلی کردم

 پژمان:اخيبييش...حاال ميشه نگاهت کرد..اونموقع شبيه روح شده بودی
 _ببند بابا..حاال کجا ميخايم بريم؟

 _بريم يه جای خووب...ميخای به نيکا و آذينم بزنگيم بگيم بياين؟
 گم به دختر عموتم خودت بزنگمن:به نيکا من ميزن

 پژمان:به من چههه؟رفيق شفيق توئه
 _قبل از اينکه رفيق من باشه دختر عموی تو بوده

 _اصن به درک...خسيس خانوم
 نيکا گفت با نيما داداشش مياد آذينم گفت با پيمان داداش پژمان مياد

ه ودم و پژمانم رفتهوا خيييلی گرم بوود...روی يکی از نيمکتای پارک ملت نشسته ب
 بود بستنی بخره...بچه ها هن هنوز نرسيده بودن...

گوشيمو دراوردم بازی تخته نردو باز کردم و شروع کردم به بازی...تو اوج بازی بودم 
 که احساس کردم پژمان کنارم نشست

 من:اومدی پژمان؟؟؟وااای نميدونی تو اوج بازيم..االن ميبرم
 گفتم:ايووول بردمممو همرمان با صدای بلندی 

 دستشو انداخت دور شونم و گفت:افرين خانوم خوشگله
با شنيدن صدای نا اشنا سريع برگشتم...انقدر سريع که رگ گردنم گرفت:..با ديدن يه 

 پسر سوسول ازين موسيخ سيخيا سريع از جام بلند
 شدم

 با صدای بلندی گفتم:پاشو گورتو گم کن آشغال
 اال يه شبو بجای پژمان جون با ما باش جيگررربا لحن چندشی گفت:ح

 نگاهی به تيشرت تنگش کردمو گفتم:شما بپا النگوهات نشکنه
 حالش گرفته شد ولی به رو نياورد و گفت:نترس من مواظبم نشکنه

همين موقع بود که پژمان بستی به دست رسيد..پرسيد:مهتا؟؟؟چيشده؟؟اين اقا 
 اينجا چيکار دارن؟
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فتم:کی ُ مرده اقاييش به اين رسيده؟؟ولش کن يه مزاحم خنديدم و گ
 عالفه..بيخيالش شو ارزش درگيری نداره و دست پژمانو گرفتمو

 کشيدم و رفتيم رو نيمکت اونور نشستيم
 پژمان:چيشد؟؟تو که جواب مزاحمارو نميدادی؟

 _هيچی بابا..پسره اومد کنارم نشست ..منم چون سرم تو گوشی بود و گرم بازی
 بودم نفهميدم ک تو نيستی اونم سو استفاده کرد...برا

 همين يه چيز گفتم دلم خنک شه
 پژمان خنديدو چيزی نگفت...بستنيامون که تموم شد تازه بچه ها رسيدن

همه با هم سالم و عليک کرديم..چشمم به نيما داداش نيکا افتاد..قد بلند با قيافه ی 
 پارسال نيکامعمولی...دفه ی اول تو جشن تولد 

ديدمش..اومد جلو و گرم سالم کرد ولی با لحن خشک و جديه من برخورد و توی 
 مهمونی هرچی اومد طرفم با رفتار خشک من

 برخورد کرد برای همين ديگه ميترسيد بياد سمت من
سالش بود و ۱۲با پيمان داداش پژمان هم سالم و احوالپرسی کردم...پژمان 

 سال۰۵پيمان
خنده گفت:مهتا خانوم..اين چ وضعشه؟؟باپژمان بيرون ميرين ولی به ما پيمان با 

 افتخار نميديد!
خيلی جدی گفتم:اين افتخاريه که نصيز هرکس نميشه و تا جايی که يادم مياد 

 پژمان نفر اوله ک اين افتخار نصيبش شده
پيمان از لحن جدی من جا خورد و وقتی ديد از من آبی گرم نميشه رفت سراغ 

 نيکا...نيما از دوس پسرای رنگارنگ نيکا خبر داشت
ولی انقد بی غيرت نبود که کسی جلوی خودش بره به خواهرش بچسبه..به اخم 

 تندی به سمت نيکا رفت و دست نيکا رو گرفت کشيد
 سمت خودش..نميشنيدم نيما چی ميگه فقط ديدم نيکا لب ميزد:به من چه

مانم کشون کشون با خودشون بردن...کلی با آذين پيمان و نيما از ما جدا شدن و پژ
 و نيکا گفتيم و خنديديم وهمه ی عالمو مسخره

کرديم...بعد از کلی دور زدن دور پارک تصميم گرفتيم بريم شهربازی...سوار همه ی 
 وسايل شديم ..بجز يکی از وسايل که اومدم سوار
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صله پياده شدم و گفتم قصد نيما اومد کنارم نشست و منم بالفا٬شم که بجای پژمان
 ندارم سوار شم...اخه همه ی وسايل دونفره رو منو

پژمان سوار ميشديم..و طبق معمول لب و لوچه ی اويزون آويزون نيما بود که 
 خودنمايی ميکرد...لبخند پيروزمندانه ای زدم...پژمان

 که ديد من سوار نشدم اونم سوار نشد و اومد کنارم ايستاد
 د کنارم ايستاد:ميشه يه چيزی بپرسم؟!پژمان اوم

 _اوهوم..بپرس
پژمان:چرا نيما و پيمان و خيلی ديگه تز پسرا که ميان سمتت باهاشون بداخالقی 

 ميکنی ولی با من خوبی؟؟
 من:دوس داری با تو هم همينطوری باشم؟

 پژمان:نه نه اصال..فقط اگر عيب نداره جواب سوالمو بده
نداشته باش که بگم پژمان جون من عاشقتم و ازين چرت و خيلی رک گفتم:توقع 

 پرتا..تو برام يه دوستی...يه دوست خوب
يه کسی که ميتونم بهش اطمينان کنم و تکيه بدگ...چون توی اولين ديدار توجهمو 

 جلب کردی...ميدونی پژمان در اين حال که دورم
ی که اجازه پيدا کردی پسر زياده ولی هيچ پسری دورم نيس...تو تنها پسری هست

 اسممو صدا کنی...باهام شوخی کنی و خيلی چيزای
 ديگه...

 اولين روزی که همديگه رو ديديم يادته؟
خونه ی آذين اينا..گودبای پارتيه آزيتا بود...تو که منو ديدی با فاصله از من 

 ايستادی بدون اينکه دستی جلو بياری برای دست دادن و نه
ز ديگه ای..خيلی محترم سالم و احوالپرسی کردی ...اين تقاضای رقص و چي

 برخوردت کامال برعکس پسرای ديگه بود..برای همين
 توو ذهنم توی يه دسته ی جدا قرار گرفتی

درحاليکه پيمان همون روز اومد جلو پيشنهاد رقص و اينا داد ک سنگ رو يخ شد 
 مثل خيلی ديگه از پسرای اون جمع

ت..توی برخورد سوم يا چهارم به خودت اجازه دادی دستتو برای رفتار تو فرق داش
 دست دادن دراز کنی..يه اعتراف بکنم...تو رگ

 خواب منو ياد داشتی..از راهش وارد شدی و تبديل به يه دوست خوب برام شدی
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 پژمان لبخندی زد و دستمو گرفت و گفت:ممنونم
يله پياده شدن نيکا که انقدر جيغ سری تکون دادم...بازی بچه ها تموم شد و از وس

 زده بود صداش در نميومد
 پژمان:امشب همه شام مهمون من و همزمان برکشت و چشمکی به من زد

 همه با صدای بلندی گفتن:اوووو
آذين گفت:پژمان جون؟چيشده ولخرجی ميکنی؟؟از تو بعيده..کاش هميشه مهتا 

 همراهمون باشه مگه نه؟
با پژمان ميام بيرون هرچی ميگم شام..ميگه نه..بريم خونه پيمان:اقا من هروقت 

 بخوريم ..شايد باورتون نشه من به يه بطری آبم
راضی ميشماااا ولی بازم برام نميخره..مگه به لطف وجود مهی جون يه دستی توو 

 جيبش بکنه...
 با اخم غليظی گفتم:خودتونو خيلی صميمی نگيريد...مهتا خانوم...نه مهی

 شعور بد نيست براتون يکمی
و با عصبانيت به سمت خروجی پارک راه افتادم...پسره ی انتر نفهم..هرچقد پژمان 

 عاقله..اين نفهمه...پژمان خودشو بهم رسوند و
 گفت:من از طرف اون بيشعور از تو عذر خواهی ميکنم

به  پژمانمن:گفته باشماااا..ازين به بعد اگه قراره پيمان جايی باشه من نيستم..با
 سمت ماشينش راه افتاديم..به آذين و نيکا بعدا زنگ

 ميزنم خداحافظی ميکنم..بقيه هم که مهم نيستن
پژمان:برنامه ی شاممون که بهم خورد...ولی بهتر..االن ميريم يه شام دوتايی 

 ميخوريم
 با لبخندم رضايتمو اعالم کردم و به سمت رستوران راه افتاديم...

 شته ی مرده ی اخالقتم...خوشم مياد_ولی مهتا..ک
 خنديدم و گفتم:ما اينم ديگهههه

 پژمان:ما هم خراب اين..اين بودن شماييم
 يه دفه ای يه چيزی يادم اومد...گفتم:

راستی پژمان...ميشه بيای به ميالد...رانندگی ياد بدی..ينی ياد داره هااااا ولی نه با 
 ماشينای مدل باال

 شست:ميالد کيه ديگه؟اخمی روی چهرش ن
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 تصميم گرفتم يکم اذيتش کنم:ديگهههه اونش بماند..ولی خيلی پسره ماهيه
همونجوری با اخم گفت:هه!حاال اين ماه پسر چجوريه که رانندگی با ماشينای مدل 

 باالرو ياد نداره؟؟
 چون خودش ماشين نداره...

ش يخ بود..دستمو احساس کردم ناراحت شده..دستمو گذاشتم روی دستش..دستا
 نوازش گونه روی دستش کشيدم و گفتم:ناراحت شدی؟!

 بخدا شوخی کردم پژمانی...تو که منو ميشناسی...
 چشماشو با حالت سوالی به چشمام دوخت..دوباره گفتم:دارم ميگم بخدا..

 باورت نميشه؟
 ننفس عميقی کشيد و گفت:خيلی مسخره ای...اين چه شوخی بود؟فکر قلب منم بو

 ديگه...اه
 _خيله خب بابا...حاال جدا ميای به ميالد ياد بدی يا نه؟؟

 _وااای مهتا عين ادم بگو..ديونم کردی
 _تو ديوونه بودی...ميالد خدمتکار جديدمه...خدمتکار اختصاصی

 پژمان:مثل سوگند؟
 _آره دقيقااا

 پژمان:حاال چرا يه پسر استخدام کردی؟
 شدی؟ من:حاال االن مثال غيرتی

_مهتا يه دقيقه جدی باش ...تو توی يک طبقه با يه پسر تنهايی...صب ب صب اون 
 مياد بيدارت ميکنه..همه ی کارات با اونه..

 دستی تو موهاش کردو گفت:مهتا اين درست نيست..راستی چن سالشه؟
 دقيق يادم نيس۰۰يا..۰۵_

 _فردا خونه باش ميخام بيام ببينمش
 مان احساس ميکنم ناراحت شدی؟اره؟من:باشه..حتما..پژ

 پژمان:نه عزيزم فقط نگرانتم..همين..بابابزرگ ديدش؟
 _اره تاييدش کرده..ولی اگه تو بگی نه ..اخراجش ميکنم..قول ميدم

 لبخندی زد و گفت:مرسی
و نيم ۴۰شاممونو اوردن و خورديم و پژمان منو برد دم خونه گذاشت..ساعت 

 ميدونستم بابابزرگ خوابه..برابود..خيلی خسته بودم...
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همين سراغش نرفتم و يکراست رفتم توی اتاقم...چراغ اتاق ميالد روشن بود و 
 معلوم بود بيداره

سريع تاپ و شورتمو پوشيدم و پريدم روی تخت..خيلی ناراحت بودم که که پژمان 
 ناراحت شده..اصال نميتونستم ناراحتيشو تحمل کنم

 پارت بيست و پنجم:
و نيم شده بود..ازجام بلند ۴ر چی قلت زدم خوابم نبرد..ساعتو نگا کردم..ساعت  ه

 شدم و فقط شورت کوتاهمو با يه شلوار ورزشی
عوض کردم و رفتم توی حياط تا يه هوايی بهم بخوره..گوشيمو برداشتم که به پژمان 

 پيام بدم که همزمان صدای اس ام اس گوشيم بلند
 شد..پژمان بود

 .بيداری؟_سالم
 خندم گرفت..تايپ کردم:اره..چقد تله پاتی داريم ما..االن ميخاستم بهت اس بدم

 جدا؟؟چيکارم داشتی حاال؟٬پژمان:شکلک خنده
 من:برو تله تابيام

 رفتم تله ديدم آن شده...زد:خب..بگو ببينم چيکارم داشتی؟
ی شايد خواب من:تو اول اس زدی...تو بگو ببينم چيکار داشتی؟؟با خودت نگفت

 باشم؟
 پژمان:نه..نميدونم ولی چرا مطمئن بودم بيداری..کجايی االن؟

 من:تو حياط روی تاب دراز کشيدم
 _پس جای من حسابی خاليهههه

 من:منحرففف..اين تسبيح من کو بکنم تو چشمت؟بی حيا
 پژمان:استيکر خنده

 زدم:تو کجايی؟
 _تو رويا.. من:چشمم روشن...با کی؟

 لش کن مهم نی..چ خبرا؟زد:و
 من:بحثو عوض نکن...توو رويا با کی هستی؟

 _با يه دختر خوشگللل
 من:ينی چی...بچه پررو..اون دختره کيه؟؟ميشناسمش؟

 پژمان:نميدونم..شايد
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 واقعا حس فضوليم تحريک شده بود..بهش زنگ زدم...گوشيو سريع برداشت:سالم
 دختره کيه؟من:سالم و درد...سالم و کوفت ..اون 

 پارت بيست و ششم:
 پژمان زد زير خنده:حتما االن داری از فضولی ميميری..مگه نه؟

 _پژمان تحريکم نکن که همين االن بيام خونت و زبونتو از حلقت بکشم بيرون
 خنده ی شيطانی کردو گفت:اهل اين حرفا نيستی مهتا خانووم...و تماسو قطع کرد

..توو بعضی از ماشينام مانتو و شال داشتم...به طرف همونجوری رفتم تو پارکينگ
 جنسيس کوپه ی قرمزم رفتم و سوارش شدم و

مانتوی نازک قرمز و شال مشکيمو ک توش بود سرم کردم و از خونه زدم بيرون...در 
 خونه پژمان که رسيدم..زنگشو زدمو از جلو

ن ا نيش باز رفتم جلوی ايفوايفون رفتم کنار.._بله؟؟! جواب ندادم دوباره گفت:بله؟! ب
 و گفتم:بهت گفتم تحريکم نکن که بيام زبونتو

 بکشم بيرون.
 _بيا باال دختره ی سرتق..بيا

طبقه بود...به در خونش که رسيدم..درو باز کرده ۵خونش طبقه ی سوم يک اپارتمان 
 بود و منتظر ايستاده بود و يه شلوارک پاش بود و

 يه تيشرت
 نميکردم بيایپژمان:واای فک 

 _پس هنو منو نشناختی اقا پژمان
 به لبخندی اکتفا کرد که گفتم:نميخای بری کنار اقا پژمان؟خسته شدم دم در

 وبا دستم هلش دادم کنار و داخل خونه شدم
 _اه اه شلخته ..چقدر خونت نامرتبه..حالم بهم خورد

مثل تو خدمتکار و اينا ندارم  _از خونه مجردی يه پسر بيشتر از اين انتظار نميره..منم
 که برام مرتب کنن..تو لگو خدمتکارت دوروز

 دست به اتاقت نزنه..ببين اتاقت چی ميشه...از اينجا بدتر ميشه
 دستامو به حالت تسليم باال گرفتمو گفتم:خيله خب بابا..تسليم...اصن تو خوبه

 دوبارا به اطراف خونه نگاه کردم
يشرت حوله ی حموم و اينا ريخته بود رو مبل و کلی جعبه ی کلی لباس و شلوارک و ت

 پيتزا و پالستيک ساندويچم روی ميز و سينک
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 ظرفشويی هم پر از ظرف کثيف
 _پژمان..تو ک ظرفشويی داری...کاری نداره ک فقط بای ظرفا رو بچينی توش

 _حالشو ندارم...خستم...ميفهمی؟؟خستههه
 _تنبل بد قواره

ونه راه افتادم و همينجوری ک ميرفتم مانتو و شالمو دراوردم و روی به سمت اشپزخ
 دسته ی مبل انداختم و گفتم:منم ازينکارا ياد ندارم..
 فردا برات يه خدمتکار ميفرستم اينجا رو درست کنه

 پژمان:نه ممنون الزم نيس...خوشم نمياد يه غريبه دست به لباسام بزنه.
ا رو توی ظرفشويی چيدم...از زير اون همه ظرف کتری رو شونه ای باال انداختم و ظرف

 پيدا کردم و شستم و پرش کردمو گذاشتم رو
گاز...توو حال خودم داشتم تو کابينت دنبال قوری ميگشتم که احساس کردم دستی 

 دور کمرم حلقه شد...حلقه ی دستشو محکم کردو منو
نفساش داغ بود...منظورش به خودش چسبوند و گردنشو گذاشت تو گودی گردنم...

 از اين کارا چيبود؟برگشتم با تعجب نگاهش کردم
 پارت بيست و هشتم:

 پژمان:
 وقتی اومد داخل گفت:اه اه شلخته چقد خونت نامرتبه...حالم بهم خورد

 نميدونه از وقتی شناختمش برام زندگی نمونده
ت خونه رو ديد به سمميدونستم از بچگيش دست به سياه و سفيد نزده ولی تا اشپز

 اشپزخونه رفت و وسط راه مانتو و شالشو دراورد...
چشمام گرد شده بود....يه دکلته ی کوتاه سبز تيره تنش بود ک به پوست سفيدش 

 خيلی ميومد
ظرفا رو توو ظرفشويی چيد و کتری پيدا کردو شست و گذاشت رو گاز..داشت دنبال 

 رفتم از قوری ميگشت ک کنترلمو از دست دادم و
پشت بغلش کردم...خواست برگرده ک مانعش شدم و حلقه ی دستمو محکمتر کردم 

 کردمو سرمو گذاشتم توو گودی گردنش ...با تعجب
برگشت سمتم ک نگاهش نکردم و از اشپزخونه زدم بيرون...لعنتی زدم خراب کردم 

 همه چيو...
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 گو ببينم تو رويا با کیبا دوتا ليوان چايی اوند کنارم نشستو گفت:خب..سريع ب
 بودی؟

 با تعجب گفتم:ينی نفهميدی؟؟
 _نچچ...بگو ديگههه..من ميخام واسه دوست خوبم برم خواستگاری

 پارت بيست و نهم:
انگار اب يخ ريختن روم..دستام لرزيدن...احساس کردم چشمام سرخ شده بود...دلم 

 ميخاست زندگيم همينجا تموم تموم ميشد و ديگه ادامه
 نميدادم...

 با صدای لرزونی گفتم:ينی من برات فقط در حد يه دوستم؟
_يه جورايی...يه چيزی بين دوست و داداش...ميدونی ک من نه دوست پسر داشتم 

 و نه داداش..تو جای هردو رو برام پر کردی...
سريع از جام بلند شدم و رفتم پشتش ايستادم و دستامو روی سرشونه های لختش 

 و گفتم:لعنتی اونی ک برام زندگی نزاشته گذاشتم
تويی... اونيکه شب و روزمو ازم گرفته تويی...کسی ک دل و دين منو برده 

 تويی...تويی ک شدی ثانيه ثانيه ی عمرم..اونی ک همش
 باهاش تو رويام و انقد دوس داری بدونی کيه تويی

دا ميرسم..محکم تويی ک نميبينمت حالم خرابه..تويی ک وقتی ميبينمت به خ
 تکونش دادم و گفتم:ميفهمی چی ميگم؟؟ميفهمی؟!

رفتم جلوی پاش زانو زدم و ادامه دادم:نميدونی وقتی يه پسر جلوی پای يه دختر 
 زانو ميزنه و گريه ميکنه ينی چی؟نميتونی درک کنی..

 پسره و غرورش ولی وقتی اشک بريزه و زانو بزنه ينی خيلی داغونه...
زده بود..ميدونستم تاحاال به کسی انقدر رو نداده ک بهش ابراز عالقه قيافش بهت 

 کنن..دفه ی اولش بود ازين حرفا ميشنيد
 با صورتی بهت زده گفت:منظورت ازين حرفا چيه؟پژمان ...من ..من نميفهمم

شروع کردم به گفتن:يک سالو نيم پيش توی خونه ی آذين اينا دختر فوق العاده ای 
 ش خيره کننده بود و ابهت و غروریبود ک زيبايي

توی رفتار و چشماش بود که ادم جرئت نميکرد بهش نگاه چپ بکنه..ابهت تو اونروز 
 نزاشت ازون حد جلوتر بيام و فقط از دور نگات
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کردم..رفتار سنگينت و قيافت ادمو جذب ميکرد...ميديدم چطور به پسرايی ک 
 نميدادی...تو ميامدن سمتت جواب رد ميدادی بهشون محل

با همه ی دخترای اون مهمونی فرق داشتی...راه دور چرا؟؟همون شب دختر عموی 
 تا پسر رقصيد۴۲خودم..آذين با 

 تورو وقتی کنار اون گذاشتم ديدم زمين تا اسمون متفاوتی
 پارت سی ام:

وقتی ک تو باهام صميمی شدی از خوشحالی مونده بودم چيکار کنم..مث ديوونه ها 
 ط ميخنديدمفق

پاشدم رو به روش ايستادم...هنوزم با بهت نگاهم ميکرد...اعصابم بهم ريخته 
 بود..پارچ شربت روی ميزو برداشتم به سمت ديوار پرت

 کردمو با داد گفتم:مهتا ديونم نکن...ميدونم تاحاال ازين حرفا نشنيدی ولی درکم کن
و گرفتم و گفتم:مهتا؟مهتا رنگش پريده بود...رفتم جلوش زانو زدم و بازوهاش

 خوبی؟مهتا؟
سريع از جاش بلند شد..منم بلند شدم روبه روش ايستادم...زل زده بود 

 توصورتم...فک کنم ميخاست ببينه جديم يا نه؟يکم بهم زل زد
 وسرشو انداخت پايين و گفت:پژمان..من..هيچوقت..

..فقط يهو يه طرف يهو سرشو اورد باال..به چشماش نگاه کردم ک نفهميدم چيشد
 صورتم سوخت و بعدشم صدای بهم کوبيده شدن در

 خونه...
تا انگشت روش خود نمايی ميکرو..حق داشت...به من ۵رفتم جلوی اينه...جای 

 اعتماد کرده بود..کاش حداقل به زبون نمياوردم تا هنوز
 به عنوان دوست معمولی داشتمش

 پارت سی و يکم:
پايين نگاه کردم..زيرپام پرخون بود.روی مبل نشستم وکف  بااحساس گرمی زيرپام ب

 يه تيکه ازليوانی ک خردشده رفته٬پامو نگاه کردم
بودتو پام...حال اينکه برم باند و بقيه وسايل روبيارم نداشتم ولی برای اينک 

 بيشترازاين خونه ب گند کشيده نشه مجبوری پاشدم وسايل
دراوردم و بعدازبتادين ريختن وضد عفونی کردن الزم و آوردم.تيکه شيشه روازپام 

 پامو بستم...همونجاروی مبل درازکشيدم.
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چشمم ب دوتا ليوان چای يخ کرده روميز افتاد چشمامو ازروشون برداشتم ب سقف 
 دوختم و ب اتفاقات امشب فکر کردم.

بين خوشبختی و بدبختی چه فاصله کميه..وقتی اومد خونم فکرميکردم خوشبخت 
 ين مرددنيام که مهتا افتخار ورود به خونمو داده اماتر

االن بعدازيه ساعت احساس ميکنم بدبخترينم چون مهتا حتی ديگه بعنوان دوست 
 معموليم منو نميخواست.اه لعنتی! کاش اين تيکه شيشه

 به جای پام توقلبم رفته بود.
 خوابم برد؟؟صبح باصدای آالرم هميشگی گوشيم ازخواب پريدم...اصال من کی 

با بی حوصلگی پاشدم و به مطب رفتم ولی وقتی اولين مريض ومعاينه کردم فهميدم 
 اصال اعصاب وحوصله ندارم و به منشی گفتم که

 همه ی بيماراروکنسل کنه.
 ميالد:

بود که صدای خارج شدن ماشين ازپارکينگ اومد. رفتم پشت ۴:۱۲ساعت نزديک 
 د معلوم نشدکيه...پنجره ولی چون خيلی تاريک بو

البته حدس ميزدم که مهتاباشه ولی برای اينکه مطمئن شم رفتم در اتاقشو 
 زدم...فوقش اگه درو بازکرد يه بهونه الکی ميارم.

هرچی درزدم جواب نداد...دروبازکردم رفتم تو..فقط آباژور روشن بود چراغارو روشن 
 کردم

 پارت سی و دوم:
تاده بود...شونه ای باال انداختم و به طرف اتاقم راه فقط يه شورتک وسط اتاق اف

 افتادم...نميدونم چرا خوابم نميبرد..يه گوشيه درست و
 کتابی بخونم٬حسابی هم ندارم ک حداقل بازی کنم

يادم باشه فردا برم حداقل دو سه تا کتاب بخرم حداقل يه همچين موقع هايی بيکار 
 که با صدای هق نباشم...نميدونم چن ساعت گذشته بود

هق گريه به خودم اومدم...جز منو اون دختره هم کسی توو اين طبقه نبود...حتما از 
 بس توو فکر بودم صدای ماشينشو نشنيدم ک

اومده..با صدای کوبيده شدن در ده متر از جا پريدم و به سمت اتاق دختره راه 
 افتادم...صدايی لرزون بين هق هق گريه ای گم شده بود:
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خداااا...خداااا...عهد کرده بودم به هيچ پسری رو ندم ولی زير قولم زدم و اين _
 شد...من اونو مثل داداشم ميديدم ولی اون چيکار کرد؟از

 اعتماد من سو استفاده کرد...پسره ی عوضی ديگه نميخام ريخت هيچکسو ببينم...
راضی به اين کار ماتم برد...ينی کی باهاش همچين کاری کرده؟؟کدوم بی وجدانی 

 شده...خودم جواب خودمو دادم و گفتم:ينی تاحاال با
 کسی ارتباط نداشته؟؟

واای خدا دارم خل ميشم..معادالتم باهم جور در نمياد..اروم الی درو باز 
 کردم...پيداش نکردم..با قدمای اروم سمت صدا راه افتادم..يه

شکمش جمع کرده بود و سرش  گوشه بين ديوار و تخت نشسته بود و زانوهاشو تو
 روی زانوهاش بود و موهاش دوطرف صورتشو

گرفته بود و بخاطر همين صورتش ديده نميشد..دختر به اين مغروری ک جواب 
 سالم منو نميده برام عجيب بود ک صدای گريشو

 بشنوم...فک کنم نفر اولی باشم ک گريشو ميبينم البته يواشکی!
مدی رفت ک هميشه درش قفل بود ..راستش منم ازجاش بلند شد و به سمت ک

 کنجکاو شده بودم بدونم توش چيه ولی پيگير نشده بودم..
کليدای کمد رو از تو کيفش دراورد و به سمت کمد رفت و درشو باز کردو يه بطری 

 ازتوش دراورد
حدسيات کاراگاه ميالد ک ميگفت مشروبه...دربطری رو باز کرد و انداخت رو 

 بطری رو يه نفس سر کشيد و رفت جای قبليشزمين....
نشست..بعد از چن دقيقه سرشو اورد باال به طرفی ک من ايستاده بودم نگاه کرد و 

 چشماش برق زد...فک کنم منو ديد..اگ منو ميديد
ک اخراجم قطعی بود..خودمو به ديوار چسبوندم و همونجا نشستم داشت به طرف 

 ايستاد...فاتحه ی من ميومد..دقيقا رو به روی من
خودمو ک کارمو خوندم...خم شد و ازباالی سرم يه قاب عکس برداشت..چ جالب!تا 

 حاال اين قاب عکسو نديده بودم..راه افتاد...يکم تلو
قدم با من فاصله داشت عکسو ۴۵يا ۴۲تلو خورد و همونجا رو زمين نشست...دقيقا 

 گرفت تو بغلش و دوباره زد زير گريه
ن..چرا تنهام گذاشتی؟!چرا االن ک بايد توو بغل تو باشم و تو بهم دلداری _ماماااا

 بدی بايد مست کنم و کنم و عکستو بغل کنم و اشک
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بريزم..کاشکی يکم از عشق و عاشقی برام ميگفتی که وقتی همچين چيزی ميشنوم 
 انقد بهم نريزم

دست کشيدی و  توچی بابا؟تو اصن قيافه دخترت يادت بود؟کال چنبار روی سرم
 گفتی غصه نخور بابا من هستم؟..

 با فرياد گفت:چند بااار؟ارزوی داشتن پسر کورت کرده بود...منو نميديدی
مگه دست من بود ک دختر شدم؟؟!مگه دست من بود ک مامان ديگه بچه دار 

 نشد؟؟هميشه جای خالی تورو بايد مامان پر ميکرد...
پسر و مرده فاصله گرفتم..قاب عکسو پرت  بخاطر همين بود ک يه عمر از هرچی

 کرد...همونجور ک به روب روش خيره شده بود
 گفت:بيا جلو

هيچی نگفتم..دوباره گفت:من وقتی مست ميشم حس بوياييم خيلی قوی ميشه و 
 عطر غريبه رو زود تشخيص ميدم..هرکی هستی بيا جلو

 پارت سی و چهارم:
خنده..بلند ميخنديد...ميون خنده هاش گفت:تويی رفتم جلو...وقتی منو ديد زد زير 

 عشقم؟؟چقدر دلم برات تنگيده بود....و خودشو پرت
کرد تو بغلم و با لحن خاصی گفت:وااای هانی چقد دلم بغل ميخاد..دستاش دور 

 گردنم بود..
از چشمام حرف نزنم بهتره..شده بود اندازه ی توپ...چشماشو دوخته بود به 

 و دودلی دستمو انداختم دور کمرش...چشمام...با شک 
 صورتشو برد عقب و نکاهی به صورتم انداخت و تو يه لحظه...

لبای خيس و گرمشو روی لبام حس کردم..تو شوک بودم..ميگن زمونه برعکس شده 
 دخترارو غافلگير ميکردن و٬هاااا..قبلنا پسرا

ن بودم ک توو شوک يهويی ميبوسيدن..دخترا شوک زده ميشدن...ولی االن اين م
 بودم...تجربه اولم بود راستش...اونم با دختری ک

 خدمتکارش بودم و بهم محل سگ نميداد..تجربه ی جالبی ميشه مطمئنا...
 خخخ جاال منم تو اين موقعيت به چ چيزايی ک فک نميکنم

لباشو بعد از يه بوسه ی طوالنی از روی لبام برداشت...دستم روی بازوهاش 
 نش يخه يخ بود...پايين پاش يه پتو افتاده بود..خمبود..بد
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شدم تا پتورو بردارم و روش بندازم ک يهو مايعه گرمی از فرق سرم تا پايين ريخت 
 ...سرمو اوردم باال ببينم چيه ک اون مايع رو

صورتمم ريخت...با حالت چندشی دست روی پيشونيم کشيدم..اه لعنتی مهتا حالش 
 م باال اورده بودبهم خورده بود و رو

 با خشم از جام بلند شدم و با داد گفتم:ببين چيکار کردی؟؟اههه...
 وبا چندش سر و صورتمو نشونش دادم

 چشماش پراز اشک شد و دهنشو باز کرد ک چيزی بگه ک غش کرد
وااای خدا بيهوش شد اين...حاال اينو کجای دلم بزارم؟سريع پريدم تو دسشويی 

 دندونام ريخت تو حلقم...دسشوييش اتاقش..طبق معمول
دوبرابر کل خونه ی ما بود..خيليم شيک بود...ادم دلش ميخاست تو دسشويی اينا 

 سکونت داشته باشه..سرمو زير شير اب گرفتم و
شامپويی ک همون کنار بود رو روی سرم خالی کردم..اصن دوس داشتم موهامو از ته 

 بزنم...ديگه واقعا ازشون بدم ميومد
 وقتی اومدم بيرون..مهتا بيهوش بود

 يه مانتو و شال ک همونجا رو تختش افتاده بود تنش کردم ک بغلش کردم
 بدبختی اين بود يکمم سنگين ميزد

رفتم تو پارکينگ ساده ترين ماشينی ک توش پيدا ميشد يه سمند سفيد بود..بين 
 اون همه سوييچ مال سمندو پيدا کردم

کردم و سريع از خونه زدم بيرون...يه درمانگاه همون اطراف رو صندلی عقب درازش 
 پيدا کردم..بايد جواب پس ميدادم...گفتم داداششم

 و بستريش کردن
 گفتن اين بخاطر شوک عصبی و زياد خوردنه مشروبه...من موندم به خدا

 دختر به اين مغروری چطوری اجازه داده ک يه پسر باهاش همچين کاريو بکنه؟
ندلی توی راهروی درمانگاه خوابم برد..صب باصدای يکی از پرستارا از خواب روی ص

 پريدم..گفت:اقا پاشيد لطفا..اين خانوم کشت
 مارو از بس جيغ و داد کرد..برين پيشش..

ساعت خوابيده ۱و نيم بود ينی من فقط ۹اول رفتم يه ابی به صورتم زدم..ساعت 
 بودم

 اهبدبختی دارم من با اين دختره..
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 رفتم توو اتاقش..تا چشمش به من افتاد گفت:کی منو اورده اينجا؟
 _من اوردمت

 مهتا:به چه حقی منو اوردی اينجا؟هاا؟
به تالفی دفه ی پيش ک همچين چيزی بهم گفت..گفتم:عاشق چشم و ابروت ک 

 نيستم...خودت از توو اتاقت منو صدا زدی ..تا من اومدم
 ..دکترا ميگن مست کردیتو اتاقت تو هم بيهوش شدی

 _انقد زود صميمی نشو
 هفته از اومدن من به خونت ميگذره۱من:زود نيس ک!!

 با خشم روشو اونور کرد و گفت:تو لباس تنم کردی؟
 _اره

 _با چه ماشينی اومديم؟تو ک ميگفتی رانندگی با اين ماشينا رو ياد نداری
 رکينگت بودمن:ساده ترين ماشينت...يه سمند سفيد ک تو پا

 پوزختدی زد و گفت:هه!من عمرا همچين ماشينی داشته باشم...اون ماشينه بهرامه
 گفتم:خب حاال مال هرکی!مهم اينه ک رسوندمت

و با بی خيالی خودمو روی صندلی کنار تخت پرت کردم و ليوان چايی ک برای اون 
 اورده بودن برداشتم و شروع کردم به خوردن..با

 وان اشاره کردو گفت:اون مال من بودانگشتش به لي
 گفتم:حاال ک مال منه

 با حرص گفت:زبون در اوردی
 با لحن موذی گفتم:خب ببخشيد...بيا بقيشو تو بخور

 _خفهههه شووووو..بگو يکی ديگه برام بيارن...
 _بزار چايی و صبحانمو بخورم ميرم ميگم

منکه محتاج اينکار بودم ولی االن نميدونم چرا انقدر بی مهابا باهاش حرف ميزدم..
 االن زبون در اورده بودم...احساس کردم داره از

گوشاش دود ميزنه بيرون..خخخخ حقشههه....بعد از خوردن چايی و چن لقمه 
 صبحانه رفتم براش چايی گرفتم چون ميدونستم اگه صب

 به صب چايی نخوره تا اخر شب سگه و پاچه ميگيره
ت چاييشو خورد و بعدش لباسشو تنش کرد ک بريم..از روی مث برج زهرمار نشس

 تخت اوند پايين خواستم دستشو بگيرم ک گيج نزنه
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 بيوفته..مث وحشيا دستمو پس زد و گفت:خودم ميتونم...
 از جاش بلند شد و بی توجه به من به سمت در اتاق رفت....

م...واقعا ک!روت باال عه!!اين دختره خل و چل کجا رفت؟انگار ن انگار ک منم هست
 بياره.. بغلش کن...کمرتو بشکون بيارش اينجا...

جيغ و دادشو سگيشو تحمل کن...بعد خانوم مثل چی راهشو ميکشه 
 ميره...همينجوری داشتم واسه خودم غر ميزدم و فحشش ميدادم ک

يهو در با شدت باز شد و صورت سرخ از عصبانيت مهتا جلوی در ظاهر شد...با داد 
 قريبا بلندی گفت:کدوم گوری موندی توت

 خداييش قيافش خيلی خنده دار شده بود...بلند زدم زير خنده
 _مرررگ...سوييچو بده ب من خودت بشين اينجا تا صب بخند

اها پس بگو برا چی برگشته..سوييچ رو ميخاد...ميخاستم يکم اذيتش کنم..ابرويی 
 صدای تقريبا باال انداختم و گفتم:ازم درخواست کن..با

 بلندی گفت:چی؟؟!چی ميگی تو؟!
 موذيانه خنديدم و گفتم:ينی اينکه ميای ميگی اقا ميالد لطفا اون سوييچ رو بدين

 بعد اونوقت منن شايد بهت بدم سوييچو..نظرت چيه؟
 _خيلی کثاافتی...برو گمشو..بيشعور احمق...زنگ ميزنم بهرام بياد دنبالم

بدی..چ فحشای زشتی ياد داره..در ضمن گوشيت دست گفتم:نچ نچ نچ چ دختر 
 منه...

_ببند دهنتو...با تاکسی ميرم...عمرا اگه بيام از تو درخاست کنم..حستب تويکی رو 
 هم ميرسم

با لحن حرص دراری گفتم:ميدونی چيه؟ ديشب يادم نبود کيف پولتو با خودم 
 بيارم...زير لب گفت:شت

منگله بی ادب..ياد نداره با بزرگترش چطوری رفتار و از در رفت بيرون..دختره ی 
 کنه..هاهاهاها(خنده شيطانی)

با خنده ی ناشی از موفقيت سوييچ ماشينو تو دستم چرخوندم و به طرف ماشين راه 
 افتادم...وسط راه يکی از پرستارا گفت:

 آقا؟صورتحسابو پرداخت نکردين...
م..صورتحسابو ک ديدم مخم سوت پوفی کشيدم و به سمت حسابداری راه افتاد

 کشيد...واسه يه شب واقعا زياد بود...ای بابا....با اين
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 پولدارا هم بيرون ميای بازم ما بدبختا بايد حساب کنيم..
سريع سوار ماشين شدم و از پارکينگ زدم بيرون...مهتا رو ديدم ک داشت کنار 

 خيابون راه ميرفت..محکم..استوار..پر غرور...
 مهتا:

بعد از کلی بحث و جدل با ميالد که واقعا حرصمو دراورده بود..يه سر درد وحشتناک 
 گرفتم...صدای ماشينی رو شنيدم ...زير چشمی

نگاهش کردم...خودش بود پسره ی پررو..داشتم اونورو نگاه ميکرد ک يه بی ام و 
 جلو پام ترمز کرد...با لبخند گفت:تنها تنها کجا ميری

 نمت...خوشگله؟؟برسو
نگا کن توروخدا..با لباس تو خونتم ميای بيرون ولت نميکنن...رومو کردم اونور و 

 محل نزاشتم_جيگر طال يه امشبو با ما بد بگذرون..
نگاه پر خشمی بهش کردم و قدمامو تندتر کردم...از ماشينش پياده شد و دستنو از 

 پشت کشيد..طی يه حرکت سريع برگشتم و دستشو
و باالتنشو روی صندوق عقب ماشينش خوابوندم...ميخاستم يه فنه ديگه  پيچوندم و

 رو روش اجرا کنم..که مشتی زير چشمش خوابيد..از
يقش بلندش کرد و گفت:اين برات بمونه ک ديگه مزاحم يه خانوم نشی...انقدر 

 محکم تکونش داد ک فک کنم مخ طرف تکون خورد..با
 داد گفت:فهميدی؟؟...

 ...اصن به تو چه بچه پررو؟چکارشی؟پسره:نخيرر
 ميالد جا خورد..يه لنگه ابروشو انداخت باال و با يه لبخند خبيث گفت:شوهرشم

 پسره ک کال زرد کرد..ميالد:حاال هم هررری
 پسره هم سريع سوار ماشينش شدو رفت

 ابرويی باالانداختم وگفتم:نيازی ب کمکت نبود...چه الکی الکی خودشوچسبوند.
بخاطربابابزرگت بود.باخودم ٬ه به خودشم ميگيره..بخاطرتونبود_چ

 گفتم:بابابزرگم؟؟؟!!!!
شونه ای باالانداختم و خودموبيخيال نشون دادم ولی داشتم حرص ميخوردم...دارم 

 برات اقاميالد...!
 بلندگفت:بياسوارشو...لوس بازی درنيار

 مث خودش بلندگفتم:نميخوااااااااااام
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 تم سوااااارشوبادادگفت:گف
_منم گفتم ک نميخواااااام.وبالفاصله دستموواسه تاکسی تکون دادم وسوارتاکسی 

 شدم وبه سمت خونه راه افتادم.ميالددقيقاپشت سرمون
ميومد..اه!چقدراين پسررواعصابه....اين ذات پليدشواول نشون نداده بود ولی 

 حاال....واااای حتی بهش فکرم ميکنم سردردميگيرم..
 صالاين چراانقدرمسووليت پذيرشده؟؟!!؟؟ا

باشدت درتاکسی روبازکردم ک دادراننده تاکسی بلندشد:چه خبرته خانوم؟؟؟؟پول ک 
 نميدی درم محکم ميبندی؟؟!!برگشتم سمتش و ازاون

نگاهای معروفم بهش کردم و بالحن تمسخراميزی گفتم:همينجاوايسا.ميالدو ديدم 
 مرده ميگفت کهکه ازماشين پياده شدوداشت به 

چقدرشده؟بی توجه بهش تند به سمت خونه راه افتادم.درسالن وبازکردم 
 دقيقه ديگه اتاقم باش.رفتم تواتاقم۵٬ودادزدم:بهراااااام.....بهرااااام

وروصندليم نشستم...بادستام سرموگرفتم وشقيقه هاموماساژدادم وای 
 کتربرم...چقدرسردردبده..جديداخيلی سردردميشم يادم باشه يه د 

 باصدای درسرموبلندکردم:بياتو.
اومدتوپشت سرشم ميالد.اين ديگه اينجاچی ميگه؟؟ يه اخم غليظ روپيشونيم 

 اومد...روبه ميالدتقريباباصدای بلندی گفتم:
 توچرااينجايی؟؟بروبيرون تاتکليفتومشخص کنم.

 ميالدگفت:خب چرابرم بيرون؟؟نميخوام برم.
ی مثل قبلی ميدی..وباخودکاری ک دستم بودروميالداشاره روبه بهرام گفتم:يه اگه

 کردم و گفتم:ايشون هم ديگه توخونه من جايی نداره!!
احساس کردم وا رفت..ولی خودشو از دسته ننداخت و گفت:خو چرا بايد برم؟ يه 

 دليلی بگو
 دادم به هوا رفت:دليل ميخای؟بزار بگم

کاری و بس...اينا توی کله ی پوکت فرو حد خودتو نفهميدی...نفهميدی تو يه خدمت
 نرفت..تو فکر کردی کی هستی ک با من اينجوری

 حرف ميزنی؟
با تحقير دستمو به سمتش گرفتمو و گفتم:من اصال امثال تورو جزو ادميزاد حساب 

 نميکنم بعد اونوقت تو به خودت جرئت ميدی با من
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 کل کل کنی؟
واسه چی انقد من من ميکنی؟فکر کردی کی ميالد با صدای تقريبا بلندی گفت:تو 

 هستی؟يه دختر تيتيش که هرچی داره از پول باباشه..تو
 اگه پول نداشته باشی هيچی نيستی..هيچيييی..

 در باشدت باز شد ک باعث شد سه تاييمون از جا بپريم و به سمت در برگرديم
رده بودم تو دهنم باديدن چهره ی عصبيه بابابزرگ جوابی ک برای ميالد اماده ک

 ماسيد
 با صدای پر صالبتی گفت:معلوم هست اينجا چ خبره؟يکيتون توضيح بده

 هردوتامون شروع به توضيح دادن کرديم ک با داد بابا بزرگ هردومون خفه شديم
 بابابزرگ:سااکت..گفتم يکيتون

 ميالد با دستش ب من اشاره کرد و گفت:اين ميخاد اخراجم کنه...
 ووی اين به درخت ميگنگفتم:هوو

ميالد قيافه ی مظلومی گرفت و گفت:ببخشيد خانوم..حواسم نبود..ايشون ميخان 
 منو اخراج کنن

لبخندی از سر موفقيت زدم ک يکدفعه ای بابابزرگ گفت:نيشتو ببند..برای چی 
 ميخای اخراجش کنی؟

 وااای چقد بد جلوی اين ضايع شدمااا..
..بی تربيته..باهام کل کل ميکنه..نميفهمه ک اون فقط _اخه پدر من...خيلی فضوله

 يه خدمتکاره...اونو استخدام کردم کارامو بکنه نه
 اينکه برام اقا باالسری کنه..اگه اقا باالسر ميخاستم ک شوهر ميکردم...

 بابابزرگ:مودب باش مهتا
 _اخه..بابا...

 با لحن محکم بابابزرگ حرفم قطع شد
 د تو بگو_کافيه مهتا..ميال

دست به سينه خودمو به پشتيه صندلی کوبوندم و با حالت طلبکاری ب ميالد زل 
 زدم...ميالده مارموز با لحن مظلومی گفت:ديشب حال

حانوم بد شده بود بردمشون بيمارستان..صبح ک بهوش اومدن بعد از اينکه کلی سر 
 منه بدبخت داد و بيداد کردن
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ازبيمارستان رفتن بيرون که من باماشين ٬ون بيمارستاندادوبيدادکردن که چرااوردنش
 رفتم دنبالشون...سرلج ولجبازی حاضرنشدن

سوارماشين بشن آقابخدا من.....بابابزرگ پريدوسط 
 حرفشوگفت:بللله!ميدونم.مهتاخيلی بچه بازی دراورده.چشام ازحدقه زدبيرون.

ت...بادادبلندی جلواين پسره منو باخاک يکسان کرد!اعصابم خيلی بهم ريخ
 گفتم:اخرااااااااج!نفس عميقی کشيدم وادامه دادم:من واسه تک

تک حرفام دليل دارم اماتو...توفقط داری شروورميگی...بروبيرون حقوقتم به حسابت 
 ميريزم.

 بابابزرگ گفت:خيله خب.ميالدجان مهتاتورواخراج کرد..حاالبياتواتاقم کارت دارم.
 به خودش گرفته بودبابابابزرگ ازاتاق بيرون رفتن.ميالدباقيافه مظلومی که 

 بهرام مثل مجسمه کنارديوارايستاده بودومنونگاه ميکردم.گفتم:تواينجاچيکارميکنی؟؟
 باتعجب گفت:خانوم خودتون صدام زديد!

 _خيله خب باشه بروبيرون.
 رفت بيرون.لعنتی!چه جنگ اعصابی داشتم امروز!!

 کردن به شماره تماسووصل کردم..گوشيم زنگ خوردبدون نگاه 
 گفتم:کيه؟؟يعنی نه نه بله؟؟

 صداتوی گوشی پيچيد:سالم خوشگله من.خوبی؟
يه صدای بم بود...مثل صدای کسيکه خيلی گريه کرده بود.هرچی ب مخم فشاراوردم 

 نفهميدم کيه...گوشی وازگوشم جداکردم وشماره
 ب دادم؟؟!!واررفتم...من چراب اين تماس جوا٬رونگاه کردم

 گفتم:من باهات کاری ندارم.
 خواستم قطع کنم که گفت:توروخداقطع نکن بذارحرفموبزنم.

 _سريع بگوکاردارم.
_مهتا!غلط کردم که اون کاراحمقانه روکردم...ميشه فراموشش کنی؟؟مهتامن فقط 

 هرروزصداتوبشنوم کافيه..توقعموکم ميکنم.
 .بای.توراس ميگی..٬پوفی کشيدم وگفتم:باشه

_صبح که زنگ زدم يه پسره گوشيتوبرداشت وگفت که توپيش اونی!صداش لرزون 
 شدوگفت:تو...توپيش اون بودی؟؟ميدونم وقتی خيلی

 عصبی ميشی خيلی مشروب ميخوری ومست ميکنی نکنه توعالم مستی....
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_ببنددهنتو!من تااالن بيمارستان بودم ميفهمی؟؟؟!!درموردپسرهم لزومی به توضيح 
 ميبينم.ن

_اذيتم نکن...کی بود ک انقدر بهت نزديک بوده که اجازه داشته گوشيتو جواب بده 
 تا جايی ک من يادمه کسی همچين اجازه ای رو

 تاحاال نداشته...در ضمن بيمارستان چرا عزيزم؟؟چيشده؟؟
 _به تو ربطی نداره..ديگه هم بهم زنگ نميزنی

 پژمان:اخه چرا؟
و از اعتمادم سو استفاده کردی و من از اين کار متنفرم بای.. _هه!تازه ميگه چرا؟ت

 ومنتظر خداحافظيه اون نشدم...دوباره گوشيم زنگ
خورد برداشتم و با داد گفتم:پژمان! مگه نگفتم ک ديگه زنگ نزن...نميفهمی؟با 

 توام...ديگه نميخام شمارتو روی گوشيم ببينم
 _مگه با پژمان دعوات شده؟

 کا تويی؟؟من:عههه..ني
روحمه...حاال بی خی بابا..بگو ببينم چی شده؟؟شمادوتا ک ٬نيکا:نه بابا..من نيستم ک

 تا ديشب خيلی باهم خوب بودين
 _حال ندارم توضيح بدم..و البته به تو هم ربطی نداره.

 نيکا:خيله خب حاال..بيا بزن منو وحشی..چيکارا ميکنی؟
که رسيدم خونه تا االن هنوز لباسای بيرون ونيم ۴۲_هيچی..بيکار نشستم..از ساعت

 تنمه..باورت ميشه؟
 _کجا بودی مگه؟

 ديشب حالم بهم خورده بود٬_درمانگاه
 نيکا:اوووخی..چرا عزيزم؟

_:ديشب اعصابم بهم ريخته بود..طبق معمول کلی مشروب خوردم..حالم بهم خورده 
 ميالد منو برده درمانگاه.
 وضعيتی ک تو شبا ميخابی نيکا:اوه اوه اونگ با اون

 از فکر منحرفش خندم گرفت..فکرمو به زبون اوردم و گفتم:منحرف
 هم ميگيرمbaby check_خو مگه دروغ ميگم؟االن که ميام پيشت سر راه يه 

 غش غش خنديدم و گفتم:تو ديوونه ای دختر
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اااا داره...مهت_نظر لطفته عزيزم..باالخره همنشينی با االغی مث تو اين نتايجو در بر 
 جوون؟؟

 من:وااای باز چ گندی زدی؟
بار بوده ديگهههه...حاال ولش کن...از ۰۲يا۴۲_بيشعور مگه من چندبار گند زدم..همش 

 ميلی جون چ خبر؟
نيکا:خواستم يه اعترافی بکنم..اونم اينکه منو اذين يکی دوبار وسط روز که تو نبودی 

 .خاستم ببينماومديم ميلی جونو بيينيم ولی نبود..
 کجا جيم ميزنه وقتايی ک تو نيستی؟هاا؟

گفتم:اوال ميلی جون شما همين امروز صب اخراج شد..دوماچرا شکوه و فروغ بهم 
 نگفتن؟

خنده ی ريزی کرد و گفت:اخه بهشون گفتم يه ماجراييه ميخايم سورپرايزت کنيم 
 ميايم مقدماتشو اماده ميکنيم..بعدشم چرا عشقمو اخراج

 دی؟کر
_نيکااااااا!!!از دست شماها..ولی عجب رودستی خورديناااا!حال کردم...عشق شماهم 

 بخاطر بلبل زبونياش اخراج شد
 البته بهتر..ديگه ريخت نحسشو نميبينم

 _واااای حيف شد ک...من اگه جای تو بودم...
 مپريدم وسط حرفشو گفتم:حاال ک نيستی...االنم ديگه حوصلتو ندارم ميخام بر

 لباسمو عوض کنم ..بای
 و در اخر صدای جيغ نيکا ک ميگفت:ببشوووور تو گوشی پيچيد

سريع رفتم حموم و وانو پر کردم و توش دراز کشيدم...هميشه حموم بهم ارامش 
 ميداد...بعد از نيم ساعت از حموم دل کندم و اومدم

 بيرون..
 پوشيدم...انقدر بيرونيه شلوارک مشکی ساده و يه تيشرت سفيد استين سه ربع 
 گرم بود ک ادم نفسش توی اون افتاب بند ميومد..ترجيح

 دادم زير باد کولر بشينم و شربت نوش جان کنم
خودم ک حال نداشتم برم پايين..ميالدم ک اخراج کرده بودم...به ناچار به فروغ 

 زنگيدم و گفتم بياره...بنده خدا ذوق مرگ شد فک کرد
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متکار اختصاصيم استخدامش کنم...اخه حقوق اين کار دوبرابر قراره به عنوان خد
 حقوق االنش بود به عالوه ی مزايای بااليی ک ميدادم

 همون جور ک سرم تو گوشيم بود و بازی ميکردم در اتاقم زده شد
 _بيا توو
 تونو اوردمbaby check_خانوم 

 با تعجب سرمو اوردم باال ک با نيکا چشم تو چشم شدم
 نيکا تويی؟! _عه

 خنگه عقب مونده..هر دفه بايد اين سوالو بپرسی؟٬نيکا:کوفت
 _ايييش...حاال برا چی اومدی اينجا؟؟

 _به تو چه؟با عشقم کار داشتم
به سينی شربتای دستش اشاره کردم و گفتم:نکنه ميخای شغل قبليه اونو بر عهده 

 بگيری؟
 دارم برات٬نيکا:عوضيه کثافت

 شست و ليوان شربت خودشو برداشت و مال منو داد دستماومد نزديکم ن
 نيکا:ميالد کو؟

 _نميدونم کدوم گوريه
يکدفه نيکا ليوان شربتشو روم خالی کردو گفت:که من ميخام شغل قبليه ميالدو 

 برعهده بگيرم..هااان؟!
 گفتم:چيکار کردی ديوونه؟همين االن حموم بودم

 ت:اين برات بمونه ک ديگه به من توهين نکنیبيخيال شونه ای باال انداخت و گف
رفتم توو اينه خودمو نگا کردم.موهام چسبناک شده بود...نيکا اومد پشتم ايستاد و 

 لبخند موذيانه ای زد...سريع برگشتم سمتش..اون
مفهميد ميخام چيکار کنم پا به فرار گذاشت..دور اتاق دنبالش ميدويدم اونم 

 وی تنگ و کوتاهشو در اورد کههمونجور که ميدوييد مانت
دست و پا گيرش نباشه..يه نيم تنه نارنجی تنش بود...يه لحظه پاش به يه چيزی 

 گير کرد و باعث شد سرعتش کم بشه و بهش برسم..از
پشت گرفتمش و چون دقيقا پشتش به تخت بود هلش دادم که پرت شد رو تخت 

 و خودمم روش خيمه زدم...صورتمو جلوی صورتش
 ردم و با لحن التی گفتم:جووووون بخورمت خانوم خوشگله...ب
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نيکا هم کم نياورد وگفت:ای جوووون چه اقايی..بيا بغلم عشقم و همزمان پشت 
 گردنمو کشيد..منم تعادلمو از دست دادم و کامل رو نيکا

 افتادم و لبام رفت تو گردنش...
 من:کثافت عوضی تو شوهر کنی شوهرت جلو تو کم مياره

داشتم خودمو جم و جور ميکردم ک از روی نيکا بلند شم که باصدای خنده ی بلندی 
 به خودم اومدم...وااای خدای من ميالد وسط اتاق

ايستاده بود و از خنده سرخ شده بود...سريع از روی نيکا بلند شدم...نيکا ک کال محو 
 ميالد شده بود و بهش زل زده بود....گفتم:چيکار

را بدون در زدن اومدی توو؟تو اون طويله ای ک بزرگ شدی در زدنو بهت داری تو؟ چ
 ياد ندادن...

_توو حوضه ی استحفاظيه تو ک بزرگ نشدم شرمنده....بعدشم..در زدم 
 نشنيدی....به من چ!!!اومدم گوشيمو بردارم اينجا جا مونده

 گوشيشو برداشت و دوباره از خنده ترکيد
 ت...چرا..اينجوريه؟؟بين خنده هاش گفت:مو..ها

رفتم درو باز کردم و به بيرون هلش دادم و گفتم:هررری..مگه نگفتمت ديگه توو اين 
 خونه نبينمت؟

 _از ای به بعد استخدام تو نيستم
 اينو گفت و سريع رفت بيرون...پسره ی انتر منظورش چی بود؟؟

 بيخيال!به سمت نيکا رفتم و گفتم:چه گوشيش داغون بوداااا
يکا ک انگار توو اين دنيا نبود...دستمو جلو صورتش تکون دادم ک به خودش اومد ن

 و گفت:هی مهتا...چقدر جيگره اين پسره...اين بايد
 بره مدلينگ شه نه خدمتکار تو...اخه گناه داره بخاد اينهمه کار انجام بده..

 .نگفتم؟مهتا:منم گفتم بيا توروهم کنار اون استخدام کنم کار اون کم بشه..
 نگاهی عصبی بهم کرد و گفت:عوضی َ ب ِ ست نبود؟؟

 با لحن حرص دراری ابرويی باال انداختم و گفتم:نچ
 _خيله خب

 و شروع کرد مث سگ افتاد دنبالم
 (ای بابا ما چقد امروز بدو بدو کرديما)
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سط ويکم دور اتاق دويديم ولی ديدم داره بهم نزديک ميشه..به سمت در رفتم...نيکا 
 راه خورد زمين...همونجور که ميدوييم بهش نگاه

 کردم و دستی روی دماغم کشيدم و گفتم:خيط خيط خيط
ولی همونطور که سرم اونور بود با چيز سفتی برخورد کردم...احساس کردم سرم 

 منفجر شد انقدر ک ضربه محکم بود
 سرمو اوردم باال ک با ميالد چشم توو چشم شدم

 ايد از دست اين احمق حرص بخورم؟؟اههههه چقدر ب
 _شماها خسته نشديد انقدر دنبال هم دويديد؟

 ابرويی باال انداختم و گفتم:نشنيدم چه زری زدی؟دوباره تکرار کن
اونم با بيخيالی ابرويی باال انداخت و گفت:به من چ تو کری؟بگو دوستت برات بازگو 

 عککنه...راستی تولدت کيه؟يادم باشه برات يه سم
 بخرم

خودمو از بغلش کشيدم بيرون و گفتم:شورشو دراوردی ديگه و با داد ادامه 
 دادم:گمشوووو بيرون...بازم مث گاو سرتو انداختی پايينو

 اومدی تو...نفهمی ديگه...ميخ سنگی نرود در اهن فرو
خنديد و گفت:اوال من در زدم تو کری نشنيدی..دوما:با تو همنشينی کردم ک مثل 

 شدم...سوما:ادبيات ياد نداری الزم نيست اظهار گاو
فضل کنی.نرود ميخ اهنين در سنگ..چهارما:کمتر جيغ و داد کن يه وقت حنجره 

 خوشگلت خط نيوفته...
 باداد گفتم:فقط برو گمشو ک ديگه ريخت نحستو نبينم..سريع

بيرونو  _خيله خب...باشه ..در ضمن اومدم بگم بابابزرگ جونت کارت داره..و رفت
 درو محکم بهم کوبيد

واقعا با ديدن اين بی خاصيت عصبی ميشدم..منم وقتی عصبی ميشم هرچی جواب 
 اماده ميکردم يادم ميرفت..پوووف

نيکا زد زير خنده و گفت:عجب توروت ايستاد...فک کنم تاحاال کسی باهات اينجوری 
 نحرفيده بود..

کا..ديگه حوصله ندارم...ميخام بخاطر با اخم برگشتم سمتشو گفتم: دهنتو ببند ني
 دسته گله تو دوباره برم حموم..ميخای بمون..ميخای

 برو..
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 هستم تا بيای٬نيکا:اووووه چ بداخالق
 رفتم توو حموم و يه دوش کوتاه گرفتم در حدی ک فقط چسبندگی موهام بره

 حولمو دورم پيچيدم و رفتم بيرون
صدای کلفتی گفت:حاج خانووووم در خدمتتون  نيکا مث مردای هيز نگاهم کرد وبا

 باشيم
با عصبانيت به سمتش برگشتم و گفتم: بسه نيکا..تمومش کن..اعصاب 

 ندارم...حاالهم برو بيرون..ميخام لباس بپوشم...اه...همتون
 اعصاب خوردکنين

فک کنم خيلی تند رفتم و نيکا ازم ناراحت شد..اعصابم از ميالد خرد بود سر اين 
 بخت خالی کردمبد

 نيکا داشت با ناراحتی ميرفت بيرون که گفتم:نيکا...نميخاستم ناراحتت کنم
نيکا:هه!مهم نی. عادتته هميشه وقتی عصبی ميشی بايد سر يکی خالی کنی..ايندفه 

 هم پاچه منو گرفتی..بيخيال
 و از اتاق رفت بيرون

و موهامو همونطور خيس  يه لباس استين کوتاه قهوه ای با برمودای مشکی پوشيدم
 دورم ريختم و به سمت اتاق بابا بزرگ راه افتادم

 بعد از در زدن داخل شدم...مثل هميشه با صالبت روی صندليش نشسته بود
 گفت:خوبی بابايی؟؟

با حرص گفتم:به لطف شما!اين چه کاری بود اخه؟جلوی اون پسره ی بيشعور منو 
 ضايع کردين؟ازتون توقع نداشتم

صورتمو با حالت قهر برگردوندم..بابايزرگ به سمتم امد و چونمو گرفت و به سمت و 
 خودش برگردوند و گفت:ناراحت نشو بابايی..تب

 اعصاب منم يه لحظه بهم ريخت...من شنيدم چقدر ميالد رو تحقير کردی..
 ينی ميخای بگی نميدونی غرور يه مرد همه چيزشه؟؟

 _ولی اون داشت دروغ ميگفت
 حاال بيا اتاقم کا ِ رت دارم٬ابابزرگ:خيله خب ميالد جان..مهتا تورو اخراج کردب

قيافه ی مظلومی به خودم گرفتم و دنبالش راه افتادم..به اتاقش ک رسيديم رفت 
 داخل و منم پشت سرش..روی صندليش نشست و گفت:

 روز اول استخدامت گفتم با غرورش بازی نکن...نگفتم؟
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فتيد و منم کاری نکردم فقط وقتی حرفی ميزدن يا سوالی ميپرسيدن گفتم:بله اقا گ
 من حرف حقو ميزدم (اره جون عمم)ايشون هم نميتونن

 حرف حقو بشنون
_خيله خب...حاال من ميخام استخدامت کنم با همون حقوق قبلی به 

 عنوان....باديگارد مهتا
ون رزمی ياد داشته باشه که با تعجب پرسيدم:چی؟؟!!باديگارد؟؟يه باديگارد بايد فن

 من ندارم..اخه چطوری؟؟!
 بابابزرگ:مشکلی نيست از فردا برات مربی ميگيرم که باهات کار کنه

 و گوشيشو برداشت که به مربيه زنگ بزنه
منم خواستم به مامانم يه زنگی بطنم که ديدم گوشيم نيست..يادم اومد تو اتاق مهتا 

 ش ک ديدم صدای جيغ وجا گذاشتم...رفتم پشت در اتاق
 داد و فحش دادن مهتا مياد

 بدون در زدن رفتم توو..فوقش اگه گفت چرا در نزدی ميگم زدم نشنيدی
از صحنه ای که ميديدم خشکم زد...دختره پشت گردن مهتا رو گرفت کشيد جلو و 

 مهتا گردنشو بوسيد
 مهتا گفت:کثافت عوضی تو شوهر کنی شوهرت جلوت کم مياره..

اشت خودشو جمع و جور ميکرد که من ترکيدم از خنده..مهتا با عصبانبت از روی د
 دوستش بلندشد ولی دوستش محو من شده بود...

 بعععله ما اينيم ديه
 بعد يه کوچولو حرص دادن گوشيمو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون..

ه..دوباره رفتم تا وسطای راه رفتم که يادم اومد بهش نگفتم بابابزرگش کارش دار
 سمت اتاقش و دوباره برای حرص دادنش بدون در

رفتم تو...بازم کلی کل کل کرديم و حرصش حسابی دراومد...فک کنم دوس داشت 
 کلمو بکنه..از اتاق ک اومدم بيرون درو محکم

 کوبيدم...من تويه بچه پررو رو ادم نکنم ک ميالد نيستم
زنم..وسايل مورد نيازمو برداشتم و به سمت اتاق تصميم گرفتم به مامان اينا يه سر ب

 بابابزرگ راه افتادم و در زدم و رفتم داخل
_ببخشيد اقا اگه بشه دوروز مرخصی ميخاستم..خيلی وقته به خانوادم سر 

 نزدم...ميشه؟!
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 با مهربونی گفت:اره پسرم..حتما...ولی سريع برگرد که بايد تمريناتو شروع کنی
 :مرسی اقا..ممنونبا خوشحالی گفتم

 خواستم برم بيرون ک گفت:با ماشين برو
 گفتم:نه ممنون آقا...همينطوری ميرم

 _بهت گفتم با ماشين برو..برات ماشين خريدم..کليدش دست بهرامه برو ازش بگير
 _راضی به زحمتتون نبودم اقا..الزم نبود

گمشو بيرون...ينی  سری تکون داد و با دستش اشاره کرد که ديگه حرف مفت نزن و
 اينو نگفتااا..ولی اشارش اينو ميگفت

 دل توو دلم نبود که ماشينمو ببينم...چ زودم سند زدم من...ماشينم!!
سری از روی تاسف برای خودم تکون دادم و رفتم پيش بهرام و سوييچ رو ازش 

 گرفتم و به سمت پارکينگ راه افتادم...با
رکينگ پارک شده بود نيشم باز شد...سريع مشکی رنگی که گوشه ی پا۰۲۰ديدن

 سوارش شدن و راه افتادم
 مگر ازين بابابزرگه يه چيزی به من برسه وگرنه دختره که هيچی..خسيس

نزديک خونه بودم توو پياده رو يه دختره چند قدم جلو تر از ماشين داشت راه 
 ميرفت..بيتفاوت سرمو برگردندم ولی يهو زدم رو ترمز..

وق زدم برنگشت اخرش از ماشين پياده شدم و از پشت محکم دستشو هرچی ب
 کشيدم ک پرت شد تو بغلم..خودشو کشيد عقب و دهنشو

باز کرد يه چيزی بهم بگه گه با ديدنم خشک شد و بعد از چند لحظه به خودش اومد 
 و گفت:وااای داداشی تويی؟؟چقد ترسيدم...با

 شيطنت ادامه داد:ماشين مال کيه؟
 مت کو مينا خانوم؟؟خوبی؟؟در ضمن ماشين مال خودمه...سوار شو بريمسال

همونجور که به سمت ماشين ميرفتيم گفت:دروغ نگوووو...تو پولت کجا بوده که 
 ماشينت باشه؟؟!

 ميليون حقوق ميگيرماااا..حاال فهميدی پولم کجا بوده۱من:هی!من ماهی
 ...حاال بگو ماشين کيه؟؟گفت:اخييی عزيزمم..ارزو بر جوانان عيب نيست

 خالصه بعد از کلی کل کل رسيديم خونه
مامان تا منو ديد بغض کردوبغلم کرد و گفت:کجا بودی مادر؟يه ماهه 

 نديدمت...چقدر دلم برات تنگ شده بود
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_مامان جان بخدا اگه حقوق خوبی نداشت نميموندم...ولی مجبورم...باور کن من 
 هزار ساعت اونجا بودنيک ساعت کنار شما بودنو با 

 عوض نميکنم...
 _ميدونم مادر....ميدونم

 و به سمت اشپزخونه راه افتاد
 رفتم يه گوشه ی حال نشستم
 اون خونه کجا و اينجا کجا؟؟

ميليون به حسابم ريخته شده ۱اس ام اسی برام اومد...باز کردم ديدم از بانکه...
 س رو نشونشبود...همونجا مينا رو صدا زدم و اس ام ا

 دادم که فکش افتاد
 دوروز گذشت و بايد برميگشتم...

وقتی ک برگشتم تو خونه راهم نميدادن ميگفتن خانوم گفته ديگه حق ورود به اين 
 خونه رو ندارم..به بابابزرگ زنگ زدم و اون دستور

 ورودم به خونه رو داد
 يگيرفتميه هفته گذشت....داشتم سه تا ورزش رزمی رو باهم ياد م

 بوکس و کونگ فو و کيو کوشين..
 تمام بدنم کبود شده بود..

 ولی مربيام ميگفتن که استعدادم باالس و زود ميتونم عالی بشم...
 مهتا:
دوهفته گذشت و خداروشکر خبری از ميالد نبود و البته منم مجبور بودم همه ٬يکی

 کارامو خودم بکنم که بنظرم خوب بود و باعث شد
 کار ياد بگيرم..يکم 

تا روسری...ياد گرفتم اتو کنم...ياد گرفتم خودم تختمو مرتب ۰بعد از سوزوندن 
 کنم..خودم لباسامو سر جالباسی بزارم و پی بردم ای

 ساال اصال نياز به خدمتکار اختصاصی نداشتم
 فردا پروازمون با ايتاليا_رم بود با نيکا و آذين...برای تفريح و خوشگذرونی

بته آذين گفت ميخاد با پژمان بياد که من مخالفت کردم و گفتم اگر پژمان بياد من ال
 ديگه نيستم که حسابی نيکا و آذين تعجب کردن..
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ونيم صب گذاشته؟؟همونطور که روی صندلی ۱اههه اخه کدوم احمقی پروازو برای 
 فرودگاه کنار نيکا نشسته بودم و چرت ميزدم پس

د که باعث شد شالم کال از سرم بيوفته و گيرم باز بشه و کله ای محکمی بهم خور
 چرتم حسابی بپره..

 همونطور که به سمت اذين برميگشتم گفتم:اخه دختره ی خر اين چه کاری
 که حرف توو دهنم ماسيد..
 پژمان اينجا چيکار ميکرد؟؟

 سريع نگاهمو عوض کردم و يه نگاه خشک و مغرور بهش دوختم و همزمان شالمو
 روی سرم کشيدم

آذين دستشو دراز کرد و گفت:سالااام بر رئيس ُ چ َ سک های جهان....چطور 
 مطوری؟

 سالم خشکی بهش کردمو و دستشو پس زدم
 دختره ی خيره...بهش گفته بودم ديگه نميخام ريخت نحس پژمانو ببينم

 پژمان:سالم مهتا..خوبی؟؟
 _کشمش هم دم داره...مهتا خانوم

 ين از لحن رسميه من جا خوردننيکا وآذ
 اونا ميدونستن من با تنها پسری ک ميسازم پژمانه...ک اونم اينطوری شد

 پژمان:خيله خب بابا.مهتا خانوم...چه خبرا خانوم طال؟
 نگاه پر از خشمی بهش انداختم وگفتم:بچه ها بياين بريم...دير ميشه

 آذين گفت:عههه..کجا بريم...زوده هنوز
عصبی گفتم:تو ميتونی اينجا باشی ولی من ميرم...چون کسی اينجاست که با لحن 

 ديگه داره حال منو بهم ميزنه و نگاهی به پژمان
 انداختم

 نگاه پژمان غمگين شد و سريع گفت: من رفتم بچه ها!سفر خوبی داشته باشيد
ونور آذين با ناراحتی دستی روی شونه ی پژمان گذاشت...پژمان همونطور که روش ا

 بود سرشو چرخوند و با چشمای غمگينش
 چشمکی به آذين زدو رفت

پسره ی پررو...حقشه!!البته حق آذينو هم کف دستش ميزارم..ببين چطور اول سفرمو 
 زهرم کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

5 1  

 

اذين اومد جلو وگفت:مهتا!چه کاری بود کردی؟؟تو ک با پژمان خوب بودی...چيشد 
 اخه؟؟

 م:نگاه تحقير اميزی بهش کردمو گفت
 ميدونی چيه؟؟نظرم عوض شد...اگه قراره تو توی اين سفر باشی من نيستم

آذين:ببخشيد مهتا...اخه من فک کردم شايد يه دلخوريه ساده باشه...گفتم برطرف 
 بشه...مثل اينکه قضيه بدتر از اين حرفاس..

 نه چيزی گفتم و نه نگاهش کردم
 _مهتاااا...ببخشيد ديگه...غلط کردم..خوبه؟؟

 برگشتم سمتشو و گفتم:از هرکسی توقع داشتم جزتو
 دستشو انداخت دور گردنم و گونمو بوسيد و گفت:مرسييی مهتايی

 نيکا گفت:خيلی بيشعوری مهتا
بعد ادای منو در اورد و گفت:از هر کسی توقع داشتم جز تو...عوضی ينی از منم توقع 

 داشتی؟آرررره؟؟
 ...راه بيفت تا از پرواز جا نمونديممن:اههه...تو هم بيخيال شو ديه

اول بايد ميرفتيم تهران و از اونجا يکراست به رم....سوار هواپيما شديم و بعد از 
 ساعت رسيديم..۵

 و نيم ظهر که به هتل رسيديم گرفتيم خوابيديم۰و از ساعت  
ن جيعصر که از خواب بيدار شديم قرار شد بريم بيرون يه دور بزنيم..من يه ۰ساعت 

 مشکی لوله تفنگی پوشيدم و يه تيشرت طاليی
 جذب موهامو ازاد دورم ريختم و يه تل طاليی زدم

نيکا يه شورت لی کوتاه و دکلته زرشکی بود گفت:اقا قبول نيس..مهتا خيلی خوشگل 
 شده...ما اصال به چشم نميايم

 باز تيپ آذين بهتر از نيکا بود...شلوار لی قرمز با تيشرت سفيد...
 اذين با جيغ گفت:مهتاااا خفت ميکنم...باز تو ارايش نکردی؟؟

 _خو چيکار کنم؟؟يادم رفت
نيکا و اذين نگاهی بهم انداختن و به سمت من حمله کردن..به کمر پرتم کردن روی 

 تخت و اذين روی شکمم نشست و دستمامو گرفتمو
 گفت:نيکا..سريع ابزار الزمو بيار..

 د شم کلی نتونستم و گفتم:وحشيااا گمشين کنار ميخام پاشمسعی کردم از جام بلن
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آذين:غلط کردی...نميخاد پاشی..اخه اسکول اين چشمايی که تو داری اگه توش يکم 
 برابر ميشه..چشمات۴۲۲۲مداد بکشی جذابيتش  

 سگ داره..ميفهمی؟؟سگ!!
 چشمامو مظلوم کردمو گفتم:آذين جوووون؟؟

 اخت و گفت:هاا؟؟چيه؟؟آذين نگاه مشکوکی بهم اند
 از فرصت استفاده کردم هلش دادم پايين ک کنار من رو تخت پخش شد

از جام بلند شدم..اونم بلند شد اومد سمتم و گفت:الهی بميری...نصف شدن 
 س*ی*ن*ه هام...فک کردی من مث پژمانم ک هرچقد

در  روش اون کنگ فو و کاراته و کوفت و زهرمارتو روش امتحان کردی صداش
 نيومد؟؟درسته پسر عمومه ولی خصوصياتمون که

 يکی نيس کودن..
و همزمان از کنارم رد شد و محکم به بازوم زد...انقدر محکم که فک کنم کبود 

 شد..روانی ای گفتم و به سمت ميز ارايش راه افتادم..يه
مداد پررنگ تو چشمم کشيدم و يه رژ صورتی پررنگ و به مژه های کم پشت ولی 

 لند و بی حالتم کلی ريملب
 _من رفتم...هر کی ميخاد بياد...

 وبه سمت در راه افتادم..
نيکا و آذين هم خودشونو به من رسوندن و به البی هتل رفتيم و چون نيکا دست و 

 پا شکسته زبان ايتاليايی ياد داشت گفت که يه تاکسی
 بگيرن..

مياد..چون هرجور لباسی که تنت  کلی تو شهر دور زديم...از کشورای خارجی خوشم
 باشه..اصن لخت باشی هم کسی بهت نگاه چپ

نميکنه تازه اوناييم که نگاه ميکنن ايرانيان..حالل توو ايران با مانتو و شلوار 
 روسری...فقط کافيه مانتوت يکم تنگ و کوتاه باشه..با

 چشماشون ادمو ميخورن...واالاا بوخووداااا
 وران و يه پاستای خوشمزه خورديم و به هتل برگشتيم..آخر شب رفتيم يه رست

شب بعدش وقتی داشتيم تو بازار قدم ميزديم يه دفعه يکی جلومو گرفت و 
 گفت:ببخشيد

 منم سريع گفتم خواهش ميکنم و به راهم ادامه دادم..
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 پسره زد زير خنده و گفت:مهتا خودتی؟؟
 با تعجب برگشتم و گفتم:بله؟؟!!!

 مهتا بزرگمهر..درسته؟؟٬گفت:مهتا
چيزی نگفتم و فقط سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم..ادامه داد:کجا بودی تو؟ 

 کلی دنبالت گشتم مهتا
 با اخم بهش زل زدم و گفتم:يادم نمياد بهت اجازه داده باشم اسممو صدا کنی

 خنديد و گفت:وااای دختررر...اخالقت هنوز مث قبلناست
م و سعی کردم يادم بياد اينو کجا ديدم..قد بلند...يه هيکل به قيافش نگاه کرد

 معمولی..نه ورزشکاری ونه الغر...صورت کشيده چشمای
معمولی مشکی و موهای کوتاه مشکی ...يه شلوار کتون سورمه ای پوشيده بود با يه 

 پيرهن آبی تيره..در کل ميشد گفت قيافش بد نيستص
 نميارم ورومو به سمت بچه ها کردمو گفتم:بريم ابرويی باال انداختم و گفتم:بجا

 دستمو کشيد و گفت:مهتا..مهتا خانوم واستا..جون من واستا
با کالفگی برگشتم که دقيقا پشت سر اين مزاحمه يه پسره با مخ خورد زمين..هم 

 خندم گرفته بود هم ميخاستم جدی باشم ولی خداييش
لند شد و به سمت در خروجی دويدبه خيلی صحنه خفنی بود..پسره زود از جاش ب

 زور خندمو قورت دادم...ولی تيشرتش مثل تيشرتی
 بود که برای ميالد خريده بودم..

ياد ميالد افتادم...اه..پسره ی چندش اعصاب خورد کن..اصن خوب کاری اخراجش 
 کردم...با تکون خوردن دستی جلوی صورتم به

ک گفت:بزار يکم راهنماييت کنم..اسم  خودم اومدم و دهنمو باز کردم چيزی بگم
 مامانت فاطمه بوده..اسم بابات حامد

 دوتاخاله داشتی...خاله مبينا و خاله مهال
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:تو اينا رو از کجا ميدونی؟؟

 با لبخند گفت:درست بود؟
 _اوهوم...

 منا٬حميد٬تا پسر داشت و يه دختر..محمد۰بزار بقيشو بگم..خاله مبينا  
سال بزرگتر ۱تو بين همه ی دختر خاله و پسر خاله هات با حميد جورتر بودی که از تو

 بود..دائم اونو به بازی ميگرفتی و ميگفتی بيا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

5 4  

 

 خاله بازی..تا اينجا هم درسته؟؟نه؟؟؟
 با بهت گفتم:اره..ولی

_خيلی به حميد وابسته بودی و چون حميد هم خيلی دوستت داشت هرجا که 
 ميخاست بره مهتا کوچولوی خوشگلشو با خودش ميبرد

 سال که حميدو ديده نميشناسه و اخم ميکنه۴۲ولی االن بعد از 
يکم فکر کردم که قيافه ی حميد يادم اومد..اره خودش بود..فقط تيپش ازون تيپ 

 مو سيخ سيخی و تيشرت و شلوار تنگ به يه تيپ
 مردونه و شيک تبديل شده بود

 ز کرد و گفت:نميخای مثل اونروزا که وقتی منو ميديدی بپری بغلم؟بغلشو با
 رو هم رد کردم..۰۲سالمم نشده بود ولی االن ۴۰خنديدم و گفتم:اونموقع 

 گفت:واااا فرقی نداره ک...هنوزم جوجه ای ..حداقل برای من...
 رفتم جلو و دستمو دراز کردم و گفتم:بچه قانعی باش ديگههه..

جلو و دست داد ولی قبل از اينکه دستمو بيرون بکشم ..محکم دستمو  دستشو اورد
 به سمت خودش کشيد و رفتم توو بغلش

سفت بغلم کردو گفت:وااای مهتا دلم خيلی برات اين موهای مواج و چشمای خمارت 
 واخالق خاص و البته سگيت تنگ شده بود..

 خودت خاص و سگيهکف دستامو گذاشتم رو سينش و گفتم:برو بابا...اخالق 
 _باشه بابا..اصن تو خوبه..حاال بيا بريم يه کافی شاپ تا حسابی با هم حرف بزنيم

 _پس بچه ها چی؟؟
غش غش خنديدوگفت:بچه ها؟؟کدوم بچه ها؟؟من هنوز خواستگاری نکرده تو توی 

 ذهنت بچه درست کردی؟..اصن از کجا معلوم بيام
 اااااللللل تورو بگيرم از کجا معلوم بچه بخام؟؟ها؟؟تورو بگيرم...حاال اگر بر فرض محاا

محکم به بازوش زدم و با مسخرگی گفتم:وااای چقد خنديدم...وااای مردم از 
 خنده...وااای چقد تو بانمکی..بزار دو دقيقه از ديدارمون

 بگذره بعد مسخره بازی کن..بچه پررو
 حميد:بی اعصاب من:هستم

 _سگ _هستم
 م_بداخالق _هست

 حميد:خيله خب..تسليم...کم اوردم...منظورت از بچه ها دوستاته؟؟
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 _نه پس..منظورم بچه های خياليمه
 _پس قبول کردی ک توی ذهنت بچه ساختی

 جدی شدم و گفتم: حميد!مسخره بازی بسه, دوستام کو ؟
در حالی ک خندشو بزور نگه داشته بود گفت:دوستاتون ب هتل برگشتن..مادام!و از -

 خنده ترکيد .در حالی ک دستمو رو هوا تکون
ميدادم گفتم: گمجو بچه پررو! اومد جلو و دستمو گرفت و گفت: بريم کافيشاپ 

 ؟دستمو از دستش بيرون کشيدمو گفتم بريم... دستمو
 دوباره گرفت و ب سمت کافيشاپ راه افتاديم

 حميد؟-
 ها؟-
 ها چيههه?? بگو جااااانم-

 م تنت ميخاره هااااا!حميد: مهتا...توا
 ϴاره... بيا بی زحمت يکم بخارون -
 شيطون بال-
 دوست دارم اصن!-
 مهتا?ی چيزی بگم؟-
 بگو-
 موهات خيليی خوشگل شده-
 خوشگل بووود-
 خب حاال...خود شيفته-
 خود شيفته نيستم واقع بينم-

من هفته اول  من: حميد..چی شد ک رابطه خونواده ها قطع شد ؟مسخرم نکنيا ولی
 ک ديدم نه پيشم اومدی نه بهم زنگ زدی با خودم گفتم

ديگه باهاش قهرم بعد ديدم بازم نيومدی ديگه..کارم شب و روز شده بود گريه ک 
 حميد ديگه دوسم نداره ..بابام ک عين خيالشم نبود اما

مامانم کلی منو بيرون برد واسم چيزی خريد سفر رفتيم ولی همون اش و همون 
 کاسه بود تا اينکه بعد يکی دوسال ب نبودت عادت کردم

ساله بودم هميشه گفتم از پسرا و مردا بدم مياد چون بابامو 31-31اون موقع ها 
 ديدم فکر ميکنم همه مثل اونن اما دليل اصلی دوريم از
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 پسرا تويی!
ز دل ا چون به اولين پسری که دل بستم تو بودی و تو هم که تنهام گذاشتی..منظورم

 عادته..نه..نه..يه چيزی فراتر از عادت...اگه٬بستن
 يه روز نميديدمت يا صداتو نميشنيدم حالم بد بود..مث مواد برای ادم معتاد

حميد:اگه بگم حال من از تو بدتر بود باور ميکنی؟تفکرات تو بچه گونه و مناسب 
 سالم بود...ميفهميدم..۰۲سنت بود ولی من

 بيشتر بود...يادته ما حتی ناهارو شاممونم باهم ميخورديم؟ عذابی که من کشيدم
هفته خودمو توی اتاق ۴يا من خونه ی شما بودم...يا تو خونه ی ما...بعد از اون من

 حبس کردم و هيچی نخوردم که کارم به بيمارستان
سال با نبودنم کنار اومدی ولی من نه!فک کنم ۰روز بستری بودم..تو بعد ۰کشيد و 

 تا۰يا سوم راهنمايی بودی که بابات برات دوم 
 محافظ گذاشت..آره؟؟

 من:آره...سوم بودم
 _بابات درباره ی اونا چيگفته بود بهت؟

 من:گفته بود که داره تهديد ميشه و هدفشون منم
پوزخندی زد و ادامه داد:اونا رو بخاطر من گذاشته بود که بهت نزديک 

 ه بود که من ميام يواشکینشم...نميدونم از کجا ولی فهميد
 نگاهت ميکنم

 پريدم وسط حرفش و گفتم:واستا ببينم تو ميومدی منو بولشکی نگاه ميکردی؟
 پس چرا جلو نميومدی؟؟

_چون ميدونستم خيلی ازم شاکی هستی و اگر بيام نزديک کلی جيغ و داد راه 
 ميندازی و اوضاع از اونچه ک هست بدتر ميکنی ..بابات

ذاشته بود که من بهت نزديک نشم..يه بار يکی از محافظات منو ديد..اون اونارو گ
 يکی ديگه با تو رفتين خونه و اونی که منو ديده بود

 منو گرفت زير کتک...آی کتک خوردم..دماغم شکست
اون شد اخرين باری که که ديدمت چون بعد از اون هم خونتونو عوض کردين هم 

 مدرسه اتو...
اری زدمو گفتم:همون زمان هم من متعجب شده بودم که چيشده بابا پوزخند صدا د

 نگرانمه..نگو قضيه اين بوده...مرتيکه..
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 حميد:بيخيال مهتا..حاال که گذشته..ولش کن..اونم ُ مرده..پشت سرش حرف نزن
 من:خب برای چی رابطمون قطع شد؟؟

سخت بودن و حتی يه _بابام و بابات از قبل از ازدواجشون شرکت پدراشون رقيب سر
 دفه شرکت بابابزرگ من باعث ورشکستگيه

شماها شده بوده...و کينه زياد بوده...بعدشم ک بابات يه روز اومد خونمون داد و 
 بيداد راه انداخت که حميد بخاطر مال و منال من به

مهتا چشم دوخته و قصد باالکشيدن ثروت منو داره و گفته بوده ک من پامو از 
 بکشم بيرون..بابامم بهش حسابی برميخوره..زندگيت 

 چارتاچيز بار بابات ميکنه و ازخونمون پرتش ميکنه بيرون
 و اين شد رابطمون به کلی قطع شد

 البته خاله با مامانم ارتباط داشت!
 با تعجب گفتم:پس چرا به من نگفت ک منم بيام پيش تو؟؟

تو خيلی دهن لق بودی و از اين خنديد و گفت:مامانت که يواشکی ميومد..بعدشم 
 دعوا ها خبر نداشتی ميرفتی دهن لقی ميکردی

 منم خنديدم و گفتم:گمجو بچه پررو..
 کيک و قهوه رو خورديم که حميد گفت:مهتا فردا بريم ديسکو؟؟

 _معلومه نه!!
 حميد با تعجب گفت:چه نه غليظی هم ميگه...تو اصن فک کردی؟؟

 _نع
 حميد:خب چرا؟؟ _نع

 _مريضی؟؟ _نع
 _نفهمی؟؟ _نع
 _خنگی؟؟ _نع

 صفه ات خش برداشته هاااا
 _نع

 حميد:عقل داری؟؟
 _بعلهههههههه

 _مث سر سفره ی عقد گفتی بله
 خنديدم و گفتم:نع
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 حميد:کوفت نع...مرگ نع...مرض نع
 من:کثافت اگه يه درصد قصد داشتم باهات بيام ديگه نميام...

 من قهر نکن...ببخشيد.. حميد:فنچول روو مخ
 من:اکی چون منت کشی کردی باهات ميام

 _خيلی پررويی...ميدونستی؟؟
 من:نه مرسی ک گفتی

فردا شبش به يکی از ديشکو های معروف رم رفتيم و وقتی که گيالسمو پر از بامبو 
 کردم و يه نفس سر کشيدم حميد با تعجب نگاهم

 گه االن حالت بد بشه چيکار کنم؟؟کردو گفت:وااای مهتا چيکار کردی؟؟ا 
 خنديدم و گفتم:اين گيالسا ک بچه بازيه

 من وقتی بطری رو سر ميکشم مست ميشم!!!!!
 با تعجب نگاهم کرد که گفتم:اونجوری نگاهم نکن همدم تنهاييای من هميناس..

 چيزی ک توو اوج ناراحتی ارومم ميکنه
 ودم اشاره کردم و گفتم)اينو امثال اينه(به گيالس توی دستم ک دوباره پرش کرده ب

لباسم يه تاپ گردنيه مشکی بود که يه زيپ کوتاه افقی روی سينش داشت و يه 
 شلوار برمودای ابی رنگ

 حميد لبخند غمگينی زد و گيالسی ک توو دستش بودو سر کشيد
تا دکمه ی ۱چشماش سرخ شده بود و حسابی مست کرده بود...ولی من نبودم..

 ی پيراهنشو باز کرد و نگاهی بهم انداخت و زيپباال
 لباسمو تا ته کشيد پايين

 دستمو بردم سمت لباسم ک دستمو محکم گرفت و گفت:نه!
 و با لذت به سينه هام خيره شد

 سرشو اورد باال و به لبام که به زور نيکا رژ قرمز اتيشی زده بودم زل زد..
 گوشش و از ديسکو زدمسرشو اورد جلو که يکی محکم زدم توی 

 ميالد:
بخاطر اين دختره يه سفر خارجی هم افتاديمااا..چيزی ک حتی توی روياهام 

 نميديدم...کدوم کشور بود؟؟اها..ايتاليا
 شهر رم
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بابابزرگ چن روز پيش صدام زد وگفت که برای منم بليط گرفت و بايد به عنوان 
 باديگارد با مهتا برم...

 مه و ويزا نداشتمپرسيدم منکه گذرنا
 و بابابزرگم گفت:از خيلی وقت پيش ازين سفر خبر داشته و برام همه چيو گرفته

 البته هنوز نصف چيزايی رو که الزم بود ياد گرفته بودم ولی بايد ميرفتم
مهتا رو توی فرودگاه پيدا کردم..رو يه صندلی نشسته بودو چرت ميزد..سرمو 

 اد که انگار دنبال کسیچرخوندم و چشمم به دتتری افت
 ميگشت..خوشگل بود

چشمای درشت مشکی و موهای لخت مشکی که ازادانه از شالش بيرون ريخته شده 
 بود..کاش ميشد برم بهش شماره ای چيزی بدم..

همزمان که ميگشت يه پسر خوشتيپ اومد و دستشو گرفت..من تقريبا بهشون 
 حرف پسره رونزديک بودم...يکم جلوتر رفتم که ادامه ی 

 شنيدم
 (خو چيکار کنم...فضولم ديگه) که گفت:

نتونستی؟؟حاال من عشقمو با يه نگاه پيدا ميکنم..گفت عشقم؟؟ينی اين دختره 
 خواهرشه؟اخه چشمای قهوه ای روشنه پسره با چشمای

 مشکی دختره هيچ تشابهی نداشت
 پسره:اوناهاش پيداش کردم...ديدی گفتم

شاره کرد نگاه کردم..انگشتش سمت مهتا بود..ينی منظورش از به سمتی ک پسره ا
 عشقم مهتا بود؟؟

دختره چشماش برق زد و به سمتی که مهتا بود دويد و ازپشت يکی محکم زد تو سر 
 مهتا...وحشی...اين چه کاری بود(حاال يکی منو

ن دبگيره)موهای مهتا دورش ريخت و شالش از سرش افتاد..سريع برگشت ولی با دي
 پسره اخماش رفت تو هم وطرز نگاهش تغيير

 کرد
وبه يه نگاه خيلی خشک وهمراه بااخم تبديل شد.شالشوروسرش کشيد...پسره 

 البته دختره بيشترچون دستشوواسه دست٬حسابی ضايع شد
 دادن جلوبردکه مهتادستشوپس زد!
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سره يه لحظه نگاه مهتاپرازخشم شدوروشوبرگردوند.يه چنددقيقه ای گذشت پ
 برگشت ک بره.چ بهتر!اصال بمن چه که نظرميدم؟؟ديوونه

 امااااابرای خودم!!
رديف ۴۲باراولم بودهواپيماسوارميشدم برای همين خيلی استرس داشتم.من تقريبا

 عقبتر ازمهتااينابودم.سعی کردم به پروازفکرنکنم و
اهم توهمون بودواتاق مهت۰۵فقط ب سفرروياييم ب رم فکرکنم.اتاق من توهتل طبقه

 طبقه.
 سفرخارجی.٬پرواز٬همه چيزبرام تازگی داشت؛هتل

ساله هرکدوم يه گوشی ياتبلت يالپ ۷۲ ساله بگيرتاپيرمرد۱هرکی رونگاه ميکردی ازبچه
 تاب دستش بودو مشغول....

ساده دکمه ای بودبه ساعتش نگاه sony ericsonگوشيموازتوجيبم دراوردم 
 ديدواسه خودم بخرم...کردم.يادم باشه حتمايه گوشی ج

 خيلی الزمه.
تصميم گرفتم که بخوابم...انقدخسته بودم که سريع خوابم بردوبرای احتياط که 

 مهتامنونبينه کالهموروصورتم گذاشتم(مثل رضاعطاران
(.red carpetتو 

نميدونم چندساعت گذشت ک رسيديم..سوارتاکسی شدم واسم هتل ودادم.درضمن 
 ن داشتم ليسانس زبان ميگرفتم کهالزم به ذکراست که م

ترمشوخونده بودم که خرج ومخارج زندگی اجازه ادامه دادن و ۱درسموول کردم...
 نداد.خب بگذريم ميخواستم بگم که بلدم انگليسی

 حرف بزنم درحدی که بتونم مفهومموبرسونم.
 من که فقط محواطرافم بودم...ايران به نسبت اينجامثل روستاس!

رسيدم ازتاکسی پياده شدم که همزمان مهتاودوستاشم رسيدن..سريع  به هتل که
 پشت درخت قايم شدم تااونابرن داخل.يه ربعی وايستادم

 بعدرفتم داخل.خخخخخ چه حالی ميدهااااا هتل مفت
توفکربودم که من چجوری بفهم که اين کی ازهتل ميره بيرون...نميشه باهرصدای 

 فکراساسی براش دری که اومدبپرم بيرون بايديه
 بکنم.

 بافکری که به سرم زدسريع ازجام پريدموبشکنی زدم وگفتم:اوه يس مبين!
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 _سالم مبين جان خوبی؟
مبين باصدای خواب آلودی گفت:ئه...ميالدتويی؟؟چه خبرپسر؟؟چه عجب 

 يادماکردی؟!
_چاکريم داداش!کجاهستی؟ببخشيدبدموقع زنگ زدم ميخوای قطع کنم يه موقعه 

 بزنگم؟؟ ديگه
 مبين:چرت نگو مومن....ماکه ازشماخيلی دوريم توونيزگشت وگذارميکنيم.

 _چه خوب!پس خيليم دورنيستيم.هنوزم هک ميکنی؟
 مبين:اره...ينی چی دورنيستيم؟؟مگه کجايی؟؟

 _پشت سرتونگاه کن دارم برات دست تکون ميدم!
 مبين:چی داری ميگی مرتيکه؟؟من توخونه ام.

 م:رمم!خنديدموگفت
مبين:توازبی کفنی زنده ای بعدتو رم چه غلطی ميکنی؟؟بروواسه کسی خالی ببندکه 

 ساله توروميشناسم.۷-۱تورونشناسه نه منی که
 _نه جون داداش پاشوتن لشتوبيار ونيز تاببينی کفنمو.

 مبين:خربازی درنيارديگه کدوم گوری هستی؟؟
 شوبياتابرات بگم._خل وضع!ميگم رمم تووهتل....داستان داره پا

 مبين:با اينکه باورم نميشه ولی خرجش يه سفر به رمه
 _منتظرتم ک ريخت نحستو ببينم

_نگاه کن تورو خدا..همه رفيق دارم ما هم رفيق داريم ...هعععی خداا...بميرم واس 
 خودم که انقدر تنها و مظلومم

 من:ببند در اون سطل اشغالو باو...کی ميای؟؟
 ين پروازی ک گيرم بياد مياممبين:با اول

 چيکار کنم ديگه يه احمق روانيه ديوونه زنجيری...
 همين جوری که داشت الطافشو نصيب منه بيچاره ميکرد گوشيو قطع کردم..

 اووف سرم درد گرفت چه وری ميزنه اين
 ميبينمتЂ Ђيهو برام اس ام اس اومد:مرتيکه ديوث رو من گوشيو قطع ميکنی؟؟! 

گرفتم يه چرتی بزنم..روی تخت دراز کشيدم و چشمام گرم شد..با صدای تصميم 
 زنگ تلفن ازجام پريدم...
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پذيرشگر بود که شروع کرد تند تند به انگليسی حرف زدن..منکه چيزی نفهميدم فقط 
 بين حرفاش فهميدم ميگه ک اقيی به نام مبين

 معنوی اومده و باهام کار داره
 گفتم بفرستش باال...

 عصر بود۱ه ساعت نگاه کردم نزديکب
درو که باز کردم مبين با نيش باز جلوم ظاهر شد..جلو اومد و بغلم کردو منم محکم 

 بغلش کردم...يه دفه ای خودشو عقب کشيد و گفت:
 توکجا؟؟اينجا کجا؟؟تو اومدی رم..رم کجا بره اخه؟؟

 _کم حرف بزن بيا توو
 نشستيم..کل قضيه رو براش تعريف کردم رفتيم توو و رو يه کاناپه وسط اتاق

خنديد و با دستش زد رو شونم و گفت:هی!تو با کل هيکل افتادی توو عسل..حاال با 
 من چيکار داشتی که منو از کار زندگی انداختی؟؟

 _هک کردن دوربينايه هتل
 مبين:خو برا چی؟؟!

ا...بايد ببينم کی بيرون _اهه..اسکل گفتم بهت ک!!من االن باديگارد اين دختره اماااا
 ميره که برم دنبالش

 مبين:توچی فکر کردی؟؟فکر کردی الکيه؟
 _گوه نخور و کولشو پرت کردم تو بغلش

 مبين:االن داری جدی ميگی؟؟
_نه جون داداش داشتم شوخی ميکردم دور هم بخنديم..خب خره دارم راست ميگم 

 ديگه
 ديگه..خراب رفيقيم مبين:خب حاال...شيرين نشو...چيکار کنيم

 زيپ کيفشو باز کرد و لپتابشو در اورد
ساعت ۱خيلی درگير بود و بعضی وقتا سرشو باکالفگی ميخاروند ولی اخرش بعد از  

 و ربع ازجاش بلند شد و شروع کرد به دست
 زدن

 من:تموم شد؟؟!!!
 _نه پس...شروع شد

 _هه هه هه...شيرينی!!جون من تموم شد؟
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 بياببينمبين:اره..
 دوربينا رو هک کرده بود

 ساعت تمومش کردم۱مبين:اين کارو بقيه برات تو دوروز انجام ميدن ولی من تو 
 _دمت گرم داداش...جبران ميکنم

 مبين:تو نميخاد جبران کنی!!برام دردسر درست نکن..جبران پيش کش
محکم بغلش کردم و بوسيدمش...دستشو با چندش روی گونش کشيد و 

 :گمشوگفت
کليک کردم و بزرگ شد و همزمان ديدم که مهتا و ۰۵رفتم روی دوربين طبقه 

 دوستاش از اتاق اومدن بيرون
 _مبين من رفتم...
 _هوووی کجا؟؟؟

 من:دنبال اين دختره
 خدارو شکر لباسای بيرون تنم بود

 ..به البی رفتن و تاکسی خاستن...منم يه تاکسی گرفتم و دنبالشون راه افتادم
تا جوجه رنگی راه ۱ساعت تموم دنبال ۱وااای خدا اصال باورم نميشه که 

 افتادم...المصبا خسته هم نميشن..حاالم ک دارن عين چی
 ميلومبونن(ميخورن)

بابابزرگ هم گفته بود فقط صورت حساب هتلو پرداخت ميکنه..خودمم که پول مول 
 ندارم

رفتن و منم طبق معمول پشت سرشون  فرداشم همينطور بود..به يه فروشگاه بزرگ
 بودم..يه دفه يه پسره جلوی مهتا رو گرفت و شروع

 کرد به صحبت کردن
 با ديدن چهره ی متعجب مهتا تصميم گرفتم اول فضولی کنم..

يواش يواش جلو رفتم و فاصلم با پسره خيلی کم شد...پسره ی احمق يهو دست 
 نه ی پاممهتا رو محکم کشيد و منم سريع روی پاش

 چرخيدم و رومو کردم اونور که با مخ خوردم زمين
 سريع ازجام بلند شدم و به سمت در خروجی فروشگاه دويدم...اه لعنتی

 چه افتضاحی شد
 تيشرتمم همونی بود که مهتا خريده بود
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نکنه بفهمه؟؟نه اخه اسکول از کجا ميخاد بفهمه؟از روی تيشرت؟؟اون حتی توی 
 ک من توی رم باشمفکرشم نميگنجه 

 دم در فروشگاه منتظرش ايستادم که گوشيم زنگ خورد..مبين بود
 _الو....

 مبين:سالم..معلوم هست کدوم گوری هستی تو؟؟
 _هيچی بابا...عالف سه تا جوجه ام...از گشنگی هم دارم تلف ميشم

 مبين:رفتم يه اتاق توی همين هتل گرفتم
 لپ تاپ هم توی اتاقته...

اسکل چرا اتاق گرفتی؟؟اتاق من بود ک!!مفته مفت..گفتم ک..محسن _اه 
 گفته ک صورتحساب هتلو٬جووووووووون(بابا بزرگ مهتا) 

 پرداخت ميکنه...
 مبين:خب اونجا که يه تخت داره

_عيبی نداره...شب در ميون رو تخت ميخابيم...يه شب من روی تخت ميخابم تو 
 په من روی تختروی کاناپه...يه شب تو روی کانا

 مبين:خيلی خری...راس ميگی..ميرم اتاقو پس ميدم...کی ميای؟؟
 چميدونم بابا..هروقت اين سه تا کارشون تموم شه

تماسو ک قطع کردم ديدم دوستای مهتا از در اومدن بيرون..يکيشون که لباسش 
 واقعا فجيع بود..بازم صد رحمت به مهتا و اون دختر

يلی بهتر و پوشيده تر بود...مهتا و پسره دست تو دست هم از خوشگله...لباساشون خ
 فروشگاه اومدن بيرون..به يه کافی شاپ نزديک

 فروشگاه رفتن و يک ساعتی اونجا نشستن ..
ديگه از گرسنگی کالفه شده بودم ک باالخره يه تاکسی گرفت و به سمت هتل راه 

 هتل کافتاد...منم سريع تاکسی گرفتم و راه افتادم..به 
 رسيدم سريع به رستورانش رفتم و يه غذای خوشمزه زدم تو رگ

رفتم تو اتاقم که مبين رو کاناپه خواب بود...لباسامو عوص کردم و بعد از يه روز 
 خسته کننده يه خواب دلچسب کردم.

صب که از خواب بيدار شدم لباسامو پوشيدم و به رستوران هتل رفتم و يه صبحونه 
 وسطای صبحانه ام بودم ک يهو مهتاکامل خوردم..
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و دوستاش وارد رستوران شدن...انقد هول شدم ک لقمه ای که توی دهنم بود پريد 
 توو گلوم

نفهميدم چطوری از رستوران خارج شدم و به اتاقم رفتم..سريع به سمت لپ تاب 
 رفتم و روی دوربين رستوران کليک کردم مهتا رو

ود حق داره..ديشب توو فروشگاه و االن توی هتلی پيدا کردم که قيافش متعجب ب
 که هست يه نفرو ديده که لباسش مث لباسيه ک برای

ميالد خريده ولی حتی توی تخيلشم نميگنجه ک ميالد توی رم باشه..هم من خل 
 هم دختره البته اون از اول خل بود ..از پای لپ تاب٬شدم

اتفاقات اخير فکر کردم..استخدام  بلند شدم و دوباره روی تخت دراز کشيدم و به
 دعواهام با٬اينکه مهتا منو بوسيد٬شدن توسط مهتا

 دوباره ديدن مبين و هک دوربينا....پوووووف٬رم٬هواپيما٬باديگاردی٬اخراج شدن٬مهتا
ازجام بلند شدم و به سمت حموم راه افتادم..منکه اصن با وان کنار نميام چون ياد 

 به سمت دوش رفتم و يه ندارم بايد چيکار کنم پس
 دوش نيم ساعته گرفتم

از حموم که بيرون اومدم مبين هنوز خواب بودرفتم طرفش و محکم زدم پس سرش 
 و گفتم:پاشو ببينم..لنگ ظهره

از خواب پريد و دستشو پشت گردنش گذاشت و گفت :خدا لعنتت کنه پسر!!بعد 
 گيج به دورو برش نگاه کردو گفت:ساعت چنده؟؟

 دم وگفتم:خرس قطبی شاعت يکه ظهره..پاشو ببينم چقدر ميخابی؟؟خندي
 مبين:واقعا يکه؟؟چ همه خوابيدم

 لپ تابو باز کردم..خبری ازشون نبود..رو کاناپه دراز کشيدم و زود خوابم برد..
 _ميالد..ميالد پاشو ببينم..پاشو ديگههه..پاشوووو

 خوابم؟؟از جام بلند شدم و گفتم:مرررگ...مگه نميبينی 
 مبين:خب داره ميره..اصن تقصير منه ک بيدارت کردم

 با گيجی پرسيدم:داره ميره؟؟کی داره ميره؟؟
 مبين:احمق..مهتا رو ميگم

 مث جن زده ها ازجام پريدم و گفتم:چی؟؟!چی گفتی؟؟مهتا رفت؟؟
 _نه هموز نرفته ولی داره ميره

 يه شلوار لی پوشيدم و يه تيشرت مشکی
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ز در رفتم بيرون..مهتا منتظر اسانسور ايستاده بود..پشت ديوار بدوبدو ا
 ايستادم..سوار اسانسور شد..منم دنبالش راه افتادم..با ديدن تيپش

دهنم باز مونده بود..يه تاپ گردنی مشکی جذب و شلوار برمودای ابی کمرنگ 
 وآرايش غليظی داشت..تا حاال مهتا رو اينجور ينديده

 يششبودم..مخصوصا ارا
رفت توو البی نشست و منم خودمو با اکواريومايی ک اونجا بود سرگرم کردم با 

 صدای سالم مهتا به طور نا محسوس پشت سرمو نگاه
کردم..همون پسره بود که تو فروشگاه ديدمش...خيلی گرم و صميمی باهم سالم و 

 احوالپرسی کردن و دست تو دست هم از هتل خارج
 شدن و منم پشت سرشون

وارد ديسکو شدن..محو اطرافم بودم..کلی دود تو هوا پخش بود و يه ميز پر از 
 مشروبای مختلف وسط بود..رفتم يه گوشه ايستادم و مهتا

رو زير نظر گرفتم..اون پسره بغلش کرد و رفتن وسط که با هم برقصن...بعد از 
 تا گيالس۰دقيقه رقصيدن به سمت ميز بار رفتن و ۴۲

گيالسشو يه نفس سر کشيد و شروع به حرف زدن با پسره کرد و دوباره ريختن..مهتا 
 يه گيالس ديگه

دختره ی احمق اگر مثل دفعه ی پيش بشه من چيکار کنم؟؟بعد کلی رقص پسره 
 مثل اينکه حسابی مست بود چون نگاهای خيلی بد و

و  وششهوسی به مهتا مينداخت ...سرشو برد جلو که مهتا يکی محکم خوابوند تو گ
 از ديسکو اومد بيرون

دختری ک از پشت بهم چسبيده بود از خودم جدا کردم و بدوبدودنبالش از ديسکو 
 اومدم بيرون..داشت تو پياده رو ميدويد..ماشاال اين

سانتی ميدون..به يه پارک نزديک ۴۲دخترا چه توانايی هايی دارناااا...با کفش پاشنه 
 بودم..خدا خداهتل رسيديم..به نفس نفس افتاده 

 ميکردم ک بره تو پارک بشينه...
 رفت تو پارک و روی يه نيمکت نشست و زد زير گريه...

 حيلی معصومانه گريه ميکرد..دوس داشتم برم جلو و بغلش کنم ولی حيف..نميشد...
 با فاصله ازش نشستم....
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ی کردن توی اون مهتا برام يه موجود مرموز و ناشناخته بود..غرور زيادش..تنها زندگ
 خونه ی درندشت بدون پدرومادرش

 صميميتش با اين پسره..کال همه چيزش
 بعد از نيم ساعت بلند شد و به سمت هتل راه افتاد و منم پشتش..

 به هتل که رسيدم سريع به اتاقم رفتم..
مبين روی تخت خوابيده بود..نوبت من بود روی کاناپه بخابم..تی شرت و شلوار لی 

 با يه تيشرت و شلوارک عوض کردم و رویرو 
 کاناپه ولو شدم

خرس قطبی هنوز خواب بود..يه فکر شيطانی به ٬و نيم که بيدار شدم۴۰صبح ساعت 
 سرم زد..اب يخ تو ليوان ريختم و رفتم باالی

 سرش..خوابه خواب بود..
 وانيا دورتو دلم يک دو سه ای گفتم و ابو ريختم تو يقش..يهو از جاش پريد و مث ر

 اتاق ميدويد و داد ميزد
 مغز....اين چه کاری بود؟؟هااا؟٬....کش....

خنديدم و گفتم:خيله خب..ببند در دهنتو..لباستو عوض کن بريم پايين يه چيزی 
 بخوريم..از وقت صبحونه ک گذشته...مبين با غر غر

رم ه باليی سرفت توی اتاق و گفت:خب نميتونی مثل ادم بيدارم کنی؟؟هرروز بايد ي
 بياری؟؟

گفتم:واای خدا...مث اين دخترا غر غر ميکنی..تو ادم باش...بعد توقع کن مثل ادم 
 بيدارت کنم...

يه ابی به صورتش زد و لباس پوشيد که بريم..داشتيم ميرفتيم کافه ی هتل ک 
 پذيرشگر صدام کرد..به مبين گفتم بره کافه کارم که تموم

 شد ميرم پيشش..
ر گفت ک هنوز هزينه ی اتاق پرداخت نشده..با تعجب دستمو تو جيب پذيرشگ

 شلوارم کردمو گوشيمو دراوردم که به بابابزرگ بزنگم
 که با صدای نازک دختری ک به فارسی صدام زد متوقف شدم.

 _ببخشيد اقا..اين از جيب شما افتاد
 به سمتش برگشتم که با ديدن کسی ک رو به روم بود خشکم زد

 ويی باال انداخت و گفت:به به!اقا ميالد...شما کجا؟؟اينجا کجا؟؟هوووم؟؟ابر
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 اون دختر خوشگله گفت:مهتا..مگه..مگه..شما همو ميشناسيد؟
مهتا:اره..چ جووورم...اوممم اين اقاپسر تو خونه ی من خدمتکار اختصاصيم بوده 

 ..مگه نه؟
ويلش دادم و گفتم:فکر کردی من:به به سالم مهتا خانوم...يه پوزخند مثل خودش تح

 اينجا فقط جای توئه؟؟
جا خورد..توقع نداشت اينطوری جوابشو بدم..مهتا اومد حرف بزنه ک اون دختر 

 خوشگله گفت:آذين هستم..خوشحالم از ديدنتون...و
 کارت عابربانکمو به طرفم گرفت و لبخندی زد و گفت:از جيبتون افتاد

تون خوشبختم..کارتو ازش گرفتم و گفتم:ممنون از لبخندی زدم وگفتم:منم از ديدن
 لطفتون خانم

 لبخند دلبرانه ای زد وگفت:خواهش ميکنم
 به اون دوست ديگش نگاه کردم..اشنا ميزد قيافش برام

 پرسيدم:ببخشيد من شمارو جايی ديدم؟؟اخه چهرتون خيلی اشناس؟؟
 دست پاچه گفت:نه نه..فکر نميکنم...اصال

ومد خودم...تو اتاق مهتا دنبال هم ميکردن..هيچی نگفتم و خنديدم اهااا يادم ا
 فقط..:شما خودتونو معرفی نميکنيد؟

اومد حرف بزنه ک مهتا بهش اشاره کرد و گفت:ايشون خوشش نمياد هرکسی 
 اسمشونو بدونه

 و مخصوصا روی کلمه ی هرکسی تاکيد کرد
لی زشته ک وسط حرف يه خانوم خنده ی مارموزانه ای کردم و گفتم:مهتا خانوم خي

 محترم بپری...کسی از شما اظهار نظر نخاست..
 از شدت عصبانيت پلکش ميپريد...Ѐمهتا رسما دهنش صاف شد 

 _نيکا هستم..خوشحالم از اشناييتون
 _ممنون نيکا خانوم..منم همينطور

 مهتا:
رده گيجم ک پسره کثافت!ببين چجوری جلوی اينامنوضايع کرد.ولی يه چيزی خيلی

 بود..ميالد...اينجااا..توهتلی که من بودم که يکی
 ازگرون ترين هتالی رم بود.
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باحرص روبه نيکاوآذين گفتم:من دارم ميرم...شماهم هنوزميخواين بااين حرف 
 بزنين يابامن مياين؟؟

 ميالدگفت:اين به درخت ميگن...اوکی خانوم کوچولو؟؟
و و بزرگ بودن به سن وقدنيست آقاپسر..به توچشاش زل زدم وگفتم:ببين کوچول

 به فهمه.به ميزان اينک٬به عقله٬شعوره
چقدازيناروتواون کله پوکت داری..يکی مثل توفقط هيکل گنده ميکنه ولی چيزی 

 تواونجاش نيست.
 Ϲلبخندشيطونی زدوگفت:دقيقاکجااااا ?? 

نه ديگه همي٬دوست داشتم ازشدت عصبانيت جيغ بزنم:گمشوپسره احمق نفهم
 هيچی تواون کله پوکت نيست..

 باخونسردی گفت:جوش نزن شيرت خشک ميشه.
نفهميدم چی گفتم ولی سريع گفتم:تونميخوادنگران شيرمن باشی..خودم مواظبم 

 خشک نشه!
 زدزيرخنده وگفت:مگه شيرداری؟

اگه اينجاميموندم ازشدت حرصی شدن اشکم درمی اومدم..نفهمی گفتم وبه سمت 
 ردويدم.اسانسو

وقتی به اتاق خودم رسيدم گوشيموبرداشتم وشماره بابابزرگ و گرفتم.صدای 
 شادوشنگولش توگوشم پيچيد:سالم مهتای بابا!حال احوال

 دخترم؟؟
 _سالم باباجونم!من خوبم.توچطوری عزيزم؟دلم خيلی برات تنگه هاااا...

ادبابابزرگ تنهات بابابزرگ:منم همينطوردخترم.چه خبرا؟؟چيکاراميکنی؟چيشده ي
 افتادی؟؟

خنديدم وگفتم:وااااای که چقدرم شماتنهايين..کی بوداون روزتوپارک ملت کناريه 
 خانوم خوشگل نسشته بود

 هاااان؟؟
 _دخترم آدرس دقيق بده يادم نمياد کدومشونوميگی؟

 جيغی کشيدم وگفتم:مگه چند نفرن؟؟
 پارت شصت ونهم:

 _حاال تو بگو کدومو ميگی؟؟
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 _اون خانومه که موهاش نسکافه ای بود..قدش بلند
_اهاااا يادم اومد...ماندانا رو ميگی..خوب بودااا ولی خيلی ازش خوشم نميومد..مريم 

 بهتره..
 ناباور گفتم:بابابزرگ!!

 خنديد و گفت:چيه؟؟مگه فقط تو دل داری؟؟منم دلم همدم ميخاد خب!
 نو بستی...به ميای ميگی تنهام_وااای بابا تو ديگه کی هستی..دست شيطو

 بابابزرگ:تنها ک هستم..وقتی برگشتی ميخام بريم خاستگاری مريم
من:وااای خدا باورم نميشه..اخه چطوری؟؟اصن اگه چشمش فقط به پولتون باشه 

 چی؟؟
 _انقد بدبين نباش دخترم..اصن از وضع مالی من خبر نداره..

 دمش_اکی..ولی بگماااا..من اول بايد بپسن
 _اگ تو نپسندی ک ديگه هيچی..کنسله

 من:بابا از حرف اصلی منحرف شديماااا
 اين پسره ميالد اينجا چکار ميکنه؟؟

 بابابزرگ بعد يه سکوت طوالنی گفت: چطوره مگه؟؟
آمپرم چسبيد:ينی چی چطور مگه؟؟برای من جاسوس گذاشتين؟؟ينی بهم اعتماد 

 ساله۵ی ميده؟؟منندارين؟؟بنظر خودتون اينکار چه معن
ک دارم سفرای خارجی رو تنها ميرم بعد شما ايندفه اين پسره ی احمقو 

 فرستادين؟؟که چی بشه؟؟
 _که مواظبت باشه

 سالمه بابابزرگ۰۰_مگه من بچه ام؟؟من
سال خيلی زياده ديگه؟؟سن تو؛يک سوم؛سن منم ۰۰با صدای بلندی گفت:فک کردی 

 ینيس..بی تجربه ای..خامی..نميفهم
 دختری تو اين سن با اين وضع مالی و موقعيت شغلی کلی خطر دور و برشه

دفعه های قبل هم تنها نبودی..يکی همراهت بود..فقط فرقش اين بود ک تو 
 نميشناختيش

با عصبانيت گفتم:ايندفه هم يکيو ميفرستادين ک نشناسمش ک سفرم با وجود 
 ميالد بهم زهر نشه..
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تمادم ديگه دورم نيستن..درضمن ازين به بعد ميالد هميشه _نميشه..افراد مورد اع
 کنارته...هميشه

 من:ينی چی؟؟من نميفهمم..چرا بايد ميالد هميشه کنارم باشه؟؟
 _چون من ميالدوبه عنوان باديگاردت استخدام کردم.

 اومدم حرف بزنم که گفت:حرف نباشه مهتا!روحرف من حرف نميزنی.
بای. و منتظرخداحفظی بابابزرگ ٬ش اومدمقصرش شماييدمن:باشه..اماهرباليی سر
 نشدم وتماسوقطع کردم.

 احساس ميکردم سرم داره منفجرميشه..من کناراين پسره خل روانی ميشم.
روکاناپه درازکشيدم وساعدموروی سرم گذاشتم...فکرم خيلی 

 درگيربودم..ميالدوچيکارکنم که خودش باپای خودش فرارکنه؟؟
رد..شماره غريبه بود..حوصله جواب دادن نداشتم.تماس که قطع گوشيم زنگ خو

 شدگوشيموسايلنت کردم ونفهميدم کی خوابم برد.
 ميالد:

ازروی کاناپه بلندشدم..يه سيب ازتوی سبدميوه هابرداشتم...گاززدم وگفتم:وااای 
 نميدونی ببينی چطوری به زمين چسبيد..حال

ی دوستاش باشخصيتن خودش بيشعوروبی دختره مغرور فکرکرده کيه؟؟؟هرچ٬کردم
 شخصيته.

 من که رفتم تونخش مخشوبزنم٬مبين:ولی عجب تيکه ايه هاااا
 نگاهی به صفحه لپ تاب انداختم.خبری نبود.

_برگشتم ايران اولين کاری که ميکنم يه لپ تاب ميخرم..احساس ميکنم خيلی 
 ازتکنولوژی عقبم.

برميگردم ايران؟؟ميخوام يه سربه مامانم مبين:خوبه.راستی ميدونستی که منم 
 اينابزنم.

 _جدی؟چه خوب!
چشمم به صفحه لپ تاب افتاد.مهتادرحاليکه داشت باتلفنش حرف ميزدبه سمت 

 آسانسوررفت.سريع لباساموعوض کردم و ازدرزدم
 بيرون.

ازالبی خارج شد..سعی کردم بهش نزديک شم تاببينم چی ميگه:بيين من ازهرکی 
 اشتم جزتو...اين چه کاری بودکردی حميد؟؟؟توقع د
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........._ 
مهتا:چی؟؟اون توگوشی که ديروزبهت زدم عمرااگه اشتباه توروجبران کنه.توکه 

 ميدونی وقتی مست ميشی اختيارت دست خودت نيس
 برای چی اونهمه مشروب خوردی؟؟!!

.........._ 
 _بهرحال حميداصالديگه حال وحوصلتوندارم.

...._... 
 گوشيوباعصبانيت پرت کردتوکيفش.

به پارک نزديک هتل رفت.روی يه نيمکت نشست وسرشوگذاشت روزانوهاش.خيلی 
 بهش نزديک بودم شنيدم چی گفت:واااااای

خداازدست اين پسره چيکارکنم؟؟دوس دارم خفش کنم.کاش زورم بهش 
 ميرسيد...ازش متنفرم!

چرخ ۴۱م ؟؟؟اميدوارم بره زيرتريلی من چجوری وجودنحسشوهرروزکنارم تحمل کن
 Ђکتلت شه 

 ينی انقدرازم متنفربود؟ϴخندم گرفت 
کنارش نشستم وگفتم:ميگن اگرکسی رونفرين کنی نفرينابه سمت خودت برميگرده 

 هاااا.
 سرشويکدفعه ای آوردباال.

 مهتا:تواينجاچيکارميکنی؟؟
 وزندگی گذاشتی؟؟خنديدم و گفتم:همون کاری که توميکنی.مگه توبرام کار

 پوزخندی زدوگفت:مگه توکاری بجززاغ سياه چوب زدن داری؟؟
چرخ زدن اطراف رم وخيلی کارای ديگه.منم نميدونم ٬خوابيدن٬گفتم:اره.خوردن

 توچراانقدربامن لج ميکنی وميخوای اثبات کنی که ازمن
م ه دائسرتری.اگرواقعاهستی نيازی به اثبات نيست....توخودت اينوقبول نداری ک

 ميخوای باتحقيروتمسخرخودتوباالترنشون بدی.اهل
خودتوقبول کن نيازی ب اثبات به ٬نصيحت واين چرت وپرتانيستم ولی خودتوباورکن

 ديگران نيست و معلومه که توازمن سرتری.
سرمو آوردم باالکه ديدم داره نگام ميکنه.خنديدم و گفتم:من ازاول خيلی 

 م ازوقتيم که زبون دراوردم جوابشربودم.ديوارراستوباالميرفت
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همه روميدادم و توهمه مهمونيابلبل زبونی ميکردم ودل همه روميبردم.اين سالهای 
 جا بخاطرحاضرجوابی هام اخراج۱-۱اخرم هم از

عادتمه.ماقراره ازاين ٬شدم.ايناروگفتم که بدونی اگه چيزی ميگم ازقصدوغرض نيست
 به نفع٬پسبه بعد همديگرروشبانه روزتحمل کنيم 

 جفتمونه که باهم سازش کنيم.
لبخند کج و کوله ای زد و گفت:فقط سعی کن خيلی به دست و پام نپيچی که 

 اعصابم بهم ميريزه..
 خنديدم و گفتم:قول نميدم..ميشه بپرسم حميد کيه؟؟

 _نخير...فضولی موقوف
 من:اکی..پس ميشه ازت بخام باهام بيای بازار؟ميخام سوغاتی بخرم

 _اره..حوصله خودمم سر رفته..بريم
به پاساژ شيکی رفتيم..رو به مهتا گفتم:بنظرت اينجا چيزی مناسب جيب من پيدا 

 ميشه؟؟
 قيمتا بيشتر....اينجا قيمتا يکسانه٬_اينجا ايران نيست که هرچی فروشگاه شيکتر

 _چ جالب!!
 ..ايستادم وکل پاساژو گشتيم..داشتم نااميد ميشدم که يه چيزی چشممو گرفت

 نگاهش کردم...
 يه پالتوی چرم شيک با چکمه ی ست

 قيمتش هرچقدرم بود برای مينا ميخريدم
رو کردم به مهال و گفتم:ميشه بيای اينو بپوشی ببينم اندازته يا نه؟؟کسی ک ميخام 

 براش بخرم سايزش مثل توئه
 ابرويی باال انداخت و گفت:بهت نمياد اهلش باشی..

 رسيدم:اهل چی؟؟با گيجی پ
 _اهههه..خنگ بازی در نيار ديگهههه..اهل دختر بازی..

از فکری ک کرده بود خندم گرفت و گفتم:برای خواهرم ميخام..مينا...همسن و سال 
 سالشه۰۴توئه.. 

 سالمه۰۰_ولی من
 سالته۵۲من:باشه...الکی مثال تو

 گفت:نگفتم ک همسن توام
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 اينو بپوشی_واااای باشه بابا...ميشه بيای 
 _نه....

 _مهتا خانوووم _هوووم؟؟
 _لطفا _نه

يه دفه بازوشو کشيدم و به سمت مغازه هلش دادم و گفتم:شما لطف ميکنی و اينو 
 ميپوشی..مگه نه؟؟

 به چشمام زل زد وگفت:خيلی پررويی...برو بگيرش بيارش اتاق پرو
 و خودش رفت توی اتاق پرو

 م و براش بردمپالتورو از مغازه دار گرفت
 بعد از چند دقيقه رفتم در زدم و گفتم:پوشيدی؟؟

 _اوهوم _ميشه ببينم؟؟
 چيزی نگفت و فقط قفل درو باز کرد..واقعا تو تنش معرکه بود

 _واقعا قشنگه..ممنون
 چيزی نگفت و درو بست...

 کال الله اين دختره..خخخ
اينجا بود ک سايز پای رفتم حساب کنم ک فروشنده گفت با چکمش سته..مشکل 

 مينا رو نداشتم و گرنه قصد داشتم چکمشم بخرم
 _مهتا؟؟ممکنه چکمه اشو هم بپوشی؟اخه من سايز پاشو ندارم

 _وااا..اوال سايز تن و پا ک يکی نيس
 بعدشم مگه تو تاحاال براش کفش نخريدی؟؟

اره اون کفشای پسرمو انداختم پايين و رفتم به گذشته به زمانی ک پاهای مينا توی 
 ازشدت سرما کبود ميشد ولی پولی ک من درمياوردم

 به زور خرج غذامون ميشد و ديگه پولی برای کفش و لباس نميموند...
 با تکون خوردن دستی جلوی صورتم به خودم اومدم

 _کجايی تو؟؟يکساعته دارم صدات ميزنم
 _ها؟هيچی تو فکر بودم..چيه؟؟

 ببين خوبه؟_کفشو پوشيدم..نگاه کن 
 گفتم:اره..خيلی قشنگه..ميخرمش
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پولشو حساب کردم..خاستيم بريم بيرون ک مهتا گفت:يه دقيقه واستا...و به سمت 
 ويترين مغازه ی چرم فروشی رفت.يه کفش انتخاب

کرد و از فروشنده خواست سايز پاشو بياره..خيلی شيک بود..پسنديدو رفت حساب 
 کفش به اندازه ی کل کنه..سرم سوت کشيد...قيمت يه

 پالتو و چکمه ای ک من خريدم بود
ونيم ميليون برام افتاد..اولين بار بود ک همچين ولخرجی ۴قيمت اونی ک من خريدم

 ميکردم و از حقوق ماه قبلم برداشتم..
_ميله؟تو چطوری انقد انگليسی روون حرف ميزنی؟؟فکر نميکردم بتونی..چون من 

 وقت نتونستم ياد بگيرم..خييلی زبانم ضعيفه..هيچ
 من:ميله چيه ديگه؟ميالد...تکرار کن

 الااااد٬می
 له..حاال بگو ببينم٬_باشه..مييی

رشته ی زبان انگليسی دانشگاه خيام بودم و مرخصی ۱پوفی کشيدم و گفتم"من ترم
 تحصيلی گرفتم االن..ولی فک نکنم بتونم ادامه بدم

 ديگه
 د سواد داشته باشی_واقعا؟؟فک نميکردم تا اين ح

بهم برخورد..گفتم:من به هر بدبختی بود درسمو خوندم ولی وسطاش ديگه 
 هم مينا..برای٬نتونستم..چون هم خرج دانشگاه خودم بود

 همين مجبور شدم ول کنم
 مهتا:دوست نداری ادامه بدی؟؟

ندم _چرا خيلی دوست دارم..اتفاقا با وجود اينکه هم کار ميکردم و هم درس ميخو
 هميشه شاگرد اول بودم...ولی االنم نميشه چون هميشه

 بايد با تو باشم
فک کنم فهميد بهم برخورده برای همين گفت:اوه..چ بچه باهوشی...ولی من هميشه 

 توو دبيرستان و بعدشم دانشگاه به زور پاس
 ميکردم...فقط درحد نمره قبولی...

بريم تورو برسونم خونه..خودم برگردم لبخندی زدم و گفتم:ممنون ک همراهم اومدی 
 بقيه خريدمو بکنم

 _چرا االن نکنی؟
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 شيطون خنديدم و گفتم:چيکار؟
 محکم زد به بازوم وگفت:مرررگ..پسره ی منحرف..چی ميخای بخری؟

 _يه چيزی برای مامانم..نميدونم چی؟
ای مامانت ردستمو کشيد و گفت:بيا بيا..اينجا لباسای خوشگلی داره..شايد بتونی ب

 يه چيز مناسب گير بياری...
 فاز از بدنم رد شد..۱چيشد االن؟؟اين دستمو گرفت؟احساس کردم برق

فهميد ک من شوکه شدم برای همين سريع دستمو ول کردو گفت:الکی خوشحال 
 نشو..حواسم نبود و به سمت مغازه ای ک اشاره کرده
..لباسای خيلی شيکی بود رفت و منم پشت سرش راه افتادم..راس ميگفت

 تالباس خيلی خوشگل گرفتم برای مامان و از۰داشت..
 فروشگاه زديم بيرون

مهتا گفت:يه رستوران خيلی خوب ميشناسم بريم شام بخوريم مهمون تو..باالخره 
 اين همه منو توی بازار اينکر اونور کشوندی بايد يه

 چيزی بهم بدی ديگه..نميشه ک مفت مفت..
 وی جيبم فوتبال بازی ميکنن_من شپشا ت

بعد تو ميگی شام..اونم توی رستورانی ک تو انتخاب کردی؟عمرااا..ميخای يه 
 ساندويچ کثيف بهت ميدم...اصن اينجا ساندويچی داره؟؟

مهتا:واال من تو ايران ساندويچ کثيف نخوردمبعد بيام اينجا بخورم؟اه..بيخيال 
 بيابريم مهمون من خسيس

 يگی؟يادم باشه برگشتيم ايران ببرمت..خيلی خوشمزسمن:جدی داری م
 ولی خداييش نخوردی تاحاال؟

شونه ای باال انداخت و گفت:نه وراهشو کشيد و رفت...دنبالش رفتم و گفتم:پس 
 جدن نخوردی؟؟دربارش ک شنيدی؟؟

 _يه چيزايی...ولی حتی رغبت نکردم برم سمتش
مشهد حتما بايد بريم بخوری ک نخورده خنديدم و گفتم:عيبی نداره..وقتی رسيديم 

 از دنيا نری
 _اووووف خيله خب بابا..بيت بريم ک من خيلی گشنمه

 باهم راه افتاديم و چون مهتا گفت نزديکه پياده رفتيم
 _چن بار رم اومدی ک همه جاشو خوب بلدی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

7 7  

 

 مهتا:دو سه باری اومدم..يکی اينجا يکی پاريسو خيلی دوس دارم
 توران حرفی زده نشد..به رستوران شيکی رسيديمديگه تا رس

 مهتا به سمت ميزدونفره ای رفت و منم پشت سرش راه افتادم و نشستيم
پرس غذا سفارش ۰منکه نميدونستم غذاهاش چطوريه ولی مهتا به سليقه ی خودش 

 داد..سرمو اوردم باال ک يه چيزی به مهتا بگم..تا
 ای ک ديدم دهنم باز موند دهنمو باز کردم حرف بزنم با صحنه

 _چيه؟چرا ماتت برده؟
 _مهتا!!!!!اونجا رو نگاه کن

 مهتا برگشت پشت سرشو نگاه کرد و گفت"اوهوع!!چ خبره اينجا!!!!
نفره ای ۰با خنده از پشت ميز بلند شدم و به سمت مبين رفتم که با نيکاسر ميز

 نشسته بودن و شام ميخوردن..انقدر دوتاييشون غرق
ف زدن بودن ک منو ک نزديکشون شده بودم نديدن...دستمو محکم رو شونه ی حر

 مبين زدم..از جا پريد...حسابی جا خورد ولی اصال
 به رو نياورد و گفت:بهه..اقا ميالد..شما کجا!؟اينجا کجا؟؟

 خنديدم وگفتم:اينو من بايد از تو بپرسم..تو اينجا چ غلطی ميکنی؟؟
ن داشتم ميرفتم بيرون که اتفاقی اقا مبينو ديدم مسيرامون نيکا:سالم اقا ميالد..م
 يکی بود برای همين..

 مهتا:خيله خب نيکا...چرا انقد هول کردی؟؟و شيطون خنديد
 نيکا:نه...اخه...ميدونی

 گفتم:مبين جان يه لحظه ميای بيرون؟
 زير لب يه يا خدا گفت و پشت سرم راه افتاد...

 ر تور کردی...اونم کی؟؟دوست مهتا_خب...ميبينم ک باز دخت
مبين:نه جان تو بحث تور کردن نيست ديدم دختره تنهاس گناه داره..اصن واستا 

 ببينم....
 از زبون مهتا:

 _دختره موزمار..ميبينم ک خوب با اين پسره ريختين روهم...راستی اسمش چی بود؟
 نيکا خنده ی شيطونی کردوگفت:مبين جووووون

 ميمی...تا کجا پيش رفتين؟_اووپس..چ ص
 ماه ديگه بچمون به دنيا بياد...۹_تا اونجايی ک
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 Ģمحکم زد تو سرش و گفتم:خاااااک 
 نيکا هم محکم زد به بازوم و گفت:اصن بگو ببينم با ميالد اينجا چيکاد ميکنی؟

 من:اون باديگاردمه..همه جا بايد همراهم باشه
 مياد..ادامو دراوردوگفت:باديگاردمه _خيله خب بابا..چه قيفی هم برای من

 تو هم وضعت خرابه هااا..يه شب با مسعود..يه شب با ميالد
 گفتم:ببند بابا

تو فرودگاه بابابزرگو ک ديدم بدوبدو رفتم طرفشو محکم بغلش کردم..از پشت صدای 
 خنده بچه ها رو ميشنيدم ک راشتن مسخرم
 تنگ شده..اخی کوچولوميکردن:اوخييط..گوگولی دلش واسه باباش 

 يه چشم غره بهشون رفتم ک ساکت شدن
مبين و ميالد جلو اومدن وبا بابابزرگ سالم و احوالپرسی کردنو دست دادن و 

 بابابزرگ ميالدو بغل کرد ک من داشتم از تعجب شاخ
 درمياوردم..اخه بابابزرگ هر کسيو بغل نميکرد

ذين و مبين هرکدوم به سمت خونه هاشون خالصه بعد از کلی حرف زدنو اينا نيکا و آ
 رفتن و من و ميالد وبابا بزرگم به سمت خونه راه

 افتاديم و متاسفانه بابابزرگ يه مهمونی بزرگ گرفته بود ..اه
 کال از شلوغی متنفرم..مخصوصا با اين فاميالی مزخرف ما

 اقم راه افتادمداشتم از خستگی ميمردم..يه سالم معمولی به جمع دادم و به سمت ات
 و صدای پسرا يفاميلمونو ميشنيدم ک داشتن باز

احساس خوشمزگی ميکردنو داشتن بهم تيکه مينداختن..بی توجه به اونا رفتم تو 
 اتاقم و خودمو روی تخت خوشگلم پخش کردم...

 ميالد:
دستمو به سمت پسری ک روبه روم وايستاده بود دراز کردم و گفتم:ميالد هستم.. 

 آبتين هستم..به٬و به گرمی فشرد و گفت:خوشبختمدستم
 پسری ک کنارش ايستاده بود وکپيه خودش بود گفت:داداش خلم آرتين

آرتين چپ چپ بهش نگاه کرد ک آبتين گفت:خب بابااا!!خوردی منو..ورو به من 
 گفت:ازاونجايی ک داداش من اصال ادم متواضع و

ده دستمو سمت ارتين دراز کردم فروتنی نيس..بنابراين داداش گلم..با خن
 وگفتم:خوشبختم
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 خيلی شخصيت جدی داشت و با همون لحن محکم گفت:خوشبختم.٬برخالف آبتين
 داشتم معرفی ميکردم..٬آبتين صداشو صاف کردو گفت:خب
 سينا٬يکی يکی شروع کرد به معرفی:بهزاد

يکه شربتشو فريبرز..اووف چقد زيادن دهنم کف کرد و در حال٬سپهر٬سبحان٬رضا
 برميداشت گفت:انرژيم ته کشيد

اولين جرئه ی شربتشو ک خورد همون موقع يه دختری اومد زد زير ليوانش ک همه 
 ی شربت ريخت روی لباسش

 ته مونده شربتشو ريخت رو صورت دختره و گفت:خيلی بيشعوری
دختره با کمال خونسردی دستمالی برداشت و درحاليکه داشت صورتشو خشک 

 رد گفت:تا تو باشی ک موقع معرفی کردن منو يادتميک
 بره

قلوی اين ۱و روشو کرد سمت منو لبخند مليحی زدو گفت:آرشينم..و متاسفانه خواهر 
 تااحمق۰

آبتين شروع کرد به داد و بيداد ولی ارتين يه نگاهی به خواهرش انداخت و بيخيال 
 روشو اونور کرد..اصال اين بشر خنثی است...دقيقا

 مثل مهتا..جالبه
 به مهتا بيشتر ميخوره خواهر اين کوه يخ باشه تا آرشين.

 پارت هفتادوهشتم:
موهای ٬باصدای آرشين نگاهموازآرتين گرفتموبه دختری که چشمای قهوه ای روشن

 حالت دارخرمايی باپوست گندمی داشت و خيلی
فته بودخيلی جيغ جيغ ميکرددوختم:راستش آقاميالد مهتاراجع به شمابه من گ

 مشتاق بودم ببينمتون.
اين دختره منوميشناسه؟؟معلومه خيلی به مهتانزديکه که همه ی خبرای دست اولو 

 داره.گفتم:حاالواس چی مشتاق؟؟خنديدوگفت:آخه
 شمااولين کسی هستين که تونسته حرصشودربياره...چون اون اصوالآدم ريلکسيه.

بيه آرتينه که آرشين سرشوآوردجلو و داشتم به اين فکرميکردم که مهتاخيلی ش
 خيلی٬درگوشم گفت:ميدونم داری به چی فکرميکنی اره

 اخالقاش شبيه آرتينه!بعضی وقتاماخودمون شک ميکنيم آرتين داداش ماست!!
 گفتم:شماازکجافهميديدن؟؟
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 سرشوکشيدعقب چشمکی زدوگفت:ديگه ديگه مااينيم!
 گفتم:نه جدی؟ازکجافهميدين؟؟

دی کردوگفت:هرکسی که آرتين ومهتاروبشناسه بدون استثنا اينوميگه.واال ما خنده بلن
 ازخدامونه ازدست اين آرتين خالص شيم

 وبندازيمش به مهتا ولی نميشه!
 تقريباباصدای بلندی گفتم:چـــــی؟؟؟ازدواااااج؟؟؟؟

کی ٬چشمای آرشين اولش گشادشدولی بعدش شروع کردبه خنديدن حاالنخند
 راين دختره خوش خندس!بهش ميگی پخ غش غشبخند؟!چقد

 ميخنده.
 بايه لحن حرصی گفتم:حاالچرااانميشه؟؟!!

 دهنشوبازکردکه چيزی بگه ولی مگه ميتونست؟؟بس که ميخنده اين بشر!
 _اخه.....هههه هههه .....اخه.....

چقدرذهنت کجه ٬چپ چپ بهش نگاه کردم که خندشوخوردوگفت:ببخشيد
 فتم ازدواج کنن...بابامنظورم آرتينو به عنوانتوپسر!!من که نگ

 داداش بندازم به مهتا نه به عنوان شوهر.
نفس حبس شدموبيرون فرستادم و به آرشين که هنوزداشت ميخنديدنگاه کردم 

 وباکالفگی گفتم:ديگه ب چی ميخندی؟؟
ج ابه زورخودشوکنترل کردوگفت:آخه تويه لحظه فکرکن...آرتين ومهتا؟؟؟باهم ازدو

 کنن؟؟غيرممکنه!
 گفتم:چرا؟؟

 گفت:اخه اونا تاحااليه کلمه هم باهم حرف نزدن!
 باتعجب گفتم:چــــی؟؟

بس که اين دوتامغرورن...سالم بهم نميکنن حاالاين دوتاديووونه روولش ٬گفت:بله
 کن..توچرانفس راحت کشيدی؟نکنه.....ويه

 لبخندشيطون زد.
 وهزاريم افتادواومدم جوابشوبدماول متوجه حرفش نشدم ولی بعدش د

 پارت هفتاد ونهم:
 اومدم جوابشو بدم ک صدای جدی ابتين مانع شد:چه خبره اينجا؟؟
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غش غش خنديد و گفت:الکی مثال من غيرتی ام!خب اقا ميالد چی شد که اومدی 
 تواين مهمونی؟البته خوش اومدی ولی سابقه نداشته مهتا

 با دوست پسرش بياد مهمونی!
 ن و ارشين نگاهی بهم کرديم و پق زديم زير خنده و باهم گفتيم:دوست پسر؟؟؟م

 ارتين نگاه گنگی به ما دوتا انداخت و گفت:چيشده؟؟
ارشين گفت:اخه نخود مغز مهتا ودوست پسر؟؟نههه..مهتا و دوست پسر؟؟اصال بهم 

 مياد اين دوتا کلمه؟مهتا اصن محل به پسر جماعت
 ته باشه؟ميالد جان باديگارد مهتاسميده ک دوست پسر داش

 سپهر و اميرو بهزاد که تازه به جمعمون اضافه شده بودن همزمان گفتن:باديگارد؟
يهو ابتين زد زير خنده وگفت:باديگارد؟؟مهتا رو چه به باديگارد؟؟چه خر بزرگی شده 

 اين مهتا
 واسه ادمایارشين گفت:ببينم جلو خودشم جرئت داری اين حرفارو بزنی؟؟بعدشم..

 مهم باديگارد ميزارن نه واسه ابدارچيا..
 ابتين:من آبدارچيم؟؟من؟؟!!خوبه خودت تو شرکت من جاروکشی

 همه به سمت ارشين برگشتن و گفتن:اوووو آرشين؟!
سپهر گفت:آرشين اضافه کاريم ميکنی؟؟ميای شرکت منم جارو بکشی؟؟حقوقتن 

 ديگه همخوبه..تازه اگ کارت خوب باشه به شرکتای 
 معرفيت ميکنم

 آرشين:ببند دهنتو ....
 که با صدای مهتا حرفش نيمه تموم موند

همه به سمت مهتا برگشتيم ک داشت از پله ها ميومد پايين:ميبينم ک الزايمرم به 
 کلکسيون مريضيات اضافه کردی آبتين...يادت رفته تو

 شرکت من دستمال کش بودی؟؟
گشاد اومد رو لب آرشين وهمه شروع کردن به مسخره  با اين حرف مهتا يه لبخند

 کردن آبتين:هو هو دستمال کش..
 آبتين با صدای تقريبا بلندی گفت:خيله خب..بسه تمومش کنين

 آرشين:چيه؟؟حقيقت تلخه خان داداش؟
 آبتين:تو حرف نزن جاروکش
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ارشين لبخند ژکوندی تحويلش دادو زبونشو دراورد و گفت:خودت چی ميگی 
 دستمال کش؟؟

مهتا با يه پوزخند به ابتين زل زده بود..ابتين نگاهش کرد ک باعث شد مهتا با 
 تمسخر يه نگاه به سرتاپاش بندازه و نگاهشو ازش بگيره

 و به سپهر چشم بدوزه
شما نگفتی چند وقت جاروکشی ميکردی ک ماشاال انقد حرفه ای ٬مهتا:خب اقا سپهر

 که توهم با ابتين توهستی!؟؟اها يادم رفته بود 
 شرکت من کار ميکردی

 با اين حرف مهتا جمع منفجر شد و سپهر از شدت عصبانيت سرخ شده بود...
امير به زور خندشو نگه داشت وگفت:ماشاال مهتا خانوم امشب کمر همتو بسته واسه 

 ضايع کردن..نه مهتا خانوم؟؟مهتا يه نيم نگاه بهش
توهم به جمع اقايون قهوه ای ملحق نشی و با انداخت و گفت:پس مواظب باش 

 دست به ابتين و سپهر اشاره کرد..ابتين ک داشت ميخنديد
ولی سپهر داشت اتيش ميگرفت و امير و بهزاد هم ريز ريز ميخنديدن..امير چ دل 

 خجسته ای داره هااا ضايع هم شده باز ميخنده..
 افتخار هم صحبتی به مارو دادن؟؟آبتين:حاال گذشته ازين حرفا..چيشده مهتا خانوم 

 فقط به خاطر ارشين بود٬مهتا:ندادم
سپهر ک هنوز عصبی بود گفت:اين حرفا چيه ميزنی ابتين؟؟افتخار؟؟هه!!اصال ما چرا 

 بايد اين افتخار نصيبمون بشه؟؟نخاستيم بابا اين
 افتخارو

ما حتی يه ازدستی کلمه ی افتخارو ميکشيد:صدتا دختر هستن ک از خداشونه ک 
 نيم نگاه بهشون بندازيم اونوقت اين خانوم..هه..

فک کنم مهتا از عصبانيت سرخ سرخ شده درست مثل وقتايی ک من حرصشو 
 درميارم..تازه من تاحاال انقد بهش توهين نکرده بودم..اوه

 اوه خدا بخير بگذرونه
 بهش نگاه کردم..عه!!اينکه عصبانی نيس

زده..نکنه عصبانی شده و من نديدم..نه بابا ادم ک انقد  خيلی خونسرد به سپهر زل
 زود عصابنيتش نميخابه..مهتا شروع کردم به حرف
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زدن:حرف قشنگی زدی..من افتخارمو خرج هرکسی نميکنم و تو وامثال تورو بدون 
 افتخارم رها ميکنم با همون دخترايی ک نه

صوال من با ادمای سست خودشون کسين و نه کسايز ک دنبالشونن..ميدونی چيه؟ا
 و بی اراده ک با يه لبخند دلشون ميره و جنس مخالفو

فقط برای رفع نياز ميخان کاری ندارم و خيلی ريلکس به سمت پله ها رفت..سپهر از 
 زور عصبانيت دندوناشو روی هم ميساييد گفت:

اون دختره ی از خود راضی...فک کرده..خيلی پاکه؟؟االن اون ديگه مريم 
 سه؟؟نشونش ميدم..و به سمت در خروجی رفتمقد

تا چند لحظه تو جمع فقط سکوت بود ک باصدای بهزاد شکسته شد:چرا سپهر 
 اينجوری کرد؟؟مگه اخالقای مهتا رو نميدونه؟؟

امير:تو واقعا نميدونی؟داره اتيش ميگيره ک مهتا دست رد زده به پيشنهاد 
 بايد به دوستيش...ميدونی ک سپهر دست رو هرچی بزاره

دستش بياره..مخصوصا دخترا!!حاال چون مهتا تنها کسی بوده ک بهش نه گفته 
 زورش گرفته..حاال ول کنين اين حرفا رو بريم به کمر

بيچارمون يه قری بديم؟؟بابا چيه مث اين پيرمردا اينجا واستاديم؟؟بريم 
 ديگه..همزمان با صدای اهنگ ک بلند شد امير وبهزاد و ابتين

تا به قول خودشون يه قری به کمر بيچارشون بدن!منم رفتم بشينم تا يه  رفتن
 استراحتی به کمر بيچارم بدم!روی مبل دونفره ای نشستم

و ازتوی سينی ک خدمتکار جلوم گرفت اب پرتقال برداشتم..به سمت دهنم بردم ک 
 ديدم ارشين با يه لبخند مرموز داره مياد طرفم..

 ردمش ک باعث شد دوباره ارشين بزنه زير خندهسريع ليوانو پايين او
 همزمان با نشستنش گفت:خب بابا..منکه کاری نکردم!!

يه چيزی داشت مخمو ميخورد ک سپهر چرا بااينکه اخالقای مهتا رو ميدونست بازم 
 بهش پيشنهاد داد؟؟اصال اين سپهر کيه؟؟چجوری

ی صورتم به خودم به خودش همچين جرئتی داده؟؟با تکون خوردن دستی جلو
 جواب دادم:٬اومدم و به سوال ارشين ک گفت:کجايی؟؟

 همين جا!!
 لبخندی زدوگفت:مطمئنی؟؟

 ارشين خانوم؟؟٬٬من:نه راستش
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 ارشين خالی٬_راحت باش عزيز جان
_اکی..ميگم اين سپهر چجوری جرئت کرده به مهتا همچين پيشنهادی بده؟؟اصال 

 چرا بايد بده؟؟دوسش داره؟؟
شين:سپهر خيلی پسر جالب نيست..اون بخاطر موقعيت اجتماعی عالی خودشو ار

 خانوادش و البته تيپ و قيافش و پولش به سمت
 هردختری رفته نه نشنيده

ولی ميدونی جالبيش کجاست؟؟اينکه سپهر با هيچکدوم ازين دخترا حتی يه روزم 
 دوست نبوده..فقط در حد يه شب!!

ئت کرده به مهتا همچين پيشنهادی بده رو نميدونم ولی همينو بس!!اينکه چطور جر
 مهتا دختر خوشگليه..هر دختريم ک سپهر دست

شايد..ينی به احتمال زياد بخاطر همين ٬٬روشون گذاشته از قيافه چيزی کم نداشتن
 به مهتا پيشنهاد داده ولی به نظر من مهتا واسه سپهر

اده...شايد واسه اينکه دوسش داره و با بقيه فرق داره چون بهش پيشنهاد دوستی د
 شايد بخاطر جذاب بودن مهتا..نميدونم

 به هر حال چون مهتا بهش گفت نه باهاش چپ شده..
ارشين:سپهر ميگه مهتا الکی ميگه از پسرا بدش مياد و با کسی دوست نميشه...يه 

 کسی تو زندگيشه و به کسی نميگه..هه!!ديوانس اين
بينم تو پرا انقد رو مهتا حساسی؟ اون ازموضوع داداش من پسر..ولش کن اونو!! ب

 اينم از سپهر..چرا انقد کنجکاوی؟؟چ خبره ناقال؟
 نکنه...

پريدم وسط حرفش و همونطور ک به طرف در خروجی ميرفتم گفتم:ميدونستی 
 خيلی زياد حرف ميزنی؟آرشين جيغی کشيد و گفت:خيلی

 بيشعوری!منه احمقو بگو ک
تا بقيه حرفاشو بشنوم..در خروجی رو باز کردم و رفتم بيرون ..داشتم به واينستادم 

 جيغ جيغ کردنای ارشين ميخنديدم ک يه نفر محکم
 بهم تنه زد..معلوم بود از قصد اينکارو کرده

سرمو بلند کردم ک باديدن کسی ک رو به روم بود جا خوردم...سپهر با يه پوزخند 
 ودمو از دستهمسخره داشت بهم نگاه ميکرد..خ

 ننداختم و با غرور گفتم:چيشده؟؟کاری داری؟؟
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 سپهر:تو چه کاره ی مهتايی؟؟چ نسبتی باهاش داری؟
 من:داخل ک بوديم ارشين گفت ک باديگاردشم..مشکل شنوايی داری؟؟

سپهر پوزخندی زد و گفت:نه اتفاقا گوشام تيزه تيزه ولی دراز نيست..تو دوست 
 د ساله پاش نشسته وپسرشی..نه؟؟همونی ک چن

 بخاطرش به هيچکس حتی نگاه هم نميکنه؟؟
 _ديوونه شدی؟؟چی داری ميگی؟؟برو عمو خداروزيتو جای ديگه بده

و با دستم يکم به عقب هلش دادم..اومدم از کنارش رد بشم ک دستمو محکم گرفت 
 و با حرص گفت:بی عرضه ترين مرد ميدونی

يره و باصدای بلند بگه کيه؟؟کسيه ک نتونه دست عشقشو بگ
 مشکليه؟؟ميدونم چرا قايم ميکنين..بابابزرگ مهتا مسلما مخالفه..٬عشقمه

 واسه همينه..نه؟؟درست حدس زدم؟؟
 من:بس کن

_تويی ک مهتا بهش فکر ميکنه..وجود تو باعث شد ک مهتا بدون فکر کردن به من 
 قاطع بگه نه

 با کالفگی گفتم:بس کن ديگه
 مهتا عاشق چيه تو شده؟؟توی بی عرضه.. _فقط من موندم

 صدام رفت باال:بسهههه
 سپهر:تويه هيچی ندار..تو

 صداش رو اعصابم بود..اون حق نداشت به من توهين کنه..اون حق نداشت
 داد زدم:اره اره اره..من دوست پسرشم

من عشقشم..من همونيم ک همش بهش فکر ميکنه مهتا..اره منه هيچی ندار..منه 
 عرضه..اره مهتا عاشقم شده و پام نشسته..عاشق بی

 منی ک بقول تو هيچی ندارم...بقول تو بی عرضه ام
 اره عاشق من شده نه تو

توئه همچی دار..توئه باعرضه..ولی عاشق من شده..ميفهمی؟؟منم عاشقشم..منم 
 دوسش دارم..منم پاش نشستم...

سته شدم ديگه..نتونستم ادامه چشمامو بسته بودم و همينجوری داشتم ميگفتم..خ
 بدم..چشمامو باز کردم که ديدم سپهر داره با يه لبخند گنده
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بهم نگاه ميکنه..از تعجب داشتم شاخ درمياوردم...رد نگاهشو دنبال کردم..جلوی در 
 سالن همه ی مهمونا ايستاده بودن..مهتا هم بود

 .داشت نگاهم ميکرد...مات..متعجب..پراز سوال و عصبانی.
وای خدا من چيکار کردم؟چی گفتم؟؟پاهام قفل شده و نميتونستم تکون 

 بخورم..کاش ميتونستم برم از اينجا فاصله بگيرم تا ببينم چ گندی
باال اوردم ولی پاهام ياری نميکنه..سکوت خيلی بدی بود..هيچکس حرف نميزد..اين 

 سکوتو بابابزرگ بود ک شکست:مهتا بيا اتاقم
ين االن..مهتا نميتونست ازم چشم برداره..کلی به زور نگاهشو ازم کارت دارم..هم

 گرفت و به دنبال بابابزرگش راه افتاد..با رفتن مهتا
انگار قفل پاهای منم باز شد..برگشتم برم ک با سپهر روبه روشدم ک هنوز لبخند رو 

 لبش بود...دستشو گذاشت سر شونم و گفت:قابلی
 نداشت اقا ميالد

 داشتم جوابشو بدم فقط دستشو از روی شونم پس زدم و دويدم..حتی نا ن
انقد دويدم ک خسته شدم و هم به ته باغ رسيدم..نفس زنون زير يک درخت 

 نشستم و و به حرفام فک کردم..به کارام از اول شب تا همين
االن ک اينجا نشستم..وقتی ک ارشين راجع به ارتين گفت و من بخاطر سو تفاهم 

 شدم..و اينکه چرامن گفتم دوست پسرشم وعصبانی 
دوسش دارم و دوسم داره؟ حاال ک فک ميکنم از زدن اون حرفا خيلی پشيمونم 

 ولی....
 مهتا:

داشتم از پله ها ميومدم پايين ک با صدای داد و بيدادی متوقف شدم..صدای ميالد 
 بود..:اره مهتا عاشق من شده..عتشق منی ک بقول تو

 هيچی ندارم
گوشام سوت کشيد..اين پسره ی احمق داشت چی ميگفت؟؟بدوبدو به سمت در 

 خروجی رفتم ک ديدم همه جلوی در جمع شدن و ميالد
چشماشو بسته و اون دهن کثيفشو باز کرده و داره سر سپهر داد ميزنه و اخرين 

 پيزی ک ازش شنيدم اين بود:منم عاشقشم...منم دوسش
 دارم
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منفجر ميشه..چشمام بين صورت مبهوت ميالد و لبخند احساس کردم سرم داره 
 مزخرف روی لبای سپهر و قيافه ی متعجب بقيه در

 چرخش بود..
پاهام جونی برای ايستادن نداشت..ميالد از چی حرف ميزد؟؟چی داشت سر هم 

 ميکرد؟؟با صدای خشن بابابزرگ به خودم اومدم:مهتا بيا
 همين االن٬اتاقم کارت دارم

د زل زده بودم و نميتونستم چشمامو ازش بگيرم.اخ ک دوس داشتم اون به ميال
 چشمای عسلی شو از حدقه دربيارم..پشت سر بابابزرگ

 به سمت اتاقش راه افتادم
 روی صندليش نشست وگفت:نگفته بودی؟؟

 _چيو بابابزرگ؟؟
 گی..قراربابابزرگ:مهتا ميدونی از خنگ بازی بدم مياد..قرار بود هر چی پيش مياد ب

 نبود؟؟
 _من هيچيو از شما مخفی نکردم و دليل چرت و پرتای اون پسره رو هم نميفهمم.

بابابزرگ:مهتا انقد انکار نکن..ميدونی من با دوستی و اين چيزا مشکلی ندارم فقط 
 تعجبم از اينه ک شان تو انقدر پايين نبود ک با

 باديگارد يا خدمتکارت عاشق و معشوق بشی
 ميخاين باور کنين ک هيچی نيس؟_چرا ن

 من نميدونم دليل حرفای ميالد چيه..چرا صداش نميکنيد از خودش بپرسيد
بابابزرگ از روی صندليش پاشد و به سمت پنجره ی اتاقش رفت و دستشو پشتش 

 قالب کرد و گفت:بگو ميالدو صداش کنن بياد باال..
از يه مدت طوالنی اومد شايدم کم به يکی از خدمتکارا گفتم صداش کنن..ميالد بعد 

 بود و من از بس تو فکر بودم نفهميدم چقدر گذشت..
 در زد و بعد از اجازه ی بابابزرگ داخل شد...

به سرعت ازجام بلند شدم ک به سمتش برم ک يکی بزنم تو گوشش ک بابابزرگ 
 همونجوری ک روش اونور بود گفت:بشين سرجات

 مهتا!!
 _ولی بابا....

 اشت حرفمو کامل کنم و گفت:ساکت!نذ
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 رو کرد به ميالدو گفت:خب!ميشنوم
ميالد نفس عميقی کشيد و گفت:ببينيد اقای بزرگمهر..من و آرشين خانوم به همه 

 اعالم کرديم ک بنده باديگارد مهتا خانومم ولی وقتی
 داشتم ميرفتم داخل باغ ک هوايی عوض کنم سپهر جلومو گرفت و انقد چرت و پرت

 گفت که منم حرصم گرفت و اونا رو گفتم..باور
 کنين..

 بابابزرگ:منظورت از چرت و پرت چيه؟؟
ميالد:ايشون چون از مهتا خانوم جواب منفی گرفته منو ک ديد خيلی عصبی شد و 

 بهم گفت اونی ک مهتا پاش نشسته تويی..هرچی بهش
د..من واقعا معذرت گفتم بس کنه و ساکت بشه ولی نشد و اين افتضاح به پا ش

 ميخام
بابابزرگ با عصبانيت به سمتش رفت و يکی محکم زد تو گوشش..اخ ک دلم خنک 

 شددددد.. و گفت:پسره ی احمق اين حرفی ک تو
جلوی فاميل زدی با عذرخواهی درست نميشه..پای ابروی مهتا وسطه..ازاين به بعد 

 بايد مثل حرفی ک زديد رفتار کنين تا بعد از يه
 ت بگيم بهم زدين...مد

احساس کردم صورتم از عصبانيت سرخ شده...با صدای بلندی رو به بابابزرگ 
 گفتم:ينی چی؟چی ميگين شما؟من با اين بی شخصيت

 همچين نقشی بازی کنم؟؟هه!!خنده داره
بابابزرگ:صداتو بيار پايين..نگفتم برای هميشه..گفتم برای يه مدت..اين يه 

 باااا ..خيله خب ميتونيد بريد پايين..بدهاجباره..ميفهمی؟؟اج
 مهمونا تنهان

 اومدم برم پايين ک بابابزرگ گفت:باهم برين..دست تو دست هم
 قاطع گفتم:نع..من اينکارو نميکنم

بابابزرگ با اخم غليظی گفت:نزار کاری ک تاحاال نکردم بکنم...نزار اولين تو گوشيه 
 عمرت از بابابزرگت باشه..فهميدی؟؟

با اخم ناشی از شکست سرجام ايستادم..ميالد به سمتم اومد..دستشو به سمت 
 دستم اورد..هيچ واکنشی نشون ندادم ک دستمو گرفت..بازم

 من بی تحرک ايستادم
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 بابابزرگ:مهتا!!
لحنش هشداری بود..دستشو سفت گرفتم و باهم از اتاق اومديم بيرون..دستاش يه 

 تيکه يخ بود..يخ خالص
 د:مهتا واقعا عذر ميخامميال

 _فعال عذر خواهيه تو به دردم نميخوره..بعدا دارم برات..
 ميالد:نميدونم چيشد ک اينطوری شد

 گفتم:فعال دهنتو ببند..فهميدی؟؟خفه..شو
 هم من هم ميالد لبخندی مصنوعی زديم و وارد جمع شديم

ه دی گفتم:خانوما..اقايون..يتامونده به اخر ايستاديم..با صدای تقريبا بلن۵روی پله ی 
 چن لحظه وقتتونو ميخاستم..

 با صدای بلند من همه به سمتم برگشتن
بعضی از نگاها پرتعجب بود..بعضيا پر حسادت..بعضيا هم مث ابتين برادرانه و 

 سپهرم ک حسادت و خشم قاطی...
فقط اين وسط ارتين بود ک سرش تو گوشيش بودو هيچ توجهی نداشت و نگاه 

 ميکرد..به درک اصنن
 البته نگاه خيلی از دخترا هم به ميالد بود

مگه اين پسره ی الدنگ چی داره ک شماها خوشتون اومده؟؟شروع کردم به حرف 
 زدن:خب نميدونم از کجا شروع کنم..خيلی از شما

اخالق منو ميدونيد و اينکه تو زندگيم جايی برای هيچ پسری نبود و از هيچ پسری 
 امد..راستشو بخاين اصال پسر جماعتو ادمخوشم نمي

حساب نميکردم(صدای دست و جيغ دخترا بلند شد)ادامه دادم:ولی با يه تصادف 
 تمام معادالتم بهم ريخت...نگاه ميالد تنها نگاهی بود ک

 جذبم کرد و ميالد تنها کسی بود ک تونست منو به سمت خودش بکشونه
 ملکه ی قلب منیدست ميالد دور کمرم حلقه شدو گفت:

 همه دست و سوت ميزدن و فقط ارشين بود ک ريز ريز ميخنديد
آرشين تنها کسيه ک تو فاميل همه ی زندگيمو ميدونه..اخ اخ گفتم ارشين ياد اون 

 دوتا افتادم..نيکا و آذين اگ بفهمن زندم نميزارن...
 خودمو از بغلش بيرون کشيدم وبه سمت ارشين رفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

9 0  

 

ک ريز ريز ميخنديد گفت:حداقل از درصد لختی بودن لباست کم آرشين همونطور 
 ميکردی ک اب دهن ميالد جون راه نيوفته...

 گفتم:واااا...مگه لباسم چشه؟؟
ارشين:چش نيس..دماغه..المصب يه شورت لی کوتاه پوشيدی و پاهای بلوريتو 

 انداختی بيرون ک من ازون موقع محو پاهاتم ک با اون
 ک زده جذابيتش هزار برابر شده...فکر دل پسرای مجلسو هم نکردیناخنای بلند ال 

يه تاپ پوشيدی ک تا اخر بدنت معلومه اونم چ رنگی؟؟مشکی ک با پوست بدنت 
 هارمونی ايجاد کرده...خو پدر سوخته دل من اب افتاد

 چ برسه ب پسرا مخصوصا اقا ميالد جونت
 من:کووفت..آرشين؟؟

 _جانم؟؟
 تو دهنتو ببندی هيچ کس فکر نميکنه ک اللی من:من مطمئنم

 _خو مگه دارم دروغ.....
 _گفتم ببند...نگفتم؟؟

 پس گردنی محکمی بهم زد و گفت:باشه جيگر...رو جفت چشای پرر ريملم
_اه ارشين خيلی خستم..خيلی..چن ساعت تو راه بودم..االنم ميخاستم استراحت کنم 

 ه ای گرفتهک ديدم بابابزرگ همچين مجلس مسخر
 ک اونم اخرش اين شد

 ارشين:حاال اينارو بيخيال..اين گندو چطور ميخای جمعش کنی؟؟
من:چميدونم بابا...بابابزرگ امر کرده بايد طبق حرفايی ک زده شده رفتار کنين...باز 

 خوبه من خيلی تو مهمونيا نميام
 ونارشين خنده ی مارمولکانه ای کردو گفت:پس خوشبحال ميالد جوو

 ابرويی باال انداختم و گفتم:واال
 _بزار صحبتم تموم بشه..و البته خوش بحال مهتا خانوووم

اون افتابه خوشبحالش ٬ايندفع جفت ابروهام پريد باال:ارشين تو االن چی گفتی؟
 شده ک اين افتخارو پيدا کرده ک دست دور کمر من

 بندازه بعد تو ميگی خوشبحال من؟
گاه بنداز...خب واقعا جذابه..سارينا رو ببين چطور با حسرت به _جون من بهش يه ن

 ميالد نگاه ميکنه
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 برگشتم و با چشمام دنبال سارينا گشتم
 زود پيداش کردم..يه جا به ديوار تکيه داده بود و محو ميالد بود

 _االن اون برا چی به ميالد زل زده؟؟شيطونه ميگه بزنم آسفالتش کنمااا
نگاهم کردو گفت:اوپس!مهتا غيرتی شدی؟؟بزنم اسفالتش  آرشين با تعجب

 کنم؟؟کوچه بازاری حرف ميزنی..وات د فاز؟؟
فهميدم سوتی خفنی..گفتم:نخيرم..غيرتی نشدم ..فقط ميگم وقتی منو ميالد 

 دوستيمونو اعالم کرديم ديگه برا چی بهش زل ميزنه
 ه؟؟آرشين:منم ک عرعر!!باشه بابا..آسفالتش کنم چ صيغه اي

خنده ی دندون نمايی کردم وگفتم:افرين خوب صفت خودتو گفتی..اون اسفالتش 
 کنم هم اثر همنشينی با ميالده..انقد ازين خاطرات چرت

و پرتش همراه با تيکه کالمای مسخرش تو هواپيما تعريف کرد ک االن سر زبون منم 
 افتاده

 گیآرشين:راستی يادت باشع از سفرت با ميالد جون برام ب
 _باشه حتما..راسی.....

با کشيده شدن دستش توسط سبحان حرفم نصفه موند...رفتن و شروع کردن به 
 رقصيدن..از طرز نگاهای آرشينم معلومه بدش نيومده

راستشو بخاين من خيلی از بچگی گوشه گير و منزوی بودم و از ادما بخاطر خجالتم 
 دوری ميکردم..واين صفت کم کم ک بزرگ شدم

 ه غرور برداشت شد و منم از اين برداشت استقبال کردم...ب
 روی مبل نشستم و با چشمام دنبال ميالد گشتم ک با نگاهش غافلگير شدم..

 سريع خودمو جمع و جور کردم و بی خيال نشون دادم
لبخندی زد و به طرفم اومد و گفت: خانومم افتخار يه دور رفصو بهم ميدی؟؟با خشم 

 چشم و ابرو اومد... نگاهش ک برام
 گفتم:ها؟؟چيه؟؟هی ابرو باال ميندازی پسره ی...

 ميالد:چيزی ميخای امير جان؟؟
برگشتم و امير نگاه کردم ک ازينکه ميالد مچشو درحال فضولی گرفته بود به تته پته 

 افتاد و گفت:نه..نه..دنبال سارينا ميگشتم...
 من:سارينا ک اونطرفه..

 ا..نديدمش.. ..ورفت اونورامير:راس ميگيااا
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ميالد:پسره ی فضول..مهتا ميشه بيای يه دور برقصيم؟بچه ها گفتن اگ واقعيه بايد 
 با مهتا برقصی..راسی..گفتن تاحاال مهتا تو مهمونيا

 نرقصيده..راسته؟؟
_بله..راسته..حاال هم مث اينکه مجبورم..با تنفر به چشماش زل زدم و ادامه 

 بزرگ اين دستورو نداده بوددادم:فقط کاش بابا
 لبخندی زد و دستاشو تو دستام سفت کرد و رفتيم وسط..

 ميالد:
 وااای خدا منکه رقص ياد ندارم..چيکار کنم؟؟!!

 روبه آبتين گفتم:اتيش پاره نميشه بيخيال شی؟؟
 با تخسی ابروهاشو باال انداخت و گفت:نچ..حاال ميالد..چرا دروغ گفتی؟؟

 واست بگم باديگاردشم..وگرنه منکه باعث افتخارمه_ مهتا ازم خ
و نگاهی به مهتا انداختم ک باهم چشم تو چشم شديم ولی مهتا سريع روشو اونور 

 کرد و خودشو بيخيال نشدن داد
 رضا ضربه ای به شونم زدو گفت:برو پسر..ولی بعيد ميدونم مهتا قبول کنه...

 نقد مشتاقين ک ما برقصيم؟؟وسط حرفش پريدم و گفتم:اصن شماها چرا ا
رضا:نميزاری ک حرفم کامل شه..بخاطر اينکه ما تاحاال رقص مهتارو نديديم و برامون 

 ارزو شده
 من:جدی ميگی؟؟باورم نميشه..
 ابتين هولم دادو گفت:سريع...

پيش مهتا رفتم و بهش پيشنهاد رقصو دادم ک پاچمو گرفت..بهش اشاره کردم ک 
 اس بچه ها پيش ماست و امير دارهاروم باشه چون حو

گوش ميده ولی منگل نفهميد..بعد از اينکه اميرو دکش کردم دستای مهتا رو گرفتم و 
 رفتيم وسط
 _مهتا..مهتا

 باخشم ازبين دندوناش گفت:هووم؟چيه؟
 _مهتا من رقص ياد ندارم...اصن نرقصيدم تا حاال

 _لعنتی پس تو چيکاد بلدی؟؟فقط گند زدن؟؟
.._.. 
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_هيچی نگو..باشه؟؟اعصابمو امروز خيلی خورد کردی..برو بهشون بگو مهتا خستس 
 ميريم باال...باشه برای يه روز ديگه...توهم بيا

 باال تا دردسر ديگه ای درست نکردی
 راس ميگفت..خستگيه مهتا بهترين بهونه بود

باال استراحت  منم همينطور..ميريم٬به سمت بچه ها رفتم و گفتم:مهتا خيلی خستس
 کنيم..ايشاال دفه ی بعدی

 با همه دست دادم و خداحافظی کردم و رفتم سمت پله ها
 صدای بهزاد به گوشم رسيد:ينی انقد با هم صميمی ان ک باهم ميخابن؟؟

با چ لعبتی ميخابه..همخوابگی با ٬و بعد ازاون صدای سينا بود:خوشبحال ميالد
 ..ديدی پاهاشو..چقدراوممم چ شود..هوی فريبرز٬٬٬مهتا

 سفيد و تو پره
 المصب اين پاها...

با خشم به سمتش رفتم و يقه ی سينا رو تو دستم گرفتم و گفتم:ببين سينا خان..من 
 گوشام خيلی تيزه..بار اخرت باشه درباره ی ناموس

 مردم زر اضافی ميزنی..محکم تکونش دادم و گفتم:فهميدی؟؟؟!!
فت:اوهوع!!صاحابش اومد..ميالد خان بوسيدن اون لبا و پوزخند صدادداری زد و گ

 لمس اون تن بلوری...
نفهميدم چيشد فقط دستمو مشت کردم و محکم زدم تو صورتش ک پرت شد رو 

 زمين..دوس داشتم خفش کنم...
 ازجاش بلند شد و خون کنار لبشو پاک کردو گفت:غيرتی شدی؟؟اوخی..عزيزم

زدم تو دهنش و گفتم:ببند دهن کثيفتو آشغال...اسم خوشبحال مهتا..يه مشت ديگه 
 مهتا رو به اون دهن نجست نيار عوضی..

 پوزخند ديگه ای زدو گفت:فعال برو باال ک عشقت منتظر يه شب رويايی ديگس..
خواستم دوباره بهش حمله کنم ک رضا و ابتين اومدن جلومو گرفتن و منو به سمت 

 پله ها بردن..
 :به اون مرتيکه بيشعور بگيد روزگارشو سياه ميکنم..با فريادی گفتم

 ابتين با جديت گفت:برو باال ميالد...بسه
از پله ها رفتم باال ک به طبقه ی خودمو مهتا رفتم...لعنتی..از شدت عصبانيت 

 ميلرزيدم..پسره ی کثافت از تن و بدن مهتا حرف ميزد
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 ؟چرا واقعا؟؟!!!!يه دفه به خودم اومدم..من چرا انقد غيرتی شدم؟
تيشرتمو دراوردم و شلوار لی مو با يه شلوارک عوض کردم و خودمو روی تخت 

 انداختم و بعد از کلی درگيری با خودم خوابم برد
ونيم از خواب بيدار شدم و رفتم پايين صبحانه خوردم...فروغ و شکوه ۷صب ساعت 

 بهم چپ چپ نگاه ميکردن...
 با تعجب پرسيدم:طوری شده؟؟

شکوه خانم با حرص گفت:ميالد خان چرا دروغ گفتی؟؟به اسم خدمتکار وارد شدی 
 ولی معشوقه ی خانم بودی..ازت توقع نداشتم...

 _چی ميگين شکوه خانم؟؟معشوقه چيه؟؟ميدونين اگه مهتا بفهمه چيکار ميکنه؟؟
 ديشب فقط سو تفاهم بود

ی خانومو؟؟بعد ميگی هيچی ابرويی باال انداخت و گفت:مهتا؟؟به اسم صدا ميزن
 نيس...اصال به من چه و پاشد از سر ميز رفت....اين

 شکوهم خود درگيری داره فضول خانوم..
منم از سر ميز پاشدم و رفتم باال و وارد اتاق مهتا شدم که ديدم با همون لباسای 

 ديشبش خوابيده..با ديدن لباسای تنش دوباره اعصابم بهم
 ريخت

بايد همچين لباس بازی بپوشه ک يه احمقی مثل سينا اونطوری  برای چی مهتا
 دربارش حرف بزنه؟؟

 البته به من ربطی نداره ولی خب من احساس مسئوليت دارم نسبت به مهتا
دستمو رو بازوش گذاشتم و طبق معمول بخاطر اينکه زير باد مستقيم کولر خوابيده 

 ...بيداربود يخ بود...تکونش دادم و گفتم:مهتا؟؟مهتا
 شو...نميخای بری سرکار؟؟

 مهتا:برو ببينم...اگه ميخاستم برم ک خودم بيدار ميشدم..اه
بی توجه شونه ای باال انداختم و از اتاق خارج شدم..چشمم به در اتاقی افتاد ک 

 تاحاال واردش نشده بودم
 اروم به سمتش رفتم و درشو باز کردم

زد..اينجا چی بود ديگه؟؟يه اتاق پر از  با چيزی ک ديدم از شدت تعجب خشکم
 سرسره های رنگی و خيلی کوچولو ک معلوم بود برای

 بچه ی انسان نيست..و يه کمد ابی رنگ و کلی توپای رنگی
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به طرف کمد کوچولو رفتم و درشو باز کردم ک باکلی پاپيون و کاله خيلی کوچيک در 
 رنگای مختلف رو به رو شدم

تادورش حريرای ابی بود..جلوتر ک رفتم ديدم يه سگ پشمالوی يه تخت ابی ک دور 
 سفيد وسط تخت خوابيده بود.

 خوشبحال سگه...چ اتاق لوکسی داره
سگه سريع از خواب بيدار شد و با نگاهی به دور و بر به سمت من حرکت کرد..از 

 سگ خيلی ميترسيدم از بچگی فوبيای شديدی
 نسبت به سگ داشتم

شدم و همونطور ک برگشتم پشتمو نگاه کنم ک ببينم سگه کجاست  از اتاق خارج
 محکم به چيزی برخوردم و افتادم زمين

کسی غير از منو مهتا توی اين طبقه نيس پس مطمئنا مهتا زيرمه...داشتم با ترس يه 
 چشممو باز ميکردم ک گفت:ميشه تن لشتو از روم

 برداری؟؟خفه شدم
 بود باز کردم ک ديدم آرشين زيرمهبا تعجب دوتا چشممو ک بسته 

 با خنده گفتم:عه!!ارشين تو اين زير چيکار ميکنی؟
اخمی کردو گفت:ببخشيد که وقتی داشتی ميدويدی افتادی روم..پاشو ببينم چ جا 

 خوش کرده...
 با خنده از روش بلند شدم و گفتم:تو اينجا چيکار ميکنی؟؟

 بونی..اه..له شدم_به تو چ فضول..چقد سنگينی تو غول بيا
 گفتم:آرشين؟؟تو هميشه صبا سگ ميشی؟شبا ک همش نيشت بازه

يه نگاه برزخی بهم کرد ک دستامو به حالت تسليم باال بردم و گفتم:تسليم!! باز تو 
 خوبی..اين مهتا ک شبانه روز سگه

ارشين يه دفه ای چشماش گرد شد و شروع کرد به سرفه کردن...گرفتم چی 
 نيده چی گفتم..بدبخت شدمشده..مهتا ش

دوباره گفتم:اقا اصن من سگ..مهتا هم ک خانوووم..ماه...گل..شما هم ک ماشاال 
 خنده رو....

 با صدای دست زدن به پشتم برگشتم ک مهتا رو ديدم
 مهتا:اعتراف صادقانه ی قشنگی بود

 با شک نگاهش کردمو گفتم:تو از کی اينجايی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

9 6  

 

 اعتراف زيبا رو شروع کردی و گفتی من سگم..مهتا:اومممم ازوقتی ک يه 
 با تعجب گفتم:تو سگی؟؟؟!

 مهتا:هوووی!!تو گفتی من..ينی خودت سگی و مهتا ماه و گل و...
فهميدم از ارشين رودست خوردم به سمتش برگشتم ک با نيش باز بهم خيره شده 

 بود..با حرکت لب بهش گفتم:زندت نميزارم..
 داخت و به سمت اتاق مهتا راه افتادشيطون ابرويی باال ان

 _ارشين؟؟کجا رفته بودی سر صبی؟
ارشين با چشماش به من اشاره کرد و گفت:بيا در گوشت بگم مهتا جونم اين فضول 

 اينجاست..نميخام بفهمه
 دوتاييشون با خباثت خنديدن و به سمت اتاق مهتا راه افتادن

مت اتاقم راه افتادم ک اون سگ پشمالو رو از شيطنت اينا لبخندی رو لبم اومد..به س
 کنارم حس کردم..نگاهی بهش انداختم ک پا به فرار

گذاشتم و اونم دنبالم..نميدونم پام به چی گير کرد ک سگه به پام اويزون شد..با 
 صدای تقريبا بلندی گفتم:برو گمشو اونور احمق و پامو

 محکم تکون دادم ولی از پام کنده نشد
 ا رو شنيدم ک گفت:دنی؟؟صدای مهت

 از حواس پرت سگه استفاده کردم و رفتم باالی مبل
مهتا:دنی بگيرش....سگه اومد روی مبل از رو مبال بدوبدو ميکردم و سگه دنبالم و 

 مهتا و آرشين هم غش غش ميخنديدن
 با فرياد بلندی گفتم:دارم براتوون..منتظر باشين

لم بهم خورد و پام به دسته ی مبل گير کرد و همزمان ک با مهتا حرف ميزدم تعاد
 پخش زمين شدم..لعنتی..رو دستم افتاده بودم....

 بدو پسر..بدو ليسش بزن٬مهتا:دنی
 از درد به خودم ميپيچيدم ک اون سگ کثيف هم اومد روم و صورتمو ليس ميزد

 یبا دست سالمم پشتشو گرفتم و با تمام قدرت پرتش کردم يه سمت ديگه ک صدا
 جيغ ارشين بلند شد

_مهتااا.توروخدا اينو از رو سرم بر دار..چندشم ميشههه..وای دارم باال 
 ميارم..مهتااا..عوضی
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مهتا با خنده سمت ارشين رفت و سگه رو برداشت.تو بغلش گرفت و نازش کرد و 
 گفت:افرين دنی جونم..خوب اطاعت کردی..حاال پيش

راه افتاد از طبقه ی باال کمدش يه جعبه دراورد من جايزه داری و به سمت اتاق دنی 
 و توی ظرف غذای دنی جونش ريخت..دنی پارس

 کوچيکی کردو به سمت ظرف غذاش رفت..حيوون کثيف..مهتا خنديد و گفت:
 حال مصدوما چطوره؟عه!!ارشين چقد رنگت پريده؟چته؟.

 وويی راه افتادآرشين:مهتا...دارم..دارم...باال ميارم.. و بدوبدو به سمت دسش
 مهتا سرشو خاروند و گفت:اين چش شد؟

و برگشت نگاهی به من کردو گفت:پاشو ديگههه..پسره ی لوس...حاال خوبه يه سگ 
 بود..کروکوريل ک نبود

 از جام بلند شدم ولی مچم خيلی درد ميکرد..اصن نميتونستم تکونش بدم
 يکم باال پايينش کردم ک دادم به هوا رفت

 الد؟؟ميالد چته؟؟چرا داد ميزنی؟مهتا:مي
 چهرم از درد تو هم رفته بود:دستم..دستم

 با نگرانی اومد کنارم نشست که متعجب نگاهش کردم ک فهميد سوتی داده...
 اخماشو تو هم کشيد و گفت:بده ببينم دستتو...

 منم مثل خودش اخمامو تو هم کردم و گفتم:دکتری؟؟!
 بمير از درد٬_به درک

گفت و رفت سمت اتاقش..با درد از جام بلند شدم...فک کنم دستم ضرب  اينو
 ديده..تنها کسی ک ميشد بهش مراجعه کرد بابابزرگ بود..

بعد از اينکه در زدم و اجازه ی ورودم صادر شدم..داخل شدم و براش گفتم 
 چيشده..از تو جعبه ی کمکهای اوليه ی اتاقش دستمو با يه

 با بانداژ بست پماد چرب کرد ک بعدش
 تشکری کردم و زدم بيرون و رفتم باال

 در اتاق مهتا رو زدم و بدون اينکه منتظر اجازه بشم رفتم داخل
 _تو هنوز ياد نگرفتی وقتی در زدی بايد منتظر اجازه بشی؟؟

بيخيالی گفتم و ديدم ..ک مهتا از حرص سرخ شد..يه دفه ای چشمش به دستم 
 ت چيشده؟؟افتاد و گفت:وااای دست

 لبخندی به نگرانيش زدم و گفتم:چيزی نيست..فقط يکم ضرب ديده..نگران نباش
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 روشو کرد اونور و گفت:نگران نيستم
 نميدونم چرا با اينکه انقد مهربونه ميخاد خودشو سنگی نشون بده

 گفتم:خب...آرشين کو؟؟
 به در حموم اشاره کردو چيزی نگفت

 مردم چيکار داری..عجب فضوليه اين ميالد)من:چرا؟؟(تو به حموم دختر 
 مهتا:چون ميخاست فضولشو پيدا کنه..هاهاها

 من:خب حاال..خنديديم..جدا چرا؟؟
 مهتا:چونکه ارشين هم حساسيت و هم وسواس داره..اونم شديدشو به سگ

 _اونوقت تو نميدونستی؟؟
 تازه فهميدم٬ابرويی باال انداخت وگفت:نچ

 م ک ديدم خيلی ساکتيم و مهتا طبق معمول توو گوشيش غرقهيه چن دقيقه نشست
 _مهتا؟؟ _هوووم؟؟

 _مهتا؟؟؟ _هوووووووووم؟؟
 _خب يه لحظه سرتو بيار باال بگو بله

 مهتا:خب...بنال
چشمام از کاسه زد بيرون..مهتا اينجوری حرف نميزد...از بيرون پريدگی چشمام 

 با توئه...بافهميد سوتی داده و گفت:اثرات همنشينی 
 اون خاطرات مسخره ای ک تعريف کردی...خب حاال...بگو

 _ميگم ک...از کی ميری شرکت؟؟
 مهتا:برا چی؟؟

_چونکه بابابزرگ گفته ک ميخاد اونجا برام يه کار دست و پا کنه ک من از صب تا 
 ظهر ک باتوان بيکار نباشم و يه کاری هم بکنم

 ن باشی؟؟_تو چرا بايد از صب تا ظهر با م
 ساعته پيشت باشم۰۱من:چونکه بنده باديگاردتم و بايد

ايشی گفت و سرشو دوباره کرد تو گوشيش..ارشين از حموم دراومد..چ جالب..اين 
 لباساشم تو حموم تنش کرده ولی من از حموم ک ميام

 يک ساعت با حوله جلوی کولر دراز ميکشم و بعد لباس تنم ميکنم
 _خوبی ارشين؟؟
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ند دلنشينی زدو گفت:ممنون ميالد..با اينکه همه اتيشا از گور تو بلند ميشه..ولی لبخ
 ممنون ک نگرانم بودی..حاال دستت چی شده؟؟

 نفرو تو يه روز ناکار کرد۰خنديدم وگفتم:منم مصدوم شدم..ماشاال دنی جون 
ه هم شيکم ديگه حرف زديم و رفتم بيرون از اتاق..ارشين خيلی دختر خوبی بود..همي

 لبخند جذابی رو لباش بود و اين زيباترش ميکرد
رفتم به اتاقم و يه زنگ به مامان زدم و رفتيم برای ناهار...البتع ارشين پيشنهاد 

 رستوران داد ک مهتا مخالفت کرد وگفت: فعال حالش از
 هرچی غذای بيرونه بهم ميخوره و غذای خونگی ميخاد

 مه سبزی عالی زديم بر بدن و رفتيم برای خواب ظهررفتيم تو سالن غذاخوری و يه قور
بعد از دوساعت خواب از خواب بيدار شدم و طبق قراری ک بامامان گذاشته بودم به 

 سمت خونمون راه افتادم و بخاطر اينکه نگران
نشن باند دستمو باز کردم...من بايد هرچن وقت يبار به محله ی اصليم سر ميزدم ک 

 قاطيه اونا ندونمخودمو گم نکنم و 
حدود يه ساعت تو راه بودم..اخه ازون باال تا اين پايين خيلی راهه..ماشينمو پارک 

 کردم و درو زدم
کليد داشتم ولی چون ميدونستم هميشه مينا درو باز ميکنه برا همين خواستم 

 سورپرايزش کنم..
 _بله؟؟

 داداشم؟؟ جواب ندادم..درو باز کرد ک يه دفه ای گفت:وااای چطوری
_سالم عزيز داداش..باز تو سالم يادت رفت؟؟ودماغشو کشيدمو همزمان وارد خونه 

 شدم..دلم برای اين ساختمون کوچيک تنگ شده بود
 _ميالد؟؟اين ساک دم در مال توئه؟؟

 _عههه!!اره خوب شد ديديش..سوغاتياتون توی اونه
 مينا:سوغاتی؟؟مگه کجا بودی؟؟

 _مگه نگفتم بهت؟؟رم
 با حالت تعجبی و با صدای بلند گفت:رمممم؟؟

 _اره
مامانو ديدم ک گوشه ی حال دراز کشيده بود و چشماشو بسته بود و با باد بزن 

 خودشو تند تند باد ميزد و بازم خيس عرق بود..اونوقت
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من هميشه اين موقع زير باد کولر نشستم..تازه فهميدم چقد خودمو گم کردم..رفتم 
 و دستشو گرفتم ک چشمای عسلی نازشو کنارش نشستم

 باز کرد
 _سالم مامان

_وااای پسرم ميالد..چ عجب ياد مامانت کردی..پاشد نشست و محکم بغلم کرد و 
 گفت:چقد دلم برات تنگ شده بود..تو نبايد يادی از مادر

 و خواهرت بکنی؟
فته بودم سفر از خودم جداش کردم و گفتم:من قربون شما بشم..بخدا کار داشتم..ر

 کاری..همين ديروز عصر رسيدم..يکم استراحت کردم
 و امروز اومدم

 يکم تو چشمام نگاه کردو زد زير گريه و گفت:رفتی سفر؟؟بدون خداحافظی؟؟اره؟؟
_بخدا مامان نگفتم ک نگران نشی..قصدم همين بود..شرمندتم..بعدشم شما 

 ميشه..اينطوری برای من دلتنگی ميکنی خب مينا حسوديش 
 رو به مينا کردومو گفتم:مگه نه مينا؟

 نفرو تو يه روز ناکار کرد۰خنديدم وگفتم:منم مصدوم شدم..ماشاال دنی جون 
يکم ديگه حرف زديم و رفتم بيرون از اتاق..ارشين خيلی دختر خوبی بود..هميشه هم 

 لبخند جذابی رو لباش بود و اين زيباترش ميکرد
گ به مامان زدم و رفتيم برای ناهار...البتع ارشين پيشنهاد رفتم به اتاقم و يه زن

 رستوران داد ک مهتا مخالفت کرد وگفت: فعال حالش از
 هرچی غذای بيرونه بهم ميخوره و غذای خونگی ميخاد

 رفتيم تو سالن غذاخوری و يه قورمه سبزی عالی زديم بر بدن و رفتيم برای خواب ظهر
اب بيدار شدم و طبق قراری ک بامامان گذاشته بودم به بعد از دوساعت خواب از خو

 سمت خونمون راه افتادم و بخاطر اينکه نگران
نشن باند دستمو باز کردم...من بايد هرچن وقت يبار به محله ی اصليم سر ميزدم ک 

 خودمو گم نکنم و قاطيه اونا ندونم
يلی راهه..ماشينمو پارک حدود يه ساعت تو راه بودم..اخه ازون باال تا اين پايين خ

 کردم و درو زدم
کليد داشتم ولی چون ميدونستم هميشه مينا درو باز ميکنه برا همين خواستم 

 سورپرايزش کنم..
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 _بله؟؟
 جواب ندادم..درو باز کرد ک يه دفه ای گفت:وااای چطوری داداشم؟؟

وارد خونه  _سالم عزيز داداش..باز تو سالم يادت رفت؟؟ودماغشو کشيدمو همزمان
 شدم..دلم برای اين ساختمون کوچيک تنگ شده بود

 _ميالد؟؟اين ساک دم در مال توئه؟؟
 _عههه!!اره خوب شد ديديش..سوغاتياتون توی اونه

 مينا:سوغاتی؟؟مگه کجا بودی؟؟
 _مگه نگفتم بهت؟؟رم

 با حالت تعجبی و با صدای بلند گفت:رمممم؟؟
 _اره

ل دراز کشيده بود و چشماشو بسته بود و با باد بزن مامانو ديدم ک گوشه ی حا
 خودشو تند تند باد ميزد و بازم خيس عرق بود..اونوقت

من هميشه اين موقع زير باد کولر نشستم..تازه فهميدم چقد خودمو گم کردم..رفتم 
 کنارش نشستم و دستشو گرفتم ک چشمای عسلی نازشو

 باز کرد
 _سالم مامان

د..چ عجب ياد مامانت کردی..پاشد نشست و محکم بغلم کرد و _وااای پسرم ميال
 گفت:چقد دلم برات تنگ شده بود..تو نبايد يادی از مادر

 و خواهرت بکنی؟
از خودم جداش کردم و گفتم:من قربون شما بشم..بخدا کار داشتم..رفته بودم سفر 

 کاری..همين ديروز عصر رسيدم..يکم استراحت کردم
 و امروز اومدم

 يکم تو چشمام نگاه کردو زد زير گريه و گفت:رفتی سفر؟؟بدون خداحافظی؟؟اره؟؟
_بخدا مامان نگفتم ک نگران نشی..قصدم همين بود..شرمندتم..بعدشم شما 

 اينطوری برای من دلتنگی ميکنی خب مينا حسوديش ميشه..
 رو به مينا کردومو گفتم:مگه نه مينا؟؟

 تجوری سرشو تکون داد د گفت:هاا؟؟اره ارهمينا هنوز تو بهت بود...همو
مامان گفت:نه..مينا هم ميفهمه ک نبايد حسودی کنه..من پسرمو بعد از يه ماه 

 ديدم..حسابی دلتنگشم..راستی ميالد..اخرشم نگفتی محل
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 کارت کدوم شهره؟؟
 يه لحظه موندم چی بگم ولی سريع گفتم:درگز

عضله ٬هت ساخته..هيکلت رو فرم اومدهمينا گفت:ولی مثل اينکه دوری از ما ب
 دراوردی...سفر خارجی ميری..

 مامان با تعجب گفت:سفر خارجی؟!
 با مدير شرکت رفتيم رم٬_اره

 مامان:رم کجاست ديگه؟؟
 _ايتاليا

 مامان:خب خداروشکر..اخرش پسرم به جايی رسيد..من به همين راضی ام
 تو دلم خالی شد..من بهش دروغ گفتم

 يکنه پسرش به جايی رسيدهفکر م
 خدمتکار يا باديگاردهم به جايی رسيدنه؟؟

 لبخندی زدم وگفتم:اره..درسته
 مامان به سمت اشپزخونه راه افتاد

 مينا بغض داشت..._مينا؟؟پاشو بيا اينجا ببينم...
 مينا:نه نميام..همينجا خوبه

 _د ميگم بيا بگو چشم
 اومد کنارم نشست:خب حاال بگو چته؟

 _هيچی..ميالد؟؟اونجايی ک کار ميکنی کار برای منم هست؟؟منم بيام پيش تو؟
 بالفاصله گفتم:نه..کار برای تو نيست..نه..نه

 _خيله خب...بيا بزن..حاال سوغاتی چی اوردی برام؟؟
بدو ساکمو بيار..به سمت ساک دويد..شوقشو درک ميکردم..ما کسيو نداشتيم ک از 

 ياره..فاميالی ما جيبمونوسفر برامون سوغاتی ب
 نزنن..سوغاتی پيشکش..
 مينا:بدو بدو هيجان دارم

 خنديدم و گفتم:بزار مامان بياد بعد
 مينا:مامااان..مامان بدو بيا ديگه

مامان با سينی چايی اومد و گفت:راستی ميالد عموت اومد اينجا..سراغتو 
 چيکارميگرفت..اخمام رفت توی هم و گفتم:اون نامرد اينجا 
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 داشت؟؟کاش بودم و قلم پاشو ميشکستم
 _نميدونم واال..ولی از دم در تو نيومد..وقتی فهميد نيستی..رفت

 _مرتيکه...
 مينا پريد وسط حرفمو گفت:بيخيال بابا..بدو سوغاتی هامونو بده
 ساکمو باز کردم..لباس مامان رو بود..رو به مينا گفتم:اول بزرگتر..

 شده رو جلوی مامان گرفتم و گفتم:قابلتو ندارهبسته ی کادو پيچ 
بعدش لباس مينا بود ک توی جعبه ی خاصی بود..جعبه ی پالتو رو بهش 

 دادم..خاست وا کنه ک گفتم:نه صبر کن...هنوز ادامه داره..
 واز تهه ساک جعبه چکمه رو بهش دادم

ن لباسی مامان با ديدن لباسش گفت:واای چقدر قشنگه..خيلی وقت بود همچي
 نداشتم..ولی الزم نبود اينهمه خرج کنی..

 خنديدم و گفتم:کجای کاری؟؟هنوز هست
 واون لباس ديگه رو هم دادم بهش

مينا با ناباوری گفت:همچين چيزی خيلی گرونه ميالد..قيمت اين باالی يه ميليونه 
 تازه جنسشم به اين خوبی٬من پارسال يکيو قيمت کردم

 نبود
 پس دنبال همچين چيزی بودهتو دلم گفتم:

 _بيخيال قيمتش باشين..بپوشين ببينم اندازتونه؟؟
مامان:ميالد..مادر..خيلی قشنگه..زحمت کشيدی..مثل لباساييه ک بابای خدابيامرزت 

 برام ميخريد..سليقت مث باباته..چيزی نگفتم و مينا
 و مامان رفتن لباساشونو بپوشن ببينن اندازشونه يا نه

 برداشتم که بخورم..مينا اومد..پالتو فيکس تنش بود اندامی و شيکچاييمو 
ساله تو حسرت همچين چيزی ام..تو ارزومو براورده ۴۲معرکه..من ٬_معرکه اس ميالد

 کردی.
 _خداروشکر...چکمه ها چی؟؟اندازت بود؟

 ولی کفی ميندازم ک اندازم شه..عاليه داداش٬مينا:نه يکم گشاده
 يدک پريد گونمو بوس

باز من يکم ازون زندگی ای ک قبل ورشکستی بابام داشتيمو تجربه کردم..زندگی 
 خوب و عادی و نرمال..نه فقير بوديم مثل االن...نه
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پولدار..زندگی عادی و نرمال..ولی مينا از وقتی فهميد ک توی انباری زندگی ميکرديم 
 و بابايی نداشتيم

ن من بيشتر سر کار بودم و وقتی برای مينا خيلی رابطه ام با مينا صميمی نبود..چو
 نداشتم...شايد اين دومين يا سومين باز بود ک مينا

 منو ميبوسيد
 تا لباسشو پوشيد ک خداروشکر اندازش بود و بهش ميومد۰مامان هم 

 رفتم تو اتاق ک لباسای راحتيمو بپوشم چون ميخاستم تا شب اينجا واستم
 پشت کمد ک يه دفه مينا جيغ زد و رفت

_عه..ميالد خب ميخای بيای تو اتاق يه صدايی در بيار بفهمم..برو بيرون لباس تنم 
 نيس

 _خيله خب..سريع بپوش که منم ميخام لباس عوض کنم
 _مگه تا کی ميخای بمونی؟؟

 _تا اخر شب..بدو ديگه..اه
 _باشه بابا...پوشيدم..بيا تو

 وشيدم با يکی از تيشرتای قديمی امرفتم داخل اتاق و شلوارمو پيدا کردمو پ
شدم همون ميالد قديمی..دستی تو موهام کشيدم و رفتم بيرون ک مينا سوتی 

 کشيدوگفت:بدنشوووو...چقدر کار کردی روش؟؟
 ماه..۱_نصفشو ک قبال داشتم..نصفشم تو همين 

 مينا:اوممم عااليه..کم دخترا دنبالت بودن ..حاال ديگه بيشتر
 چه...برو يه چيزی بيار بخوريم.._بلبلی نکن ب
 _مثال چی؟؟

 ابميوه ای٬بستنی٬کيکی٬من:چميدونم
 _ميالد االن توی اين خونه ای..تو چن بار اينجا عصرانه و اين چيزا خوردی؟؟

 يه لحظه يادم رفته بود ک االن خونه ی خودمونم نه خونه ی مهتا
منظورمو بفهم ديگه ٬وخودمو زدم به اون راه و خنديدم وگفتم:شوخی کرد با

 خودت..چايی ميخام
 خاک برسرم ک سوتی دادم

مينا با يه ليوان چايی اومد کنارم نشست و گفت:تو توی خونه ی خودت عصرانه 
 ميليون حقوق۱واين چيزا ميخوری؟؟اره ديگه..ماهی
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 ميگيری
 احساس کردم لحنش حسرت داره

 سريع گفتم:نه بابا..گفتم ک شوخی کردم
ونيم بود ک من ۴۰يا ۴۰ه شام ساده خورديم و من راه افتادم...ساعتای  خالصه ي

 رسيدم..وقتی رسيدم مهتا و ارشين جلوی تلويزيون
 همراه با اهنگی و پخش ميشد ميرقصيدن

 ا ِ هم..ِاهم..سالم عليکم خواهرانِ_
هردوشون از رقص ايستادن..ارشين الکی مثال روسری سرشه..روسرس فرضيشو 

 و لباسشو کشيد پايين و گفت:سالم عليکم کشيد جلو
 برادر

 دستی به ريشای نداشتم کشيدم و گفتم:
خواهرم چ وضع حجابه؟؟صدای اهنگ ک بلنده..لباس ها ک کوتاهه..بعضی هاتونم 

 ک جواب سالم نميدين
 مهتا دهن کجی کردو گفت:گيريم ک عليک

ده بود..از بس من خندم گرفت:تازگی نوع صحبت کردنش خيلی کوچه بازاری ش
 اينطوری حرف زدم

من و آرشين نگاهی بهم کرديم و زديم زير خنده..مهتا يه کوفت غليظ به جفتمون 
 گفت و نشست رو مبل و شبکه ها رو جابجا کرد

 رو به ارشين گفتم:باز تو اينجا پالسی ک..برو خونتون ديگه
گ کردم؟؟تخت تورو ارشين:خب به تو چه؟؟نه نه هم به تو چه اخه؟جای تورو تن

 اشغال کردم؟؟تو اتاق تو ميخابم؟
 تو...

پريدم وسط حرفشو گفتم:اگه اينکارو بکنی ک خوشحال ميشم...سيبی ک تو پيش 
 دستی جلوش بود برداشت و پرت کرد به طرفم:

 کثافت..اشغال هيز..ام الفساد...٬منحرف
بود و افتاده بود رو خنده يريلکس و حرص دراری زدمو و سيبی ک به ديوار خورده 

 زمين برداشتم و گاز زدم و پرتش کردم سمت
ارشين ک صاف خورد تو سرش..لبخند ديگه ای زدم و به طرف پله ها رفتم ک صدای 

 جيغ ارشين ک ناشی از حرص بود شنيدم..بعد
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 از عوض کردن لباسام رفتم پايين...
 ارشين:حاال تو سر من سيب ميزنی؟دارم برات

يه دقيقه..من هنوز دوس دخترمو نديدم بعد تو هی جيک جيک  من:ساکت شو
 ميکنی

رو کردم به مهال و گفتم:مهتای من چطوره؟؟خوبی خانومم؟؟عسلم؟؟چرا جواب 
 نميدی؟؟يه دفه يه هلوی بزرگ به سمتم پرت کرو ک

 صاف خورد وسط پيشونيم و پخش شد:که عسلم..ها؟؟
ورد وسط سرم و همش بين موهام مهتای من؟؟؟و يه هلوی ديگه پرت کرد ک خ

 پخش شد...منم ک تو بهت بودم نميتونستم جا خالی بدم
 _مهتا؟؟وحشی شدی؟؟نکنه دنی جونت گازت گرفته؟؟

 ارشين:اخ راس گفتی..امروز بعد از اينکه تو رفتی خيلی سگ شد..کشت منو
 من:ميدونی ارشين جان..اينا اثار دلتنگی زياده

اال از جلوی چشمام دور شو..دوس داشتی يه حمومم برو ک مهتا:هرهرهر خنديدم..ح
 بدجور بو کمپوت هلو ميدی

 و با ارشين زدن زير خنده...منم خنديدم و رفتم باال تا برم حموم
برام خيلی عجيب بود که چرا مهتا بعد از خرابکاری ديشبم باهام بد نشده..مگه 

 ميشه..مگه داريم؟؟؟؟
 مهتا:

شر يه سری مگس مزاحم دور شيرينی راحت شدم ..باالخره سپهر  برا منم بد نشد..از
 يه کار به درد بخور کرد..واال

برا همينم با ميالد بد نشدم چون نجاتم داد..با صدای ارشين به خودم اومدم:دمت 
 گرم مهتا..انتقام اون سيبی ک توو سرم کوبوندو رو

 گرفتی..
 تهی دوختم...لبخندی زدم و چشمامو به کليپ با مرام از 

راستی..چرا ميالد اون حرفا رو زد؟؟فقط مسخره بازی بود؟؟مهتای 
 من؟؟عسلم؟؟خانومم؟ايششش پسره ی پررو

 _ارشين من ميرم بخابم
 شب؟؟۴۰ارشين:تو؟؟خواب؟؟ساعت 

 ساعت نت گرديه بعدش خواب۱يا۱گفتم:ابله..بفهم..منظورم از خواب 
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 _اهااا..ازون لحاظ..بريم ک منم بخابم
 و زد زير خنده..تی وی رو خاموش کرديم و رفتيم باال

 ونيم توی اينستا و تلگرام چرخيدم و بعدشم خوابيدم۱تا ساعت
با صدای نحس ميالد از خواب بيدا شدم و بعد از انجام کارای هرروزم ۱صب ساعت 

 به پارکينگ رفتم و جنسيس کوپه ی قرمزم رفتم
رد باز شد و ميالد کنارم نشست...با حالت و سوار شدم و استارت زدم ک در شاگ

 مسخره نگاهش کردم وگفتم:بفرما توروخدا..دم در بده
 با حالت حق به جانب گفت:فرماييدم ديگه..بزن بريم

 برگشتم سمتش و گفتم:پسر تو اينهمه روو رو از کجا اوردی؟؟
 خنديد و گفت:باالخره ما يه اينطور چيزايی تو خودمون داريم ديگهه

 وفی کشيدم و راه افتادنپ
تو پارکينگ شرکت پارک کردم و گفتم:خب تو اينجا ميخای چ غلطی بکنی؟؟؟لبخند 

 شيطونی زدو گفت: فوقش ميشينم دوس دخترمو نگاه
 ميکنم..غير از اينه؟؟

با کيف مهندسيم محکم زدم تو سينش و گفتم: خععلييی پرويی..خععععلی..ينی 
 خيييلياااااا

 ا...حرص نخور..راستی مهتا يه سوال..ميالد:خب باب
 _بپرس

مردد بود ک بپرسه..گفتم:باهات بد نشدم چون منو از شر يه سری مگس مزاحم 
 راحت کردی..همين

 _جوون من؟؟راس ميگی؟از کجا فهميدی سوالم اينه؟؟وااای تو چقد باهوشی
 مشکوک نگاهش کردمو گفتم:داری مسخره ميکنی منو؟؟

به زور نگه داشته بود گفت:نه بابا..من کی باشم ک تورو مسخره  در حاليکه خندشو
 کنم..فقط ميدونی..خيلی ای کيوت باالس و پقی زد

 زير خنده
_خيلی کثافتی اينو گفتم و کيفمو برداشتم ک پياده بشم ک دستمو گرفت و کشيد ک 

 مجبور شدم دوباره بشينم
 ی؟؟با کالفگی گفتم:هااا؟؟دستو ول کن ببينم چی ميگ
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دستشو از رو دستم برداشت و گفت: هرچقد من حرص درارم تو عجولی..چ 
 خبرته؟؟من هنوز سوالمو نپرسيدم ک!!

 _خب؟؟!
 _اول بگم ک خيالمو راحت کردی..چون برام سوال شده بود ک چرا باز سگ نشدی

چشم غره ای بهش رفتم ک خندش گرفت و ادامه داد:خب بريم سر اصل مطلب..االن 
 داخل منو چی معرفی ميکنی؟؟لبخند گشاد ک بريم

 و مسخره ای زدمو گفتم:دوس پسرم
 خودشو گرفت و گفت:باعث افتخارته...چ بی اف آسی..

از شدت حرص چشمامو ريز کردمو گفتم: فقط برو گمشو بيرون تا لت وپارت 
 نکردم..سريععع

 و صدام زد... با خنده پياده شد و منم پياده شدم..دستاشو رو سقف ماشين گذاشت
 دستمو رو سرم گذاشتم و برگشتم سمتش..من اخر ازدست اين بچه پررو ديونه ميشم

 _وای وای چی ميگی تو؟؟
 خنديد و گفت:عصبی بازی درنيار..حاال جدا چی معرفی ميکنی؟؟

 پوفی کشيدم و گفتم:کسی ازم نميپرسه..ينی جرئت پرسيدن نداره
.فقط نميترسی برات حرف در بيارن ک مدير _باوشه باو..فهميدم جبروت داری.

 شرکتشون با يه پسر مياد؟؟خوددانی ولی فک نکنم
 برات خوب باشه

 راس ميگفتااا..با عقل نداشتش چيز خوبی گفت
 به سمتش رفتم و گفتم:خب چيکار کنم؟
 _با شرکتای خارجی ارتباطی دارين يا نه؟

 _اره زياد
 می تو استخدام ميشم و ميزم دقيقا تو اتاق توئه_خب خوبه..من به عنوان مترجم دائ

 من:چرت نگو لطفا..کدوم مديری تو اتاقش يکی ديگه هم هس؟؟
 ϲ ϲ_به هرحال مجبوريم..ميفهمی؟؟مجبووور(به ياد دوستم مبين? )

 _باشه..بيا بريم
 باهم رفتيم داخل..ميالد خيلی دقيق به دور و بر نگاه ميکرد..زيرلب بهش گفتم:

 ی نگاه ميکنی که انگار بعدا ميخای بيای دزدی..يجور 
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خنديد و گفت:وااای خدای من چه هوش سرشاريه تو داری؟؟من در تعجم اصن..تو 
 از کجا فهميدی ميخام شب بيام اينجارو خالی کنم؟؟

تا ۱با حرص محکم ضربه ای به پاس زدم ک اتفاقا يکی از کارمندا ديد و چشماش
 ..برگشتم سمت ميالد وشد..سريع ماست مالی کردم

گفتم:شرمنده جناب..از عمد نبود...بعد بادست مثال زيپ دهنمو بستم و 
 گفتم:اينجوری باش

چشمم به اونورتر افتاد ک يکی ديگه منو ديده بود..اخ چيکاد کنم؟؟الکی دستی دور 
 لبم کشيدم و به سمت اتاقم راه افتادم..وقتی رسيدم

 م بزرگمهر..خوش اومدين...سفر خوش گذشت؟؟منشی بلند شد و گفت:سالم خانو
به گفتن بله ممنون اکتفا کردم و ادامه دادم:اين اقا برای استخدام اومدن..تا يه رب 

 ديگه بفرستشون داخل
 ميالد با خنده ای که به زور نگهش داشته بود..سری تکون داد و نشست

 ميالد:
رفت تو يه اتاقی و سريع با  منشيه اولش يکم زير چشمی نگاهم کرد و بعدش پاشد

 يه ليوان دستش اومد کنارم نشست و ليوان قهوه رو
 گذاشت جلوم

 لبخندی زدم و گفتم:ممنون خانم..ولی اصال قهوه دوست ندارم
با لحنی ک سعی ميکرد با ناز باشه گفت:واای جدی؟؟ولی خب..کسايی مثل 

 شما..معموال قهوه و نسکافه و اينجور چيزا ميخورن
خند ديگه ای زدم و گفتم:من اصال با چيزای تلخ رابطه خوبی ندارم..بخشيد به لب

 زحمت افتاديد
 خنده ی دلبرانه ای کردو گفت:نه بابا..زحمت چيه؟؟چی ميل دارين بيارم براتون؟

 _ممنون چيزی ميل ندارم...
 _خب تعارف نکنين..بگين ديگه

 _گفتم ک...ميل ندارم(چه کنه ايه..اهه)
ی زدو بهم خيره شد..فهميدم داره نخ ميده..منم بدم نميومد دوس دختر لبخند

 داشتنو امتحان کنم..هميشه از بی پولی دخترای دور و برمو
پس ميزدم ولی االن ک ديگه بی پول نيستم..کاش اين پولک زمانی ک دانشجو 

 بودم داشتم که اون همه دخترای رنگاوارنگ دوروبرمو
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 اينو نبايد رد کنم رد نميکردم...ولی االن
 قيافشم ک بد نيست

 چشمای قهوه ای تيره با ابرو و موهای رنگ شده ی قهوه ی روشن..
 ارايشم خيلی نداشت.نرمال بود

 بعد از اناليز کردنش با لبخند دختر کشی گفتم:ميتونم اسمتونو بدونم؟؟
ما يا..شفک کنم از خوشحالی پس افتاد:من؟؟البته..گلسا هستم..گلسا محرابی ن

 چی؟؟
 _ميالد سعيدی

 _خوشبختم اقای سعيدی
 _همچينين گلسا خانوم

و دوباره ازينکه اسمشو صدا زدم پس افتاد..تو جو بود ک صدای تلفن رو ميزش بلند 
 شد..ببخشيدی گفت و به سمت تلفن رفت و تا

 برداشت گفت:ببخشيد خانوم..االن ميفرستمشون..نه..نه..چشم..باشه..
 ون االنميفرستمش

 گوشيو گذاشت وروبه من گفت:اقای سعيدی بفرمايين داخل..خانوم منتظرتونن
 سری تکون دادم و رفتم داخل

 _سرت حسابی شلوغ بود...دير اومدی داخل
 گفتم:اره..منشيت نخ ک چ عرض کنم داشت طناب ميداد..منم سر طنابو گرفتم

نوز نيومده با منشی من مهتا سريع حالت چشماش عصبی شدو گفت:خوبه خوبه..ه
 ريختی روهم..پسره ی پررو..خيلی پررويی..خيلی...

خنديدم و گفتم:تو چرا حرص ميخوری حاال؟؟اروم باش..نفس عميق بکش...حرص 
 ميخوری شيرت خشک نشه

االن ميرم بهش ميگم مهتا رو دوس پسرش ک من باشم غيرت داره و حسابی 
 حساسه..فقط تو غصه نخور گلم

 نگاهم کرد و همزمان روی ميزش دنبال چيزی ميگشت ک به سمتم پرت کنهبا خشم 
 با خنده گفتم:هووووی اروم باش..

 وحشيه گراز
جيغی کشيد و گفت:عوضيه احمق..به من ميگی وحشی؟؟به من ميگی گراز؟؟ادمت 

 ميکنم
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 ريلکس رو صندلی لم دادم وگفتم:مگه فرشته بودن چه ايرادی داره؟؟
يت پلکش ميپريد..جا چسبی رو برداشت ک پرت کنه طرفم ک گفتم:د از شدت عصبان

 نکن..اگه من مردم بچه ات بی پدر شد
 چی؟؟خودت بيوه شدی چی؟هاا؟؟

مهتا با داد بلندی گفت:روااانی..احمق..پررو..جاچسبيو گذاشت خودکاريو به سمتم 
 پرت کرد..خودکاره صاف خورد تو پيشونيم

نم برای اينکه اذيتش کنم چشمامو بستم و خودمو خيلی سنگين بود المصب..م
 بيحال نشون دادم

 صداشو شنيدم:ميالد؟؟ميالد؟پاشو مسخره ی لوس..به درک بمير
 چشمام ک بسته بود...صدای تلفنش اومد

 _سالم عزيزم...پشت دری؟بيا تو قوربونت برم
 و صدای باز شدن در اومد

ی هرچی دور و برمو نگا کردم کسيو سريع ازجام پريدم و چشمامو باز کردم ول
 نديدم..فقط مهتا رو ديدم ک دستاشو به کمرش زده بود و

 طلبکار بهم خيره شده بود
 _حالت جا اومد؟؟شياد..بازيگر خوبی نيستی اقا ميالد و زد زير خنده

 منم خنديدم و گفتم:واای خدا اينم ازهوش سرشارته قمر خانوم
 ص گفت:حاال چرا قمر خانوم؟؟خندش قطع شد و دوباره با حر

_با اون حالتی ک تو دستاتو به کمرت زدی و طلبکار نگاه ميکنی..فقط به اندازه ی يه 
 چادر ک دور گردنت ببندی با قمر خانوم فاصله

 داری
 احساس کردم داره از گوشاش دور ميزنه بيرون و دوس داره خفم کنه

شو...گمشو تا به عنوان قاتل نرفتم با لحن فوق عصبی گفت:فقط از جلوی چشمام گم
 زندان..سريععع

فهميدم اوضاع خيلی خرابه و حسابی حرصی شده..سريع زدم به چاک و از اتاق رفتم 
 بيرون

 منشيه يا بهتره بگم گلسا اومدجلو و گفت: چيشد؟؟استخدام شدين؟
 _اره اتفاقا پيش خودتون هستم

 گلسا:پيش من؟؟ينی چی؟؟يه منشيه ديگه؟؟
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منظورم اينه ک نزديکيم..من تو اتاق خود مهتا..نه ينی خانوم بزرگمهر ٬نه خانوم عزيز_
 هستم

مشکوک گفت:تو اتاق خانوم؟؟چطوری اخه؟تو اتاق مديرا ک کسی جز خود مدير 
 نيس

با لبخند گفتم:گلسا خانوم..بنده اولين نفری هستم ک دخول ميکنن..راستی گلسا 
 شما نماز ميخونی؟

 ت:نماز؟؟من..من ..نه مرتب ولی بعضی وقتا اره..ميخونم..چطور مگه؟؟با بهت گف
با لبخند دختر کش هميشگی گفتم:شمارتو ميخاستم برای نماز صبح بيدارت کنم..يه 

 وقت خواب نمونی
از بهت دراومد و زد زير خنده..غش غش ميخنديد..بين خنده هاش گفت:واای ميالد 

 تو معرکه ای..معرکه
 ديدو دوباره خن

 در اتاق مهتا باز شد و مهتا با قيافه ی برزخی از اتاقش اومد بيرون
 _اقای سعيدی شما ک هنوز ايستادين

 گفتم ميتونين برين..فردا تشريف بيارين و کارتونو شروع کنين..
با لحن اقا منشانه ای گفتم:بنده هگ عرض کردم ک از امروز در خدمتتون هستم 

 ..فراموش کردين؟؟
با حرص گفت:خيله خب..بشينين و به تفريحتون برسين تا براتون ميزو صندلی مهتا 

 سفارش بدم
تو فکر بودم ک گلسا گفت:ميالد شمارتو بگو بهت بزنگم ک شمارم برات بيوفته و زد 

 زير خنده
توو دلم گفتم:موش بخورتت بی نمک مسخره ولی در حال خنديدم و شمارمو بهش 

 مو از جيبم در اوردم..گفتم..وقتی زنگ زد و گوشي
قيافش رفت تو هم..با لحنی ک سعی ميکرد از شدت اشقتگی نلرزه 

 گفت:گوشيت....همينه؟؟
 _اره..چطور مگه؟؟

 با لبخند مسخره ای گفت:بهتره به کارم برسم اقای سعيدی..ببخشيد
 با پوزخندی گفتم:راحت باشيد

 دختره ی بدبخت پول پرست..خوب شد زود شناختمش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 1 3  

 

دم رفتم در اتاق مهتا و بعد از در زدن وارد شدن و جواب اعتراضای اين دختره پاش
 منشيه رو هم ندادن

 _مهتا اگه کاری نداری ميشه بريم بيرون؟
مهتا زد زير خنده و گفت:دختره ی بدبخت چقدر خورد تو ذوقش..با توجه به سرو 

 وضعت فکر ميکرد مايه داری..خب واقعا بهت نمياد
 باشی..مگه نه؟؟باديگارد 

 ما اينيم ديگه..حاال ميای بريم بيرون؟؟٬خنديدم و گفتم:البته
 _بيرون برا چی؟

 _خريد دارم..اگ کار داری نريم
دقيقه ديگه يه جلسه انالين با چنتا ۴۲مهتا سرشو تو لپ تابش کردو گفت:االن تا 

 مدير ديگه دارم..نميتونم..ولی اگ ميخای عصر ميريم
 با دوستم ميرم _نه مرسی..پس

 مهتا:خريد چی هس حاال؟؟
 _ميخام پوز اين دختره ی پول پرستو بزنم..همين

 _اها..ميخای بری گوشی بخری؟؟چ عجب!!عيب نداره..برو
يه دفه يادم اومد و گفتم:پوووف..اقابزرگ امر کرده تمام مدت پيشت باشم..پس 

 عصر ميرم
 ..پس مشکلی نيس..برومهتا:ای بابا منکه هميشه تنها ميان و ميرم

 _گفتم ک عصر ميرم..خيليم واجب نيس و رو صندلی نشستم
 تلفنو برداشت و گفت:چايی ميخوری؟؟

 البته ای گفتم و به صندلی تکيه دادم
 تا ليوان چايی با کيک باباجون۰٬مهتا:سرابی

 کيک باباجون چ صيغه ايه؟؟٬٬٬اداشو در اوردم و گفتم:کيک باباجون
 ن ميره ميخوری_ميمون!اال

و نيم ک اونجا بوديم انقدر کل کل کرديم ک من نذر کردم ک سالم ۴خالصه تا ساعت 
 از اتاق بيام بيرون..اخه زبونم ک دست خودم نيس

 وقتی ميخاستيم بيايم بيرون گفتم:همه ی شرکت االن تعطيل ميشن؟؟
شروع ۷ت_نه ديگه..اشتباهت همينجاست..من مديرکلی ميام و ميرم..شرکت ساع

 ونيم۴ونيم ميام و ۱و نيم تعطيل ميشه ولی من ۰کاره و 
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 ميرم
 با تعجب گفتم:خب نميخای باال سر کارمندا باشی ببينی به موقع ميانو ميرن؟؟
_اوووف چقد خنگی تو!!اوال اينجا حضور و غياب انگشتی داره..ثانيا جاسوسم 

 هس..سوما جاسوس نباشه دوربينا ی مدار بسته هست
 حساب کار دسشون اومد٬فه از همينا مچشونو گرفتمد۰_۱

 من:جاسوس؟؟کی هست؟؟
 _سرابی..اوال کسی نميدونست ک اين ابدارچی همه خبرا رو ميدونست

 ولی االن ميدونن دست از پا خطا کنن دست و پاشون قطعه
 _اها..مهتا يه نقشه دارم برای اين پول پرست بدبخت..فقط ضايعم نکنيااا

 شيم زنگ بزن ک يه وقت وسط کار ضايع نشمفقط به گو
 مهتا به گوشيم زنگ زدو من حرف زنان از اتاق خارج شدم

 _اره اره..ويالی رامسرو هماهنگ کن بيام سند بزنم...
..._ 

 _برج کجا؟؟
..._ 

 طبقشو ميخام۰_اها...ارميتاژ...گفتم ک
 هماهنگ کن فردا عصر ميام سند ميزنم

 ردمو مثال گوشيو قطع ک
 _شرمنده خانوم بزرگمهر معطل شدين

مهتا با خنده ای ک سعی در کنترلش داشت گفت:مشکلی نيس..راستی شما ک 
 وضعتون خوبه..برا چی دنبال اين کار هستيد؟؟

 لبخندی زدمو گفتم:چونکه يه کار دولتی برای پوزيشن اجتماعی الزمه
يال دارم..ولی تو رامسرم _اها..بله..درسته...راستی من توی چنتا شهر شمالی و

 ميخام..شما ميتونين برام پيدا کنين؟؟
 _البته ای گفتم و مقابل چشمای مبهوت گلسا خانوم پولکی از در خارج شديم

 سوار ماشين ک شديم مهتا منفجر شد از خنده..حاال نخند..کی بخند
داشت _مغز متفکر..با اينکه خيلی ازت بدم مياد ولی مخت خوب کار کرد..چشاش 

 ميزد بيرون..حاال باز فردا سرو کله اش پيدا ميشه
 منم خنديدم و گفتم:بععله ما اينيم ديگه
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 تو راه ک بوديم گفت:ميالد..تو ديگه خدمتکارم نيستی ک بيای بيدارم کنی
 ديگه هيچ کاری جز مراقبت نداری..الزم نيس کار ديگه ای انجام بدی

 _خوب شد گفتی...اکی..
 ه توی سکوت طی شدو بقيه ی را

 قبل از رسيدن به خونه من جای يه هايپر مارکت پياده شدم و مهتا گفتم ک بره
تا سن ايچ خريدم و دادن به پيک ک ببره ۴۵تا کيک و ۴۵تا بستنی و ۴۵رفتم داخل و 

 خونمون و ادرسو هم بهش دادم...بيشتر هدفم
 مينا بود...و فکر کردم

د من انقدر مقابل مهتا جسور باشم؟؟چی باعث شده فکر کردم به اينکه چی باعث ش
 مهتا صداش بزنم؟؟چرا اون سکوت کرده مقابلم؟؟مثل

قبال بهم غر نميزنه و گير نميده بگو خانم؟؟چرا؟؟چرا؟؟و هزار تا چرای ديگه..خونه ک 
 و ده دقيقه بود..رفتم باال و ناهار۰رسيدم

گ گوشيم از خواب پريدم و بدون ونيم بود ک با صدای زن۵خوردم و خوابيدم...ساعت
 اينکه چشمامو باز کنم تماسو وصل کردم ک با
 صدايی تو گوشی پيچيد از دومتر از جا پريدم

هفته اس تمرين ۰سهند با داد بلندی گفت:معلوم هست کدوم گوری هستی تو؟
 نداشتی..بدنت امادگيشو ازدست ميده احمق..سريع بيا پايين

 تو سالن منتظرتم
 _اومدم

 سال ازم بزرگتر بود۱و گوشيو قطع کردم..سهند استاد کيو کوشينم بود ک فقط
سريع لباسای مخصوصمو پوشيدم و رفتم پايين..يه ساعت و نيم تمرين کردم و بعد 

 از تمرين آش والش کنار سالن افتادم و سهند هم
 کنارم دراز کشيد و گفت:حاال کجا بودی تو؟اومدم اينجا اقا گفت رفتی سفر
 نفس عميقی کشيدم ک بتونم حرف بزنم و گفتم:جات خالی رفته بوديم رم

 سهند با تعجب گفت:رم؟؟!
_ايی بابا..چرا به هرکی ميگم اينقدر تعجب ميکنه؟؟اره ديگه..خانوم ميخواست 

 بره..منم کنارش به يه نوايی رسيدن
 سهند خنديد و گفت:پس خوب با کل هيکل افتادی تو عسل

 ينجاست ک همه همين حرفو هم بهم ميگن_اره جالب ا
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 داشتم حرف ميزدم ک گوشيم زنگ خورد:سالم خوبی؟؟
 مينا:سالم داداش..مرسی..عاليم..چ همه خوراکی فرستادی..کی سفارش دادی؟؟

 لبخندی رو لبم نشست و گفتم:امروز زنگ زدم سفارش دادم..خوشحالم ک خوشحالی
 _مرسی داداش

ک کن...پول اجاره رو با شهريه دانشگاهت و يکم اضافی تر _فدات..راستی کارتتو چ
 برای خريداتون ريختم برات

 مينا:خيلی ممنون داداش...مرسی
 _برو ديگه منم بايد برم...کاری نداری؟

 _نه..خدافظ
 يکم با سهند صحبت کردم و رفتم باال و دوش گرفتم و به مبين زنگ زدم

 _سالم ميله..چطوری؟
 افت..خوبم..تو خوبی؟کث٬_مرگ ميله

 در چ حالی؟؟
 _خفه باو...ينی ميله به اين نتيجه رسيدم که دهن اندی رو بايد طال گرفت

 من:چرا؟؟
مبين:چقد قشنگ ميگه تو اهنگش ک ميگه دخترايرونی مثل گله چه رنگ و بويی 

 داره
البته خود بی سليقش رفت زن خارجی گرفت منگل ولی خب اين تيکه رو خوب 

 هاومد
 شبه رسيدی.تو اين دوشب چقد کثافت کاری کرديااا۰خوبه تازه ٬_مرتيکه خر

 حاال مراحمت شدم بگم پاشو گمشو بريم بازار
 مبين:بازار؟بازار چی؟چی ميخای بخری؟

 _گوشی..گوشيم خيلی داغون شده..ميخام يه مدل امروزی و باحال بگيرم
 تم..بای_اکی هشت و نيم بيا دنبالم..ادرسو برات ميفرس

و گوشيو قطع کرد و مهلت خداحافظی بهم نداد..خيلی خوبه ادم دوست قديميشو 
 بعد از چن سال ببينه

 مهتا:
 گوشيم زنگ خورد..اسمو نگاه کردم و برداشتم

 _سالم خانوم بزرگمهر..خوبين؟؟
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 _سالم بله ممنون
ند ن اگ مورد پس_زنگ زدم بگم يه مدل ماشين جديد اومده..خيلی عاليه..بيارم ببيني

 واقع شد معامله کنيم
 منتظرتونم..خداحافظ۹_اکی ساعت

 و گوشيو قطع کردم..در اتاقم زده شد
 _بيا توو

ميالد حاضر و اماده اومد تو و گفت: سالم..ببين من دارم ميرم بيرون..تو ک جايی 
 نميخای بری؟؟

 من:ن برو راحت باش..برا گوشی ميری ديگه؟؟
 ..فعال با مبين هماهنگ کردمميالد:اره ديگه.

 _خداحافظ
 خدافظی گفت و رفت

 _ارشين؟ارشين باز تو رفتی دشوويی؟؟
 ارشين اومد بيرون وگفت:کوفت..تو دسشويس رفتنای منو ميشمری؟

 تا اومدم جواب بدم گوشيم زنگ خورد
 _سالم مهتا..تو رسيدی و به ما خبر ندادی؟

 .نبايد هم به ما زنگ بزنیبعله ديگه سرت با ميالد جون گرمه.
شبه رسيدم..باور کن وقت نشد..حاال پاشو بيا ۰_واای آذين چقدر غر ميزنی..هنوز

 اينجا ببينمت..با نيکا بيای هااا
 آذين:خفه باو..خسيس..بيا دنبالمون بريم ددر..بريم بگرديم يکم

 من:امشب قرار دارم..فرهانی ميخاد بياد
 آذين:فرهانی کيه ديگه؟؟

 نگاه ماشين داره_ب
 _اها..خب زنگ بزن کنسلش کن..من و نيکا منتظرتيم..بابای

 _بای
 _آرشين؟؟اهای..پالس خانوم؟؟

 ارشين با تعجب نگاهم کرد و گفت:پالس ينی چی ديگه؟؟
 قيافه متفکری گرفتم و گفتم:منم نميدونم..ولی ميالد ميگه ارشين خيلی پالسه

 ن گفت:ارشين با قيافه متفکر تری از م
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 ينی فوحشه؟؟يا تعريف؟؟
من:منم نميدونم..حاال برو حاضر شو بعدا ازش ميپرسيم..ولی ارشين اين مامانت اينا 

 هم وقت گير اوردنا..سفر دونفری چی بود
تا داداش ۰ديگه؟؟حاال اونا رفتن سفر..تو چرا نميری خونتون؟بابا تنها نيستی ک..

 گنده و مفت خورت هستن ديگه
ناراحتی:مگه جايه تورو تنگ کردم؟؟ببخشيد ک مزاحمت شدم..همين  ارشين با

 امشب ميرم
با حرص موهامو کشيدم و گفتم:ارشييين!تو چرا هيچوقت شوخی سرت نميشه؟؟چرا 

 اخه؟؟برو حاضر شو ميخايم بريم بيرون
 ارشين رفت و حاضر شد و منم به فرهانی زنگيدم و گفتم ک امشب نياد

 له تفنگی ک پايينشو تا ميزدم و تقريبا ميامد وسط ساق پاميه جين نيلی رنگ لو
و مانتو اندامی و کتی مشکی و موهامو گفتم ارشين برام از پشت بافت که بافته اش 

 تا وسط کمرم بود..شال همرنگ شلوارمم شل و
نمايشی رو سرم انداختم در کمد کفشامو باز کردم..داشتم دنبال يه کفش مناسب 

 ارشين يه جفت کفش تابستونی مشکی_ابی تيپم ميگشتم ک
 بندی اومد جلوم و گفت:چطوره؟؟

 _عاليه
ازش گرفتمو پام کردم و خواستم برم دنی رو حاضر کنم ک ارشين به صورتم اشاره 

 کردو گفت:نميخای ک باز دوستات بيوفتن به
 جونت؟؟

 من:هعييی واای..يادم رفته بود..خوب شد گفتيااا
اومدم بيرون و رفتن تو اتاقم جای دراور..اول يه مداد ابی پررنگ از اتاق لباسام 

 کشيدم و زيرش مداد مشکی...مژه هامو پرريمل کردم
 و پشت چشمامو سايه سياه کشيدم و يه خط چشم نازک

 به رژام نگاه کردم...دستم رفت سمت رژ زرشکی..يه رژ زرشکی پررنگ زدم
ر چشمامو سياه ميکنم چون چشمام هم به خودم ک نگاه کردم ديدم وقتی که دو

 مشکيه..بقول نيکا چشمام سگ پيدا ميکنه
ارشين اومد کنارم و منو هل داد کنار و خودش خودش ايستاد جلو ميز ارايش و 

 مشغول شد.. به تيپش نگاه کردم
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يه مانتو اندامی پانچو مشکی که سر استيناش و يقه اش حرير کرمی بود با ساپورت 
 ک تو نگاه اول فک ميکردی چيزی نازک رنگ پا

 پاش نيست با يه ز
 سانت کرمی۴۲روسری کرمی ک دور گرنش گره داده بود و کفشای پاشنه 

 من:واستا ببينم..چقدر اين کفش اشناست
 ارشين:تازه فهميدی؟؟تازه مانتو هم مال توئه

 من:روز روشنو دزدی؟؟
 ه.._روز روشن چيه؟؟کور رنگی گرفتی؟؟االن کامال شب

 Ђ_بچه پررو 
 ارشين جوابمو نداد و مشغول ارايش شد

 يه ارايش غليظ روشن کرد
 باز اين روسريشو اينجوری بسته بود

اخه ازشما چ پنهان منو ارشين دوتاييمون پارسال سينه ها رو پروتز و دماغامونو عمل 
 کرديم و به سايز ايده ال رسونديم..ايشونم هميشه

 نده ک....روسريشو اينجوری ميب
البته من پارسال نميخاستم و خيلی مقاومت کردم ولی ارشين خيلی تحريکم کردو 

 منم تسليم شدم
 _وااای عقده ای باز تو روسريتواينجوری بستی؟؟

 گمشويی گفت و از اتاق رفت بيرون
 بچه پررو..نه نه راستی بچه پررو فقط ميالده..فقط ميالد

 ن بچه قرتی خوبهاومم بچه قرتی..اره برای ارشي
رفتم اتاق دنی و يه پاپيون زرد خوشگل براش بستم وموهاشو برش کشيدم و رفتيم 

 بيرون..يه سر هم به طبقه بابا بزرگ زدم و گفتم دارم
 با بچه ها ميرم بيرون و ممکنه شب دير بيام و رفتم تو پارکينگ

 ارشين گيج وسط ماشينا واستاده بود و نگاه ميکرد...
لکسوز مشکی شاسی بلندمو برداشتم و رو به ارشين گفتم:يه جوری نگاه سوييچ 

 ميکنی انگار تو عمرت ماشين نديدی.تا حاال
 ارشين:ديدم..ولی خب ماشينات زيادن
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تا ماشين داريم..مامی و ددی و ابتين و ارتين..منم ددی ميگه تو دست وپا ۱ما کال 
 پاچلفتی ميترسم بخرم برات..نه تو بگو..من دست 

 چلفتی ام؟؟
 _بيا اينجا دخترکم..گريه ام گرفت..تو ميتونی خودت با يه ماشين بيای

 برو زانتيا رو بردار...گواهينامه ک داری؟؟
 _يسس..مرسييی وبا هيجان رفت سمت ماشينو از پارکينگ رفت بيرون

 عوضی منم يادش رفت
 داشتم سوار ميشدم ک صدای گوشيم دراومد...اذين بود

 از چی ميگی تو؟؟!من:ب
 اذين:مهتا جووون..ميشه با پورشه بيای..اخه کالس پورشه يه چيز ديگس

 _خوبه ديگههه..سفارش ماشين و ددرو...
 بچه پرروا..خيله خب باشه

 اذين:بخورمت عشقم..منتظرتم
پورشه رو برداشتم و راه افتادم..ارشين جلو در خونه منتظر بود..با ديدن من سوتی 

 فت:مهتا واستا من اينو بزارم تو پارکينگکشيد و گ
 االن ميام با هم بريم..تنهايی حال نميده..زودی اومدم

 در پارکينگو بزن
 دقيقه اومد نشست تو ماشين و گفت: بزن بريم۱يا ۱درو زدم و رفت داخل و بعد از

 دست ارشين رفت طرف ضبط و فلشو زد
باشه..وقتی ک اهنگ پلی شد  تو دلم گفتم اولين اهنگی ک پلی شد حرف دلم

 چشمام گرد شد
_احتمال..احتمال..احتماال دارم عاشقت ميشم..دارم عادت ميکنم دوروبرم 

 ببينمت..فک کنم دلم ميخاد زيادتر ببينمت
با عصبانيت اهنگو عوض کردم و سعی کردم با زياد کردن صدای اهنگ ذهنمو 

 نمنحرف کنم..با صدای بلندی رو به ارشين گفتم:اي
 اهنگای جلف و مسخره چيه ريختی تو فلشت؟؟حالم بهم خورد

ارشين زد زير خنده و گفت:اونروز رفتم کلی اهنگ قديمی دانلود کردم يکم 
 بخنديم..فرض کن تو پورشه بشينی و شهرام شب پره گوش

 بدی..واای عاالی ميشهههه
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 جوابشو ندادم و بجاش پامو رو گاز فشار دادم و با سرعت رفتم
اول رفتم دنبال نيکا..با يه تيپ ناناز اومد بيرون و نشست تو ماشين و گفت:خوب 

 شد آذين پيامو بهت رسونداااا
 من:تو هم ک فقط به فکر ماشين باش.سالمت کو؟؟ها؟؟

 نيکا:خب..سالم
 ارشين:عليک سالم
 من:درد بی درمون

 نيکا:واااا..ميگی سالم کن بعد خودت سالم نميکنی؟؟
دارم..من اومدم دنبالتون..به سفارشتون با پورشه هم اومدم..بعد سالم هم  _من فرق

 بکنم؟؟
 نيکا يکم فکر کردو گفت:اوممم اره راس ميگی...اکی بزن بريم

رفتم دنبال اذين ک در کمال تعجب هيچ ارايشی نداشت و شالشو حسابی کشيده 
 بود جلو و موهاش ديده نميشد..با عصبانيت نشست تو

 و گفت:سالم بروبکسماشين 
 من:چرا باز حالت گرفتس؟؟چته؟؟

نيکا و ارشينم جواب سالمشو دادن و با کنجکاوی به اذين خيره شدن..اذين با 
 عصبانيت گفت:هيچی باو..باز اين ننه بزرگ اومده

خونمون..ميخاستن بيام بيرون گير داده چادر سرت کن..واای خدا دارم ديوونه 
 جلوی مامان بزرگم عين ادم بيامميشم..بعد مامانم گفت 

 بيرون بعدش خودمو درست کنم..
 همه خنديديم و راه افتادم و اذينم مشغول ارايش شد

 من:خب کجا بريم؟؟
 اذين:هيجا صفای پاساژ رفتن و خريد کردنو نداره

 نيکا:نه بابا. پاساژ چيه..بريم پارک خورشيد يکم دور دور کنيم يه هوايی بخوريم
 ريم شهر بازیارشين:ب

 اذين و نيکا همزمان رو به ارشين گفتم:خفه شو بابا
 و بعدش زدن زير خنده از اين هماهنگيشون
 من:منم ک بی نظرم..به تفاهم برسين سريع

 بعد از اينکه کلی تو سر و کله ی همديگه زدن آذين با نيش باز گفت:اول بريم بازار
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پارک..حاال يا پارک ملت يا  نيکا هم با نيش بازتری گفت:بعدشم ميريم
 خورشيد..من:بچه ها االن نزديک سجاديم..بهتر نيس بريم

 اونجا؟؟حال رفتن به پروما يا التون رو ندارم
 يه نگاهی بهم کردن و گفتن بريم

 پشت چراغ قرمز ک ايستادم برگشتم کنارمو نگاه کردم..دوتا پسر تو يه ماشين
 رمو برگردوندم و با سبز شدن چراغ راه افتادمپسره بهم يه چشمک زد..بی تفاوت س

 ارشين"بچه ها بريم تو فاز اهنگ قديمی؟
 اذين و نيکا:بزن بريم

و زدن زير خنده..سرخوشا..نيششون دائم بازه..ارشين يکم اهنگارو باال و پايين کرد و 
 اهنگی ک ميخاست پيدا کرد

بسته بودو من از راه دشت راه جاده ٬٬اومدم از رشت اومدم بی برو برگشت اومدم
 با يه ماشين و يه ويالی درندشت اومدم...٬٬اومدم

نيکا محکم زد پس کله ی ارشين و گفت:خب احمق اين کجاش قديميه؟؟يه جور 
 گفتی قديمی ذهنم رفت پيش هايده و حميرا..اذينم نگاهی

 به نيکا انداخت و گفت:واال
 و دوباره زدن زير خنده

 رشب قرص خنده خوردين؟چتونه دائم ميخندين؟؟من:هی!!شما دوتاام
نيکا:مگه بده ؟؟خب توهم بخند چيه همش اخمالويی..بزار طريقه خنديدن رو يادت 

 بدم
 صداشو مثل اخبارگو ها کرد و گفت:

طريقه ی خنديدن:نيشتون رو کمی از سمت راست وچپ باز کنين..حاال دلتون 
 دستخواست دندونای بيريختون ديده بشه يا نه 

 خودتونه...حاال دارين ميخندين
 به همين راحتی

 خنده ی کوتاهی کردم ک نيکا گفت:ديدی؟؟ديدی روشم کارساز بود؟
سری تکون دادم و وارد خيابون سجاد شدم..ماشينو يه جای مطمئن پارک کردم ک 

 تا دختر خوشگل۱تفنگدار..۱پياده شديم..اوه اوه شديم 
 از...دنی هم تمام مدت دست نيکا بودبا تيپای معرکه و يه سگ نان

 رو به اون سه تا کردمو و با اخطار گفتم:گفته باشم!!
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 اذين پوفی کشيد و گفت:باز توصيه های اين ننه بزرگ شروع شد...
خنديدم و گفتم:نه خب شماره و اينا بگيرين..ولی سبک بازی در نيارين...يکم 

 خودتونو حفظ کنين
کل نکنيم و سنگين باشيم و عين بچه ادم پشت سر ننمون  نيکا:ووی باشه باشه..کل

 راه بيوفتيم..درسته؟!
 دوباره خنديدم وگفتم:خوبه باالخره تو مغز پوکت فرو رفت

 يه فحشی زير لب داد و راه افتاد
تا خيره...خيلی دلم هوس کرده بود چشمای يکيشونو با ۱حاال نگاه پسرا رو ما

 ناخونام دربيارم
را بودم ک دستی خورد سر شونم..سريع برگشتم..يه پسر قد بلند تو همين فک

 هيکل..ميگم هيکل..ينی هيکالااا..غول ک تمام دستش
خالکوبی بود و موهاشم بوکسوری زده بود...با بی توجهی رومو برگردوندم و راهمو 

 ادامه دادم ک دوباره زد سر شونمو گفت:خانوم
 ببخشيد

 و رفتممنم سريع گفتم:خواهش ميکنم 
 خنديد و گفت:خانوم با شما هستمااا..

 بازم محلش ندادم ک گفت:اين از کيف شما افتاده؟؟
برگشتم ببينم چيه ک يه برگه گرفت سمتن..نگا کردم ديدم شمارس..البته بعدش 

 فهميدم من اصال کيف همراهم نيس...با بيخيالی نگاهش
 کردم و به بچه ها اشاره کردم بريم

ا پيچم نشد..پسره ی پررو..واای باز يادم رفت..پررو فقط مخصوص اونم ديگه پ
 ميالده..برا اين ميگيم پسره ی االف..خوب شد حاال

 ارشين:واای بچه ها بريم تو اون پاساژه..
 اذين:کدوم؟؟منم سوالی نگاهش ک گفت:اون ديگه...تنديس

 من:منکه تاحاال نرفتم..بريم ببينيم چطوريه؟؟
 ابون و رفتيم داخلرفتيم اونور خي

 ارشين با دقت به مغازه ها نگاه ميکرد انگار ک دنبال مغازه خاصيه
 _اره..اها اوناهاش پيداش کردم..بريم

 اذين:چی هست حاال مغازهه؟
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ارشين:مال يه برنده..مدلش يه پسره اس خيليييی خوشگل و خوشتيپه..تازه تو 
 پسره رو اينستا پيداش کردم..رفتيم داخل..همه جا عکسای

زده بودن..رفتم جلو و بادقت نگاهش کردم..چشمای مشکی نافذ و موهای 
 خوشحالت مشکی و صورت استخونی و جذاب و مژه های بلند

 و لبای خوش فرم ويه ته ريش فوق العاده...
 ميتونم در يک کلمه بگم جذاب و معرکه
 صدای نيکا ک گفت:بسه باو..خورديش

 منو از هپروت دراورد
 ا حواس پرتی گفتم:هاا؟؟چی ميگی؟؟ب

 نيکا:ميگم خوشگله؟؟نه؟؟!
من:اوهوم..بنظرم اولين پسريه ک فک ميکنم جذابه و خوشگله..تو دلم ياد ميالد 

 افتادم..سريع پسش زدم و فکرمو منحرف کردم از ميالد
 نيکا:اووووه چی شده مهتا از يکی تعريف ميکنه..جل الجالب

ک هر کسی رو ديدم بگم خوشگله..اگ يکی رو ببينم  من:نيکا من ادمی نيستم
 خوشگله ميگم مثل(انگشت اشارمو به سمت عکس گرفتم و

 گفتم)اين
 برگشتم به عکس نگاه کنم ک خشکم زد

انگشتمو ک به سمتش گرفته بودم کشيد پايين و گفت:پس اولين نفری ام ک ميگی 
 خوشگلم..ک اينطووور...ولی خب البته اين يه چيز

 بيعيه..هر کی منو ميبينه ميگه خوشگل و جذابمط
 حاال نميدونم منی ک انقدر حاضر جوابم چرا مات مونده بودم

 به نيکا نگاه کردم..اونم مات بود..
به تيپ پسره نگاه کردم..يه تيشرت سفيد با خطای سورمه ای و شلوار کتون سورمه 

 ای..خودمو جمع و جور کردم و گفتم:اعتماد به
باالس...رو عکسای هرکسی انقد اديت کنن خب معلومه قشنگ ميشه..و تو نفست 

 هم استثنا نيستی
 اون:دست پيشو گرفتی پس نيوفتی؟؟

پوزخندی زدم و گفتم:عه؟؟!جدی ميگی؟ ولی به نظرم بهتره تو چشماتو درويش کنی 
 وگرنه االناس ک از شوق ديدن يه چهره ی زيبا و
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 بدون اديت پس بيوفتی
ثل من پوزخند زدو گفت:اوخيی..چ اعتماد به سقفی دختر..چهره ی زيبا و اونم م

 ۵بدون اديت؟؟ميک آپ رو صورتتو بردارن جمعا يه _
 کيلويی هس...۰

 اوووف ضايع شدمااا..يه دفه انقد غليظ ارايش کردمااا
من:من نميدونم چرا واستادن و با کسی ک اصال نميشناسمش و نميدونم کيه بحث 

 ميکنم
 ينو گفتم و برگشتم سمت بچه ها ک ديدم دارن با دهن باز نگاهم ميکننا

 من:چيه؟؟چی شده؟؟مگه نميخاين خريد کنين؟؟
 با بهت سرشونو تکون دادن و رفتم برای ديدن اجناس

يکی از لباسايی ک پسره تويه عکسی تنش بود حسابی به دلم نشسته بود..تصميم 
 ن کمدش دارهگرفتم برای ميالد بخرم..فک کنم اال

ميترکه از لباس از بس ک هر دفه ک اومدم بيرون براش يه چيزی خريدم..ديگه 
 سايزشم دستم اومده بود..يه شلوار کتون خردلی ک ن

بچه ها ٬لوله تفنگی بود و نه راسته با يه تيشرت قهوه ای تيره ساده ولی جنس عالی
 هم هرکدوم هرچی ميخاستن برداشتن ..وقتی خواستيم

اب کنيم ارشين گفت:باز تو فقط برای اون لباس برداشتی؟؟خب احمق برا خودتم حس
 يه چيزی بگير ديگه

خالصه رفتم يه تيشرت جذب سرخابی و يه مانتو چارخونه درشت ک ترکيبی از 
 فيروزه ای و سورمه ای و سفيد بود برداشتم و با اون

طرف تر با تلفنش حرف تيشرت و شلوار حساب کردم..اون پسره ی احمقم داشت اون
 ميزد

 _اره..کارت داشتم..اومدم..نيستی ک
چشمش به من که افتاد گفت:بعدا بهت زنگ ميزنم..و گوشيو قطع کردو 

 گفت:اميدوارم اين تيشرت و شلوار اندازش باشه..البته اينا به
 هرکسی نميادااا..به اين اميد برنداری ک تو تن اونم مثل من باشه

 اون ازتن تو خيييلی قشنگتره_مطمئنم تو تن 
 و از مغازه اومديم بيرون..
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اذين گفت:واای توله سگ چی گفتی ک پسره باهات صحبت کرد؟؟به ما حتی نگاهم 
 نکرد

 من:بنظرت ميشه اسم چنتا کل کل مسخره رو گذاشت صحبت کردن؟؟
 اذين:به هر حال نگاهت کرد ک

 .خيلی خودتو پايين ميکشیمن:اذين.آذين..توروخدا يکم خودتو باال ببر.
ارشين هم وارد صحبت شد و گفت:خب راس ميگه اذين..من پيداش کردم من گفتم 

 بيايم اين مغازه بعد با تو حرف زد..اه!!
 _وااای ارشين..دفه بعد ميگم حتما بياد تورو....

 ادشين نذاشت حرفم تموم بشه و گفت: بی ادب..درست حرف بزن
 ه من چی گفتم؟؟گفتم بياد تورو...با چشمای گشاد گفتم:مگ

 ارشين:مهتا جان بسه..نميخاد بگی
 من:خب عوضی منظورم اينه بياد تورو بگيره..کجه منحرف

 هممون خنديديدم و نيکا هم اين وسط يه شماره گرفت
به سمت رستوران ايتاليايی رفتيم و به ياد رم خاطره انگيزمون يه غذای خوشمزه 

 ديگه دل از خريد کردنونيم ۴۴خورديم..ساعت
کنديم...کل راهو تا ماشين گفتيم و خنديدم..البته ديگه به بچه هام گير ندادم و اونا 

 هم حسابی سو استفاده کردن و شماره دادن و شماره
گرفتن و موردايی ک به من پيشنهاد ميدادن ضايعشون ميکردم و ميرفتم..ميخاستم 

 د سرموسوار ماشين بشم ک صدای اشنايی باعث ش
 برگردونم

_خب خانوم خانوما...ميخاستم برسونمتون ولی خب دست برقضا نشد...ايشاال دفعه 
 ی بعدی ک همو ديديم

چشمای مشکيش که پر از غرور و شيطنت بود و توی اون کوچه ی تاريک حسابی 
 ميدرخشيد..همرا با پوزخند صدا داری ک زدم

 سوار ماشين شدم
تو اينه نگاه کردم..يه آزرای بادمجونی..بچه ها هم سريع  راستی ماشينش چيبود؟؟از

 سوار شدن ولی برای حال گيری از اول يه اخم تلخ
 کردم ک ديگه هيچکدوم حرفی نزدن و حتی پيشنهاد اهنگم ندادن..البته دادن ولی:

 نيکا:مهتا جونم؟؟ميشه ضبطو روشن کنی؟؟
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تا اخر سکوت کردو  ومن همچين اخم وحشتناکی از اينه بهش انداختم ک
 نشست..به پارک خورشيد ک رسيديم با نيش باز گفتم:خب..

 سريع پياده بشين
 ارشين:مهتا؟؟اينجا قرار داری؟اخه يهو نيشت باز شد

زدم زير خنده و گفتم:نه عزيزم..اون جهت حال گيری بود...يکم کرم درونم به جنبش 
 افتاده بود...همين

و به سمت پرتگاه راه افتادن..اينجای پارک جايی بود نفری يه فحش غليظ بهم دادن 
 ک دختر و پسر ميومدن و سيگار ميکشيدن و هم کل

فضا بوی سيگار ميداد و هم روی زمين پر ته سيگار بود..دستمو سمت ارشين گرفتم 
 ک يه نخ سيگار کف دستم گذاشت و به نيکا و

بيشتر نداره اومد جلو و  سال۴۱آذينم نفری يکی داد ک همزمان يه دختری ک ميزد
 به ارشين گفت:ميشه به منم يکی بدين؟؟!

 بی تفاوت رو به ارشين گفتم:بده بهش
ارشين اخم غليظی کردو گفت:نخير..برا چی بايد بهش بدم؟؟چن سالته تو؟؟قيافت 

 نمياد اهلش باشی..از خونه فرار کردی؟؟اخه قيافت
ينهمه رمان و فيلم و کوفت ودرد هنوز تابلوئه ک تا ديروز نميدونستی سيگار چيه..ا

 نفهميدی فرار اخر و عاقبت نداره؟؟
اشکای دختره شروع به ريختن کرد..های های گريه ميکرد..نيکا با مهربونی رفت جلو 

 و بغلش کرد و گفت:گريه نکن..اين دوستن يکم
يلی خ تند رفت..اونم نه واسه اينکه سنگدله..نه..فقط بخاطراينکه رشتش مددکاريه و

 با اين اتفاقات سرو کار داره...
ياد روزی افتادم ک ارشين با عصبانيت اومد خونمون و گفت:وااای مهتا دارم ديوونه 

 ميشم روزی ک ميخاستم برم برای انتخاب رشته
هی امروز و فردا کردم تا روز اخرش..روز اخرم ک ميخاستم برم کافی نت مامانم گفت 

 جون(دستاشو به که بايد برم مهمونيه رويا
حالت مشت به سينش کوبيد)و ادامه داد: بميره رويا جون الهی..خبر مرگش مامان از 

 صب منو فرستاددنبال لباس و اينا..بميره رويا
جون...وسط خريدام رفتم شرکت پت و مت(ابتين و ارتين)که به ارتين بگم الويتامو 

 ک اون برام انتخاب رشته کنه..خالصه وارد اتاق
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يريت شدم گ ارتين با اخم هميشگيش پشت ميز بود و تا اومد حرف بزنه من مد
 شروع کردم به حرف زدن:ببين ارتين اومدم پيش تو

چون ميدونم ابتين ادم نيس و اگه بهش بگم کل انتخاب رشتمو داغون ميکنه..برام 
 با اين الويتا انتخاب رشته ون و ندارک الزمو گذاشتم..

احمق پشت ميز ارتين نبوده..ابتين بوده.....اون کثافتم به روی غافل از اينکه اون 
 خودش نياورد ک ارتين نيس...ريييد تو انتخاب رشتم..

الويتامو زده بود مددکاری..پرستاری از سالمند و پرستاری از کودک زده..بعدشم ک 
 مددکاری قبول شدم ک اصال با روحيه ام سازگار

 نيس
 با خودت ميخندی؟؟ نيکا:هوی مهتا!!چه مرگته

 از تو هپروت دراومدم و گفتم:هيچی..ياد يه چيزی افتادم
 چشمامو به دختره دوختم ک داشت با ارشين حرف ميزد و اشک ميريخت

 نيکا:حاال کجا بودی؟تو بغل سامان جون؟
 با تعجب پرسيدم:سامان؟؟!!سامان کيه؟؟

 هنيکا:خب همون مدله ک ديديمش ديگه..اسمش سامان ساعي
من:عه!!چ جالب..نميدونستم..ولی نه اونجا نبودم..تو روز انتخاب رشته ی ارشين 

 بودم ک چقد غر ميزد..ولی االن کنار اومده باهاش
 نيکا اوهومی گفت و رفت طرف ارشين

 من:اذين فندکت همراهته؟؟
 اذين:اره بيا

تايی و فندکشو اورد جلو و سيگارمو روشن کرد..مال خودشم روشن کرد و دو
 وايستاديم به سيگار کشيدن..اينجا رو دوس دارم چون تنها

جاييه ک همه سرشون به کار خودشونه..همزمان ک سيگار ميکشيدم فکر ميکردم به 
 اينکه چرا من برخالف بقيه ام؟؟چرا مثل نيکا

واذين و ارشين دوست پسر ندارم؟؟مگه من چيم ازونا کمتره؟؟زندگيمو بخاطر اين 
 زهر کردم به خودمغرور لعنتی 

کاش همون مدله..سامان...بهم پيشنهاد ميداد..اولين پسری بود ک از قيافش خوشم 
 اومد..ولی نه..خب ميالدم خوشگله..نه نه اون فقط

 پسره ی پرروئه و بس
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 تو حال و هوای خودم بودم و دود اطرافم بود ک با صدايی به خودم اومدم
 _خانوم خوشگله؟؟

 زی ميکنم..با لبخند جذابی برگشتم و گفتم:جااانم؟منم يکم پسر با
 ولی با ديدن شخص روبه روم ک با اخم غليظی بهم خيزه شده بود مات موندم

سريع خودمو جمع و جور کردم و رفتم تو جلد قبليم..شانس نيس ک...چوب 
 درخته..يه دفه خواستم پسر بازی کنم..بايد اين از پيشونيم

 دربياد
 سردی گفتم:سالم مبين..خوبی؟؟با قيافه خون

 رو کردم به ميالد و گفتم:تو چی؟؟گوشيتو گرفتی؟؟
ميالد با اخمی ک چاشنی صورتش بود ازبين دندونای بهم چسبيدش گفت:اره 

 خريدم..مگه تو نگفتی نميخای امشب بری بيرون؟؟هاا؟؟
ومدن اخواستم چيزی بگم ک مچ دستمو چسبيد و منو کشيد کنار و گفت:نکنه پارک 

 و سيگار کشيدن جزو بيرون رفتن حساب نميشه؟نه؟
و فشار دستشو بيشتر کرد..دستم داشت ميشکست ولی چيزی نميگفتم..سنگينی 

 نگاه بچه ها رو حس ميکردم..با لحن خشکی گفتم:به تو
هيچ ربطی نداره ک من چيکاد ميکنم..هيچ ربطی..اگ بابابزرگ ارتقات نداده بود 

 ار بودی..هميناالن فقط يه خدمتک
با پوزخند مسخره ای گفت:اووم اره راس ميگی..ولی االن موقعيت فرق داره..االن نه 

 باديگاردم نه خدمتکار..االن ميالدم..تو هم يکيو
ميخای..منم يکی رو ميخام..برا چی باهم نباشيم؟برا چی منو تو ک از صب تا شب 

 پيش همديگه ايم روابطمونو صميمی تر نکنيم ک
ومون لذت ببريم؟نگاشو رو صورتم چرخوند و سرشو اورد نزديک صورتم و هرد

 گفت:نظرت چيه عروسک؟؟بازی الکی تو خانوادتو
 واقعی نکنيم؟؟

محکم هلش دادم عقب و گفتم:فقط کافيه اين حرفاتو به بابابزرگ بگم تا ديگه نتونی 
 پاتو توی اون خونه بزاری

ان من؟راس ميگی؟پس فيلم سيگار کشيدن ميالد با خونسردی گفت:عه!!نه بابا؟ج
 جنابعالی رو اگ بابت بزرگ ببينی چی ميشه؟

 ترس دويد تو چشمام:تو..تو..فيلم گرفتی؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 3 0  

 

_اره خب..از قصد نبود ک..داشتم گوشی جديدمو چک ميکردم و تو هم اتفاقی توی 
 فيلم افتادی..ميخای ببينی؟؟منظورم کيفيت گوشيمه..

 عاليع
رو در اورد و فيلم اورد و جلوم گرفت..من i phone6ن مشکيشو از تو جيب جي

 درحال سيگار کشيدن و صدا زدن من توسط مبين و
 جان گفتن من و بعدش فيلم قطع شد...

نميدونم چرا انقدر ترسيده بودم؟فقط ميدونستم بابابزرگ اگ سيگار کشيدنمو ببينه از 
 هستی ساقطم ميکنه..چون از موادمخدر و سيگار و

اينا بيشتر ازهمه بدش مياد..منم سيگاری نيستم و فقط تفريحی ميکشم ولی اين 
 مدرکه

 با صدای لرزونی گفتم:خيلی پستی ميالد...خيلی
با لحن بدجنسی گفت:باشه من پست..ولی خب يه شرط داره ک نشون بابابزرگ 

 ندم
 من:چه شرطی؟؟

 ميالد با شيطنت گفت:خب ميتونه يه شب...
رت دستمو کوبوندم تو صورتش..به حدی ک صورتش به طرف ديگه با تمام قد

 چرخيد
 _خيلی بيشعوری..احمق..کثافت

 صدای گرم و مردونه ی اشنايی از پشت سرم گفت:اتفاقی افتاده مهتا؟؟
 با تعجب برگشتم ک ديدم...

با تعجب برگشتم ک ديدم همون مدله اس..اسمش چی بود؟؟اها..سامان..واای 
 ا ميدونه؟اسممو از کج

ميالدو نگاه کردم ک داشت با چشمای ريز شده و سرخ از عصبانيت به سامان نگاه 
 ميکنه

 ميالد:به شما ربطی نداره
 سامان انگار ک اصال ميالدی وجود نداره رو به من گفت:چيشده مهتا؟؟!

ميالد رفت جلوی سامان و چونشو گرفت و گفت:ببين بچه سوسول..اگ دوس 
 ن خانوم مجرد نيس و نامزد دارهپسرشی بدون اي

 با تعجب نگاهش کردم..چی داشت ميگفت اين پسره ی ديوونه؟؟
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االن زمان حال گيری بود..به طرف سامان رفتم و دستمو دور بازوش انداختم و رو به 
 ميالد گفتم:اقا مزاحم نشيند...اين حرفا هم ديگه

و روی پنجه هام بلند شدم  قديمی شده و رو به سامان گفتم:خوب شد رسيدی عزيزم
 و گونشو بوسيدم..االن وقت خجالت نبود..سامان هم

بازيگر ماهری بود..هيچی بروز نميداد ک اينا نمايشه..اونم خم شد طرفم واای چ 
 غلطی بکنم حاال؟؟اين ميخاد چيکار کنه؟خم شد سمتم

به ميالد .ک گوشه ی لبمو بوسيد..چشمام گرد شد ولی سريع به حالت اصلی برگشتم.
 نگاه کردم ک داشت منفجر ميشد

 همراه با پوزخند مسخره ای ک بوی تهديد ميداد با مبين دور شدن از ما
سريع دستمو از دور دست سامان باز کردم..چشمم به بچه ها افتاد..ارشين ک 

 نبود.فک کنم هنوز با اون دختره بود ولی نيکا و آذين
 مونده بود..رو به سامان گفتم:ممنون از لطفت انگار تو خلسه بودن و دهناشون باز

 سامان با لبخند گفت:قابلی نداشت..حاال چيکارت بود اينطوری قار قار ميکرد؟
نميخاستم بگم چون فک ميکنه دارم خالی ميبندم ولی خب مجبور شدم چون چيز 

 ديگه ای تميتونستم بگم:باديگاردمه
احساس کردم چن نفر دارن نگاهمون پقی زد زيز خنده..انقدر بلند ميخنديد ک 

 ميکنن..
 _نمکدون..جک ک نگفتم

 سامان:واال اين از جک هم خنده دار تر بود
_هرهرهر خنديدم...مسخره.و پشت چشمی نازک کردمو به سمت دوستام 

 رفتم..سامان به سمتون اومد و گفت:نه..جان من بگو
 چيکارته؟شوخی نکن ديگه

 ...بخش بخش گفتم ک بفهمی و توی مغز پوکت فرو برهمن:با..دی..گارد....مههه.
 با ديدن قيافه ی جديم پرسيد:دروغ ک نميگی؟؟نه؟؟

 رو به نيکا گفتم:اينو حاليش کن وگرنه ميزنم لهش ميکنماا
نيکا چشماش برق زد و باعشوه رفت طرف سامان..منم چ زود صميمی شدمااا..چ 

 سامان سامان راه انداختم
بودم بودم ک ارشين ريز ريز خنديد و موهای فرشو از صورتش جمع تو همين فکرا 

 کرد وگفت:اره بابا...خريه واسه خودش...چشم
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غره ی خفنی بهش رفتم ک سريع خفه شد..ديگه حوصلم ازين مسخره بازيا سر رفته 
 بود برا همين گفتم:ممنون از کمکتون اقای ساعی

 با لبخند جذابی گفت:قابلی نداشت خانم
 انگهدار_خد

 سامان:عه!کجا؟؟شام در خدمت باشيم
 _خير..ممنون

سامان:اههه..دختر چقد تو خودتو ميگيری..منو نگاه کن..يه مدل معروفم..ولی به 
 اندازه ی تو خودمو نميگيرم

سريع جبهه گرفتم و گفتم:مثال اينکه با شما شام بيام بيرون ديگه خيلی ادم باحالی 
 ام؟؟

 د..دوستاتونم بی ميل نيستنسامان:بلهه..صد درص
 با خشم بهشون نگاه کردم ک با نيش باز بهم نگاه کردن و با چشماشون التماس

 پوفی کشيدم و گفتم:خيله خب..باشه..کجا بريم؟؟
 _بفرماييد برسونمتون

 _ممنون ماشين هست
 نباشيم ديگه۴به ۱_سامان:اوکی..پس يکی از دخترا بياد با من..

ها و گفتم:خب!هر کی ميخاد بره و با چشمام گفتم:اگه برين برگشتم سمت بچه 
 خفتون ميکنم

 همشون گفتم:نه ممنون!با مهتا ميايم
 ايوول..جبرتو دارين جان من؟!

 سامان:خيله خب..موافقين بريم ويالژ توريست؟
 _اووه..ازاينجا بريم طربقه؟؟
 سامان:اره..مگه چيه خب؟؟!
 استه ی هاشميه..پيتزاهاش معرکه اسمن:نه..بريم پيتزا کنج...تور

 نيکا و اذينم تاييد کردن و گفتن:اره اره..معر که اس
 سامان:نظر با اکثريته...بريم

 هممون سوار ماشين شديم و راه افتاديم
 "ميالد"
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رو نيمکتای پارک نشسته بودم و زير لب فحش ميدادم:دختره ی احمق خنگ..سيگار 
 م يه آتو اومد دستم..ميکشه..خوبه ازش فيلم گرفت

 دختره ی ف*ا*ح*ش*ه..ديدی چطوری خودشو تو بغل اون بچه ژيگوله جا کرد؟
مبين:خيله خب حاالا..تو چرا انقد حرص ميخوری؟چ مرگته پسره ی فضول؟؟ها؟ 

 خب اونا خانوادشون ازادن.به تو چه ها؟
.االن اگ مينا موندم چی بگم برا همين گفتم:اخه..اخه..اين دختره هم جای خواهرم.

 اسم يه پسر بياره خفش ميکنم
مبين به حالت مسخره کردن من خنديد و گفت:اوه اوه..چقدم ک تو مهتا رو به 

 چشم خواهرت ميبينی..اره جون خودت
 خنديدم و گفتم:اره به جون تو

_به جون خودت احمق..حاال انقد حرص نخور..پاشو بريم يه پيتزا بزنيم تو رگ ک 
 کردم..نخورم چشمای بچم کج ميشهبدجور ويار 

 خنديدم و ازجام بلند شدم و گفتم:بزن بريم ک منم گشنمه
بلند شديم وسوار ماشين شديم و به يه پيتزايی همون طرفا رفتيم..داخل ک شديم 

 مبين رفت نشست و منم رفتم سفارش بدم..صفش خيلی
 طوالنی بود

به اون پسره ک مهتا و بقيه ی دخترا همينطور ک دوروبرمو نگاه ميکردم چشمم افتاد 
 هم باهاش بودن..برخالف بقيه ک داشتن با پسره

الس ميزدن و ميخنديدن مهتا يه گوشه نشسته بود و اخماشو کشيده بود تو هم و 
 قيافش معلوم بود داره حرص ميخوره..

 قضيه بو ميداد..نه به اون الو ترکوندن توی پارک و نه به اخم االنش
تا پيتزا دادم رفتم يه جايی نشستم ۰ه منتظر موندم تا نوبتم شد و سفارش يکم ديگ

 ک به ميز مهتا اينانزديک باشم ک بشنوم چی ميگن و
 هم اونا منو نبينن و به مبينم زنگ زدم ک بياد اينجا

 گوشامو حسابی تيز کردم
 پسره:اينطور نيست مهتا؟

تو اجازه داده ک منو به اسم صدا مهتا اخماشو بيشتر کشيد تو هم و گفت: کی به 
 کنی؟؟اصن کی به تو اسممو گفته؟ها؟

 پسره:واای چقد گوشت تلخی تو..خب از دوستات پرسيدم ديگه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 3 4  

 

 مهتا:يه دفه ديگه به اسم صدام کنی ميرم
 _باشه باشه

 مهتا:چطوری فهميدی تو پارکيم؟
 _من تو پارک بودم

 اومدی جايی ک ما بوديم؟_عه!!ينی اتفاقی توی پارک به اون بزرگی 
 پسره:اره ديگه

 مهتا:من خر نيستم..ميدونم يکی ازين دهن لقا بهت گفته
 _خب تو خيلی باهوشی..اره..يکيشون بهم خبر داد

 مهتا رو به دخترا با اخم غليظی گفت: کدومتون؟
 اذين:من گفتم

 _تو شمارشو از کجا اوردی؟
 رجا رفتين خبرم کنهپسره:لحظه اخر بهش دادم ديگه..گفتم ه

 مهتا پوزخندی زد ورو به اذين گفت:هه! شدی کالغ اين؟مبارکه
 و محکم به صندلی تکيه داد

 اذين:عه!مهتا!
 مهتا با چشم غره نگاهش کرد...پسره:خب مگه بد شد؟؟به دادت رسيدم ک!

 یمهتا:اصن به تو چه؟دعوا خانوادگی بود..سر رو کم کنی اومدم به تو چسبيدم و کل
 ناراحتش کردم

 پسره يه ابروشو باال انداخت و گفت: خانوادگی؟؟
 مهتا:اره..نامزديم..يه چيزی گفت..اعصابم بهم ريخت..همونجا توهم سر رسيدی

اووف چيشد؟؟مهتا گفت من نامزدشم؟پس معلوم شدقضيه چيبوده..ميخاسته منو 
 اذيت کنه..لبخند شيطانی زدم و زير لب گفتم:دارم برات

 :پس تو شوهر داری..حيف شد مهتاپسره
 مهتا از جاش بلند شد و گفت:بهت گفتم اگه يه بار ديگه اسممو صدا کنی ميرم

 و با قدمای بلند خارج شد
به مبين گفتم:من رفتم دنبال مهتا..مال خودتو هر کاری دوس داشتی بکن ولی سهم 

 منو برام بيار.وای به حالت اگ فقط يه تيکه ازش کم
 البشه..فع

 و زدم بيرون
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خيلی دور نشده بود ولی داشت تند تند ميرفت..به ماشينش رسيد..ماشين منم 
 تا ماشين عقبتر از اون بود۰_۱

 خيلی سريع ميرفت و منم پست سرش
 به ابميوه سجادی ک همون نزديکی بود رفت و پياده شد

 اينجا بهترين موقع بود..منم پياده شدم و پشت سرش رفتم تو
 م پی مهتا بود ک با دستی ک خورد سر شونم از جا پريدمحواس

 _اوه پسر!سالم اقا ميالد..چ خبر؟چ کار ميکنی؟
 وااای اين بيشوور چقد اسممو بلنو گفت

 زير چشمی مهتا رو نگاه کردم ک با چشمای ريز شده نگاهم ميکرد
خيلی طبيعی رومو به سمت همکالسی دوران دبيرستانم کردم و 

 ..خوبی؟اومم..ببخشيد ولی فاميلت يادم نيسگفتم:سالم
دستشو سرشونم گذاشت و گفت:تو منو يادت رفته ولی مگه ممکنه من بچه خرخون 

 فراموش کنم؟؟من٬ميالد سعيدی رو٬کالس رو
 عليرضا صفاييم

زير چشمی به مهتا نگاه کردم ک تو نخ من بود و منتظر بود رومو بهش بکنم تا 
 لوم بود از چشماشپاچمو بگيره..کامال مع

 _اها يادم اومد..خوبی عليرضا؟؟چ خبر؟چيکارا ميکنی؟
 عليرضا:مرسی..هيچی..مشغوليم..فوق عمرانمو گرفتم و االنم شرکت زدم..تو چی؟؟

 من؟من چی؟؟واقعا من چی؟باديگارد يه دختر پولدارم؟؟چی بگم؟
 _من..چيزه..تويه شرکتی مترجمم..ليسانس زبان دارم

 .اوضاع چطوره؟تجرد؟تاهل؟_اوه چ خوب
نگاه زير چشمی به مهتا انداختم ک چشماش وحشی بود و اماده ی حمله..لبخند 

 مارمولکانه ای زدم وبا صدای بلندتری نسبت به قبل گفتم:
 اره..نامزد دارم..توچی؟

 _منکه هيچی...هنو شخص مورد نظرم پيدا نشده..خوشحال شدم ديدمت
 _همچنين..خدافظ

 حافظی کردو از مغازه زد بيروناونم خدا
بسم اهلل...رومو برگردوندم ک باهاش چشم تو چشم شدم..رفتم سر ميزی ک نشسته 

 بود نشستم و گفتم:عه!تو هم اينجايی؟؟واای خدای من
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 چ تصادفی؟
 با حرص اشکاری گفت:مطمئنی تصادف؟

 نامزد داری؟؟ينی فک ميکنی نفهميدم حرفامو توی پيتزايی شنيدی؟
فی کشيدم و گفتم:مهتا چقد سخت ميگيری همه چيزو..تو خيلی خودتو ازار پو

 ميدی..خودت اينجوری اذيت ميشی
 با بغضی ک سعی در نگه داريش داشت گفت:به تو چه؟دوس دارم اصن

با لحن مهربونی گفتم:همين بغضايی ک نگه ميداری باعث ميشه سردو سخت 
 .اگهبشی..تو يه دختری..دخترا بلوری و ظريفن.

احساساتشونو تخليه نکنن..پس چيکار کنن؟تو دختر قوی هستی..مستقلی..نميدونم 
 پدر و مادرت کجان ولی فک ميکنم چون نيستن انقد

محکم بار اومدی..ولی نبايد خودتو زير اين نقاب پنهون کنی..باور کن دختری رو ک 
 گريه ميکنه..هيچکس نميگه چقدر ضعيفه..جنس

 عتا فشار ک بياد ازار ميبينين و اشک يه چيز طبيعيهلطيفی هستين و طبي
اومدن و يه ليوان شير موز روی ميز گذاشتن..سرشو اورد باال و نگاهم کرد..چشماش 

 فقط نم داشت ولی يه قطره اشکم نريخته بود..فقط
 يک کلمه: امروز روز سختی بود و نی شير موزو گذاشت توی دهنش

مال منم اوردن و خوردم زديم بيرون از مغازه و شروع  منم سفارش يه شير موز دادم و
 کرديم به راه رفتن

 گفتم:دليل کار امروزت چی بود؟
_اون پسره مدله..تو يه مغازه ديديمش امروز ولی باور کن نه بهش شماره دادم و نه 

 اسممو گفتم..فقط يه جروبحث کوچيک باهم داشتيم..
د..بخدا تو پارکم اتفاقی ديدمش..ينی کار اون اذين بيشوورهمه چيو بهش گفته بو

 اذين بود..همونجا تو هم تهديد کرده بوديو اعصابم خورد
 بود..ميدونی ک من تحمل حرف زور ندارم اما قصد اون کارم نداشتم..يه دفه ای شد

چشمام از کاسه زد بيردن..مهتا داره واس من توضيح ميده؟؟ناخوداگاه دستشو 
 انگشتاش قفل کردم..هيچ واکنشی گرفتم و انگشتامو بين

نشون نداد فقط اونم محکم دستمو گرفت..برگشتم نگاهش کردم ک احساس کردم 
 يه لبخند کوچيک رو لباشه..البته نميدونم شايدم نبود

 بعد از يه مدت راه رفتن توی سکوت سوار ماشين شديم و به خونه برگشتيم
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تو سالن غذا خوری..مهتا هم ازخواب بيدار شدم و رفتم ۱فردا صبحش ساعت 
 نشسته بود و داشت صبحانه ميخورد..سالمی کردم ک

 طبق معمول با تکون دادن سر جواب داد
 يه صبحانه ی مختصر خوردم و رفتم ک حاضر بشم..مهتا هم همينطور

يه شلوار کتون شيک و راسته زغال سنگی ک تازه خريده بودم با يه پيراهن سفيد 
 يناشو تا زدماستين بلند ک است

جلوی اينه واستادم و دستی تو موهام کشيدم وخودمو نگاه کردم..تيپم زمين تا 
 ماه پيش کجا و ميالد االن۱اسمون فرق کرده بود..ميالد

کجا؟پوفی کشيدم و از اتاق رفتم بيرون ک همزمان مهتا هم اومد بيرون..يه شلوار 
 جين مشکی دمپا با مانتو سبز لجنی کوتاه و روسری

ساتن مشکی با کيف مهندسی چرم اصلش ک هميشه برای شرکت اونو برميداشت و 
 يه کفش پاشنه بلند مشکی ساده..ارايش کمی هم

 کرده بود..تيپش کامال شيک و ساده بود
 من:بريم؟ _بريم

 رفتيم توی پارکينگ..به سمت توسان سفيد رنگش رفت..
رخيد و گفت:بيا تو بشين..امروز حال هنوز استارت نزده بود ک يه دفه ای به طرفم چ

 وحوصله رانندگی ندارم
 با تعجب گفتم:من بشينم؟خب من تا حاال با ماشين اتومات ننشستم

مهتا:اهههه.ميالد هردفه همينو ميگی..بی عرضه بازی در نياد ديگه..برا چی نتونی؟ 
 ماشين فضايی ک نيس..بيا بشين

 و رفتم طرف راننده نشستمشونه ای باال انداختم و و پياده شدم 
اوووف چ ماشين باحاليه..خيلی هيجان داشتم..باالخره پسرا و عشق ماشين و 

 ماشين سواری..استارت زدم و راه افتادم
 _اه..تندتر برو ديگه

 من:خب قلقش دستم نيومده هنو
 مهتا:واای خب دستت مياد..من با سرعت پايين اعصابم خورد ميشه..گاز بده ديگهه

 م پامو بيشتر رو گاز فشار دادممن
 فلششو دراورد و به ضبط زد و صدای اهنگ پيچيد تو ماشين

 چينه چينه دامنت..تورو جون مادرت..اينجوری بيرون نيا ميدزدنت..
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 امييييد جهااان
 داشتم ميترکيدم ازخنده..ينی مهتا اميد جهان گوش ميده

رشين خنگ..و با حرص روشو با عصبانيت فلششو کشيد و گفت:خاک برسر اين ا
 اونور کرد

به شرکت ک رسيديم نزديکای پارکينگ گلسا رو ديدم اونم مارو ديد..خوب شد 
 البته...وقتی پارک کردم رو به مهتا گفتم: ميز و صندلی

 منو اوردن يا امروزم اواره ام؟
 خنده ی کوتاهی کردو گفت:نه اواره نيستی..ديروز عصر اوردن

 ؟٬کجا گذاشتن من:خب..اونوقت
 مهتا:تو اتاق خودم..ولی نه بخاطر اينکه تو گفتياا فقط بخاطر بابابزرگ

 سری تکون دادم و پياده شدم..مهتا هم پياده شد
_راستی..اين دختره گلسا منو تو رو با هم ديد..جهت کامل کردن عذابش ميگيم ک 

 امروز من اومدم دنبالت استثنا..ميخام فک کنه ماشين
 خودمه

 هاا راستی يه چيز ديگه..زير و بم گوشيمم بايد بهم ياد بدی
 مهتا:چيشد؟؟بايد؟؟من تو کارم بايد ندارم..هرکاری دلم بخاد ميکنم

با شيطنت سرمو جلو بردم و گفتم:باشه تو هرکاری ميخای بکن..ولی بعضی جاها 
 توزندگی بايدهايی هم پيش مياد

 جام کاری نميشممهتا:خب بياد..من هيچوقت مجبور به ان
 با شيطنت خنديدم وچيزی نگفتم

 گلسا سرجاش نشسته بود وبا وارد شدن ما ايستاد٬وارد ک شديم
 _سالم صب بخير

 مهتا سری تکون داد ولی من جواب سالمشو خيلی معمولی دادم
نبايد فک کنه از جواب منفيش ناراحتم و سوختم..البته در اصل سوخته بودم..چون 

 اه دخترا خيلی بهتر ازين دم دستم بودومن تو دانشگ
 رد کردم بعد اين به جواب منفی ميده.

 با لبخند مسخره و مصنوعی گفت:شما با هم اومدين؟
 اقای سعيدی زحمت کشيدن و دنبالم اومدن٬مهتا:بله..امروز استثنا
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 اهايی گفت و نشست..رفتيم تو اتاق و دوتاييمون ترکيدم از خنده و مهتا به سرابی
 ک ابدارچی بود زنگ زد و گفت چايی و کيک بياره..

اونم سريع اورد و ورودمو به شرکت تبريک گفت و رفت بيرون..منکه بيکار بودم..مهتا 
 کارشو شروع کردو منم گوشيمو دراورم و

مشغول کار کردن باگوشيم شدم و به همه جاش کرم ميريختم..باالخره بايد ياد بگيرم 
 ديه

بيس دقيقع گوشيه مهتا زنگيد..تماسو وصل کرد و باصدای محکمی بعد از يه رب 
 گفت:بله؟!

 يه دفه اخماش تو هم رفت
 _باز تويی ک!!

...._ 
 _بروبابا..مزاحم

...._ 
 مهتا:ببين!هر غلطی ميخای بکن

مهتا زير پشمی بهم نگاه کردو گفت:اره..نامزدمه..نااامزد..ميتونی با خودشم صحبت 
 کنی
..._ 
قد زبون نفهمی تو..ببين اقای ساعی..من نميدونم شما چرا اصال عقل تو سرت _چ

 تاکله۱نيس..حرف خودمو قبول نداری..حرف اون 
 پوکو قبول ميکنی؟

 "مهتا"
سامان:عزيزم چقد بد حرف ميزنی..واسه يه خانوم خوشگلی مث تو زشته اينجوزی 

 حرف زدن
 من:واای چقدرم ک تو.

دستم کشيده شد و دستم تو همون حالت موند..مات و مبهوت يه دفه ای گوشی از 
 برگشتم ک ديدم ميالد گوشيو از دستم گرفته

به نشانه ی اروم باش پلکاشو رو هم گذاشت و شروع گرد به حرف زدن: ببين اقای نه 
 چندان محترم..اگ فقط يکبار ديگه به خانوم من
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نداشته باشی ک بخوای مزاحم  زنگ بزنی کاری ميکنم ک ديگه توانايی صحبت کردن
 ناموس مردم بشی..

دلم ريخت..اه.چ دل بی جنبه ای دارم من...از بس حرفای ٬وقتی گفت خانوم من
 شنيده..شايدم...با٬عاشقانه نشنيده اينجوری شده..ولی نه

صدای ميالد دست از خود خوری برداشتم و به حرفاش گوش دادم با صدای بلندی 
 انيه..امتحان کن تا جواب اينگفت:هه؟؟ امتحانش مج

 شاخ بازياتو بگيره
نميدونم اون چی گفت ک گوشيو قطع کرد و محکم پرتش کرد رو ميز..بيشعور 

 گوشيم شکست..عصبی اتاقو متر ميکرد..چقدر راه
 ميره..اعصابم خرد شد..

يهو ايستاد و برگشت سمت من..وای چرا اينجوری نگام ميکنه؟؟با صدای تقربيا 
 گفت:همش تقصير خودته ديگه..چرا خودتو بلندی

اونجوری درست ميکنی ک هر خری به خودش اجازه بده اينجوری باهات حرف 
 بزنه؟مثال فک ميکنی به پسرای تو خيابون حال بدی و

 مايه لذت اونا باشی خيلی آسی ديگه؟
 سر من داد ميزنه؟؟!!!!

ينو تو کله ی پوکت فرو _ببين پسره ی احمق پررو..به تو هيچ ربطی نداره..ا
 کن..به...تو...هيچ...ربطی...ن..دا...ره

بخش بخش گفتم بفهمی..چيه؟هوا برت داشته؟من هرکاری بخام ميکنم و هيچکسم 
 جلو دارم نيست...از پشت ميزم بلند شدم و رفتم جلوش

 ايستادم
ل بزنم اش ز اه..چقد قدش بلنده...طلبکار نگاهم کرد..برای اينکه بتونم راحتتر تو چشم

 دستمو بردن سمت يقش و کشيدمش پايين..
کامل صورتش رو به روی صورتم بود..زل زدم تو چشماش..وووی عوضی چ چشمايی 

 داره..اه مهتا هيز نشو..کجای چشماش
خوشرنگه؟؟با خودم درگير بودم ک با صداش از هپروت دراومدم..يه تای ابروشو داد 

 ی؟؟و باباال و گفت:نميخای بگی چيکاد دار 
 شيطنت خنديد
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سال عمری ک ۰۰_بروبابا پسره توهمی..من..مهتا بزرگمهر توو
 داشتم..هيچوقت...تاکيد ميکنم....هيچوقت به کسی اجازه ندادم..

وسط حرفم پريد وسرشو اورد جلوتر و گفت:خب؟!ادامش؟ و لبخندش پررنگتر 
 شد..پشت من ميز بود و نميتونستم برم عقب تر..برای

 اال تنمو کشيدم روميزهمين ب
 _اها داشتم ميگفتم..هيچ وقت نزاشتم کسی بهم توهين کنه و ....

 ميالد خودشو باز کشيد رو من و با لبخند اعصاب خورد کنش گفت:خب؟؟!
باز من خودمو بيشتر رو ميز کشيدم..تقريبا باال تنم کال رو ميز بود و ميالدم باالتنش 

 داشتيم..دهنموسانت فاصله ۵_۰کال رو من و فقط
باز کردم ک بهش يه چيزی بگم ک با صدای هينی ک همراه با جيغ بود هم من هم 

 ميالد از جا پريديم و چون يقه ی ميالد تو دستم بود
 پيرهنش جر خورد

منو ميالد ايستاديم و گلسا بهت زده نگاهمون ميکرد..صدامو صاف کردم و بااخم 
 بدون اينکه حرفیگفتم:خانوم اين اتاق مگه در نداره؟

 بزنه مبهوت سرشو تکون داد و رفت بيرون
به يقه ی جر خورده ی ميالد نگاه کردم..اونم با يه حالت طلبکار نگاهم ميکرد..پررو 

 پررو بهش زل زدمو گفتم: خو چيه؟؟تقصير
 خودت بود..ميخاستی انقد جلو نيای ..

کم زدم به پيشونيم و انگار تازه فهميدم مهتا مارو تو چه وضعيتی ديده..مح
 ديدی چيکار کردی؟االن اين دختره ی٬٬گفتم:وااای گلسااا..

 دهن لق ميره کل شرکتو پر ميکنه
 بيخيال خودشو رو صندلی پرت کردو گفت:خب بکنه

 _اه ميالد خيلی خنگی تو..بايد يه فکری بکنيم
 کن نامزدتم ميالد:بهترين راه همون دروغيه ک به اون پسره ی عوضی گفتيم..اعالم

با حالت شاکی بهش زل زدم و گفتم:نه بابا؟تو هم خيلی خوشت اومده..نامزدتم 
 ..نامزدتم...

 با يه نگاه جدی ک تهش شيطنت ديده ميشد گفت:تازه قراره برام نقش واقعيشو
فک کردم بايد جلوی فاميالی اونم نقش نامزدشو بازی کنم با اين حال بازم خيلی 

 :منظورت چيه؟ريلکس ازش پرسيدم
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سال عمرت..هيچ وقت..تاکيد ۰۰خبيث خنديد و گفت:تو..مهتا بزرگمهر توی
 ميکنم...هيچ وقت به کسی اجازه ندادی بهت زور بگه ولی

 امروز مجبوری به اولين اجبار عمرت تن بدی
 با بهت و شک پرسيدم:منظورت چيه؟

 س خواب..تو بغل منهفته..با لبا۴با يه لبخندی ک مطمئنم خيلی حرف داشت گفت:
 با خباثت خنديد و يهو جدی شد و گفت:ميخابی!

با هر کلمش چشمای من بيشتر گرد ميشد..اين پسرا ی روان پريش چی ميگه واس 
 خودش؟

 با يه پوزخند گفتم:هه!توهم زدی؟چی ميگی واس خودت؟
 مميالدم با پوزخند مسخره ای گفت: واس خودم نميگم اتفاقا..دارم واس تو ميگ

 اگ ميخای فيلم سيگار کشيدنت دست بابابزرگ جونت نرسه بهتره قبول کنی
انگار اب يخ ريختن روم..احساس کردم چشمام سياهی رفت..دستمو به ميز گرفتم و 

 رفتم رو صندلی نشستم..دست و پام ميلرزيد..تلفنو
 برداشتم و به سرابی گفتم يه ليوان اب قند بياره

 ميز گذاشتم چشمامو بستم و سرمو رو
با احساس باد گرمی ک به صورتم خورد سرمو سريع اوردم باال ک داد ميالد بلند 

 شد...
 "ميالد"

 وقتی بهش گفتم حالش خيلی بد شد..رفت نشست و سرشو گذاشت رو ميز
پاشدم رفتم کنارش و سرمو بردم پايين جای صورتش ک مثل االغ سرشو اورد باال و 

 کلش محکم خورد تو فکم
 من:دختره ی وحشی تو کلت سيمانه؟چقدر سفته سرت..اه..فکم شکست

 با بهت نگاهم کردو دوباره سرشو گذاشت روميز..در زدن و سرابی اومد داخل
 بد و چپ چپ نگاهمون ميکرد..معلوم بود ک گلسا لو داده همه چيو

 ليوان اب قندو گذاشت جلوی مهتا ورفت
دست ديگم ليوان اب قندو برداشتم و همزمان  با يه دستم فکمو ماساژ دادم و با

 گفتم:چيشد؟؟چرت رفتی تو بهت؟خودت اتو دادی دستم
 سرشو اورد باال..وقتی ليوان اب قند رو دستم ديد با اخم گفت:اون مال من بود

 ابرويی باال انداختم و گفتم:االن ک دست منه..و نصف ليوان رو سر کشيدم
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 گفتم:بيا!بقيشو تو بخور ليوان نصفه رو جلوش گذاشتم و
 مهتا:نميخام..دهنيه

 بلند خنديدم و گفتم:اوه!حساس نباش عزيزم!بايد عادت کنی از دهنی اقاتون بخوری
با خشم ازجاش بلند شد و اومد سمتم و انگشت اشارشو با تهديد جلوم گرفت و 

 گفت:ببين...
به مدت يک هفته مچ دستشو محکم تو هوا گرفتم و گفتم:نه..تو ببين!از امشب 

 اونکاری ک گفتم ميکنی يا اينکه بابابزرگ جونت کال از
خونه ميندازت بيرون..ميدونی؟من خيلی هم نسبت به تو و خانوادت بی اطالع 

 نيستم
 سرشو کشيدم تو بغلم و گفتم:ولی من دلم نمياد ک مهتای خوشگلم اذيت بشه

 ببين من چقدر به فکرتم!
ن..چشماش يکم خيس بود..با صدايی ک معلوم بود بغض سرشو از بغلم کشيد بيرو

 داره گفت:هدفت چيه ازين کار؟چرا اينکارو ميکنی؟
پوفی کشيدم و گفتم:ببين مهتا!تو دختری با يه سری غرايز منم پسرم با يه سری 

 غرايز..تو ک از رفتار ديشبت معلوم بود دلت ميخاد..
نيم يه جفت دوست خوب پسرا هم ک هميشه اماده ان..پس منو تو ميتو

 باشيم.هوم؟
 با صدايی ک ميلرزيد گفت:خيلی پستی ميالد..خيلی..تو يه سواستفاده گر کثيفی

 دستاشو مشت کرد و به سينم کوبيد و گفت:خيلی پستی..
و اشکاش ريخت..تعجب کردم..دومين بار بود ميديدم گريه ميکنه..ولی ازونجايی ک 

 تا خيلی خشکه واز بهرام و سهند شنيدم ميگن مه
اصن هيچوقت نديدن ک گريه کنه..حتی تو سختترين شرايط..ميگفتن حتی وقتی 

 مامان و باباش فوت کردن تو مجلس عزاشون گريه
 نکرده..پس معلومه االن خيلی بهش فشار اومده ک داره گريه ميکنه

ن کدستمو زير چونش گذاشتم و سرشو اوردن باال و با لحن مهربونی گفتم:گريه ن
 ديگه..نميگی گريه کنی..ريمل و مدادت ميريزه پای

چشمت..زير چشمت سياه ميشه..شبيه زامبی ميشی بعد اونوقت ديگه نميشه 
 نگاهت کرد؟

 بين گريه اش خنديد و گفت:خيلی لوسی ميالد
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 خنديدم و گفتم:لوسی از خودتونه
دستمالو انداختم و همزمان يه دستمال کاغذی برداشتم و رفتم اشکاشو پاک کردم و 

 سطل اشغال
 پارت صد و سی وششم:

من:حاال هم تلفنو بردار و به اقای سرابی بگو به تعداد کارمندا شيرينی بگيره ک 
 نامزدی رو اعالم کنيم..به سمت تلفن رفت و صداشو

 صاف کرد و تماس گرفت
م دختر وقتی شروع کرد به حرف زدن دوباره صداشو محکم و سرد کرد..حال کردم ديد

 لوسی نيس..منم رفتم پشت ميزم نشستم و دوباره
 شروع کردم به گوشيم کرم ريختن ک با صدای مهتا به خودم اومدم:ميالد؟

 بدون اينکه سرمو باال بيارم گفتم:بله؟!
 مهتا:سرتو بيار باال

 سرمو باال بردم و گفتم:بله؟!
 شو مهتا:ميالد..شرطت قبول..ولی..ولی..لباس خوابو بيخيال

 با بی خيالی گفتم:همين؟؟؟!!
 با خوشحالی گفت:اره..فقط همين

 سرمو انداختم پايين و کارمو با گوشيم ادامه دادم و گفتم:نچ
 پسره ی هيز٬با حرص گفت:خب مرگ نچ

ميالد خنده ی حرص در اری کردو گفت:ميدونم دلت پره..هرچی دلت ميخاد 
 اری کبگو..حرصتو خالی کن..به هر حال مجبوری ک

 گفتمو بکنی
 "مهتا"

 با غيظ گفتم:تاحاال بهت گفتم ازت متنفرررررررم؟
 ميالد در کمال خونسردی با همون لبخند حرص درارش گفت:اره گفتی

اخ ک دوس داشتم خفش کنم با همين دستای خودم ولی...ولی..نه دلم نمياد...گناه 
 داره

 واااااای خدای من!!!من چرا اينجوری شدم؟
 حرفايی ميزنماااچه 
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دهنمو باز کردم ک فحش بارونش کنم ک منصرف شدم گفتم يه چيز ميگم باز اين 
 بدتر ميکنه..نفس عميقی کشيدم و بيخيال شدم..حوصلم

سر رفته بود خيلی هم کاری نداشتم ک بکنم اين احمق هم ک سرشو کرده بود 
 گوشيه مزخرفش

 کلمه حرف ميزديم ولی االن..۰يه زمانی گوشی درست و حسابی نداشت حداقل 
 رو نگاه کردم۰۲۴۰يکم نت گردی کردمو و جديدترين مانتوهای 

صدای در اومد ک بفرماييدی گفتم..سرابی با همون نگاه کج کجش با شيرينی وارد 
 شد...

 خو انقدر کج نگاه کن کور شی!مرتيکه پررو!!
خبر نامزدی خودم  _اقای سرابی همه رو توی سالن کنفرانس جمع کنين..ميخام

 واقای سعيدی رو بدم...
يه دفه نگاهش عوض شد..نيشش باز شد و گفت:به به..مبارک باشه خانون..خب 

 زودتر ميگفتين..ببخشيد اگر...
نذاشتم حرفشو تموم کنه و گفتم:مشکلی نيس..ولی شماهم ياد بگيرين زود قضاوت 

 نکنين..االن هم سريعا کارمندا رو توی اتاق کنفرانس
 جمع کنين

 ميالد گفت:مهتا جان!يه لحظه بيا
 و خودش رفت اونورتر ايستاد

 منم رفتم پيشش و گفتم:ها؟چی ميگی؟
 ميالد:خانوم باهوش!پيرهن بنده رو جر دادی...چی ميگی همه رو سريعا جمع کن؟

 چشمم به پيرهنش افتاد..هعيی کشيدم وگفتم:وااای چيکار کنيم حاال؟
ر!االن اين سرابی فک ميکنه چی شده..بهش بگو تا يکی دوساعت ميالد:هييش!آرومت

 ديگه جلسه شروع ميشه..ماهم ميريم تاوقته پيرهن
 ميخريم..

سری تکون دادم و به سمت سرابی رفتم و گفتم:اقای سرابی..بگين برای جلسه تا 
 ساعت ونيم ديگه بيان۴

 گفت:باشه..چشمسرابی ک تازه چشمش به يقه ی پاره ی ميالد افتاده بود 
 و از اتاق رفت بيرون

 ميالد رفت جلوی اينه و دستی تو موهاش کشيد و گفت:بزن بريم
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 منم رفتم جلوی اينه و روسريمو ک حسابی عقب رفته بود درست کردم و گفتم:بريم
رفتيم بيرون..گلسا چپ چپ و با حرص نگاه ميکرد..معلوم شد سرابی بهش گفته 

 موضوع چيه
م هم اين گلسا به سرابی چشم داره..هم سرابی به گلسا..اخه خبرا رو منکه فک کن

 خيلی انالين به هم ميدن.خخخخ
 رفتيم تو پارکينگ و سوار شديم

 ايندفه خودم پشت فرمون نشستم
 چون ميالد گفت خيلی بازارای اينجا رو ياد نداره

د..همون اطراف رفتيم سمت بلوار احمد اباد..چشمم به فروشگاه گابريل مون افتا
 پارک کردم و رفتيم تو..ميالد بدبخت دائم دستش به يقش

بود ک ديده نشه جر خورده..از بين پيرهنا..يه پيراهن ابی اسمانی استين کوتاه 
 پسنديديم..رفت پوشيد ک المصب تو تنش معرکه بود

 عه!مهتا چقد هيز شدی خره!
به سرابی خبر دادم ک همه  خالصه حساب کردو برگشتيم شرکت..وقتی رفتيم داخل

 جمع بشن..کل رفتو برگشتمون يک ساعت طول
 کشيد

به پشت در اتاق کنفرانس ک رسيديم.ميالد دستشو اورد جبو و انگشتاشو بين 
 انگشتام قفل کرد..و دستمو فشار کمی داد..منم يه فشار

 کوچولو دادم و وارد شديم
بعضا ٬بعضيا بد٬اخل ..بعضيا چپ چپاول چشمای همه گرد شد..با يه لبخند رفتيم د

 با فضولی نگاه ميکردن
دست از نگاه کردن برداشتم و شروع کردم به حرف زدن..به اخر حرفای اداری ک 

 رسيدم گفتم:و در ادامه اضافه ميکنم
از امروز نامزدم اقای سعيدی در اينجا مشغول به کارند..همه شروع کردن به دست 

 بی هم اشاره کردمزدن و تبريک گفتن..به سرا
شيرينی رو بگردونه..خالصه کلی تبريک و روبوسی ک البته فقط ميالد برای روبوسی 

 رو داد..خو چيکاد کنم؟بدم مياد غريبه بوسم
 کنه..

 ظهر مرخصشون کردم ک برن۴۰اخرشم همه رو به عنوان شيرينی نامزدی 
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 ساعت زود تعطيلشون کردم..من و ميالد هم زود رفتيم۰
تش برای شب استرس داشتم..يه غلطی کردم..يه اتويی دستش دادم ک االن راس

 مثل آهو در گلستان موندم..خو اونم يه پسره..با کلی
 غرايز..وای اگ خاک برسر بشم چی؟عه!مهتا چقد منحرفی تو..يه هفته خوابيدنه فقط

 واای اگ فقط خوابيدن عادی نبود چی؟
 م..ميالد هم بيخيال و سوت زنان رفت تو اتاقشبا هزار فکرو درگيری رفتم تو اتاق

خو الهی درد بی درمون بگيری به امشب نرسی..الهی ايدز بگيری..الهی هپاتيت 
 بگيری..احمق عوضی

 واای خاک بر سرم مثل اين پيرزنا غر ميزنم و نفرين ميکنم
ولی خب هرکس گير اين ميالد خنگ و هيز بيوفته وضعش ميشه مثل من!اصن شکر 

 وردم ای پسره رو استخدام کردم از اول..باخ
 صدای گوشيم به خودم اومدم..

ونيم ظهر بود و من ۱واای ساعت چنده؟به ساعتم نگاه کردم.. خاک برسرم ساعت
 ونيم تو اتاقم بيکار نشستم..به۴۰مث منگوال از ساعت

 خته بودم وخودم نگاه کردم..شلوار لی هنوز پام بود و مانتو و روسريمو يه گوشه اندا
 به ديوار زل زدم

صدای گوشيم دوباره در اومد..پاشدم رفتم برش داشتم..با ديدن اسم پژمان اخمام 
 ناخوداگاه رفت تو هم..رد تماسو زدم و گوشيمو دستم

گرفتم و مانتو و روسريمم مچاله توی اون دست ديگم و رفتم سمت اتاق 
 ی رو با يهلباسام..هرکدومو سر جالباسی گذاشتم و شلوار ل

شلوار برمودای ليمويی عوض کردم و يه تيشرت مشکی پوشيدم و رفتم بيرون از اتاق 
 ک همزمام ميالد هم ازتاقش اومد بيرون و با

ديدنم گفت:عه!اينجايی؟؟برای ناهار نيومدی؟اومدم صدات زدم گفتی نميای..چيزی 
 شده؟

 با تعجب گفتم:من؟!من گفتم نميام؟
 ودت گفتی..نکنه ميخای بگی يادت نيس؟ميالد:اره ديگه..خ

 _اره خب..يادم نيس
 لبخند مرموزی زد و گفت:اهان..فهميدم

 و راهشو کشيد و رفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 4 8  

 

 يهو ايستاد و برگشت سمتم و گفت:مهتا؟
 رمز وای فای رو بده

 _برا چی ميخای؟
 ميالد:ميخام تابلو کنم بزنم سردر خونه..خو ميخام به گوشيم وارد کنم ديگه..

 _ايييش..دوس دارم اصن بچه پررو...بزن رمزو..
و رمزو براش گفتم..بجای تشکر سری تکون داد و رفت سمت پله ها ک بره 

 پايين..خيلی پرروئه اين پسر..خيلی
گوشيم ک دستم بود دوباره شروع کرد به زنگ زدن..اوووف بازم پژمان..با بی 

 حوصلگی تماسو وصل کردم
 _سالم مهتا..

 خيلی سردی گفتم:سالم..کاری داری؟با لحن 
 _خوبی عزيزم؟

 من:بله؟!يادم نمياد اجازه داده باشم اينجوری صدام بزنی
 _مهتا..باهام اينجوری جرف نزن..اينجوری نگو لعنتی..نگو ديگه

 اينا رو با داد و فرياد ميگفت..منم در جوابش با داد بلندی گفتم:سر من داد نزن
 :خيله خب..باشه..باشه..مهتا ميشه..ميشه بيای خونم؟نفس عميقی کشيد و گفت

 من:هه!اره حتما...برو بابا
 _مهتا بيا وگرنه پشيمون ميشی..توروخدا بيا

 _نه!
 پژمان:بيا ديگه..بيا..التماست ميکنم..خواهش ميکنم..بيا..منتظرتم..

 راستی کليد خونه هم ک دستته بيار با خودت
 صدای ارومی گفتم:باشهلحنش خيلی التماس داشت با 

قبول کردم چون يه مدت خالصانه باهام بود...بدون چشم داشت..برام يه حامی 
 بود..

يه مانتو مشکی کوتاه نخی پوشيدم و شلوارم تقريبا بيرونی بود و يه شال مشکی 
 روسرم الکی انداختم و گوشيمو گرفتم دستم و زدم

 بيرون
 ميری؟ ميالد دنبالم دويد بيرون و گفت:کجا

 _زود ميام...
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و رفتم تو پارکينگ..اولين سوييچی ک دستم اومد ک مال جنسيسم بود برداشتم و با 
 سرعت از پارکينگ خارج شدم

دلم شور ميزد..نميدونم چرا ولی خيلی نگران بودم...نفهميدم چطوری ولی يه لحظه 
 به خودم اومدم و ديدم جلوی ساختمون پژمانم..

دم باز نکرد..زنگ يکی از همسايه هارو زدم و خودمو خواهر هرچی زنگ خونشو ز
 پژمان معرفی کردم ک در ساختمونو برام باز

کرد..وقت نداشتم سوار اسانسور بشم..بدو بدو پله هارو رفتم باال..به نفس نفس 
 افتاده بودم..اه لعنتی کليدو يادم رفته بود..يادم اومد پژمام

کليد داره..کليدو برداشتم..دستام ميلرزيد..درو  هميشه زير گلدون جلوی خونش يه
 باز کردم

 خونه اروم و مرتب بود..هيچ صدايی نميومد..صداش زدم:پژمان؟
 جواب نداد..بلندتر صدا زدم:پژمان؟

 بلندتر:پژمان؟ و باز هم جوابی نشنيدم
 با استرس رفتم سمت اتاقاش..توی اتاقا هم نبود

سمت در حموم ..اروم بازش کردمو با صحنه ای ک  بدنم يخ زده بود..دستمو بردم
 ديدم جيغ بلندی کشيدم..چشمام بسته بود و فقط جيغ

 ميکشيدم..حرکت اروم لباشو ديدم..ساکت شدم ببينم چی ميگه
 رفتم جلوتر..اب وان کامل خونی بود..

دستای پرخونشو بی حال اورد باال و با صدايی ک به زور شنيده ميشد گفت: 
 تای من!غصه نخور..گفتم بيای ک اخرين حرفاموهيس!مه
 بهت بزنم

ديگه اشکام سرازير شده بود..همراه با گريه جيغ کشيدم و گفتم:خفه شو..خفه 
 شو..تو..خيلی ضعيفی..خيلی

با همون صدای اروم گفت:عشق تو قدرتس برای ادم نميزاره..و لبخند زودکی ک اصال 
 شبيه به لبخند نبود زد..

 ک گريه ميکردم شماره اوراژنسو گرفتم و ادرسو دادم..همونجور 
رفتم جلوتر..چشماش داشت بسته ميشد با گريه گفتم:چرا پژمان؟چرا؟ببين چيکار 

 کردی؟منو تو ک دوتا دوست خوب بودين..مکمل هم
 بوديم..با ابراز عالقت چيکار کردی؟
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 با يه رکابی سفيد..رفتم جلوتر..حاال ديگه کنار وات بودم..يه شلوارک پاش بود 
 دستشو از اب بيرون کشيدم

يه رد بريدگی عميق رو رگش بود..گريم شدت گرفت..:ببين چيکاد کردی با خودت 
 لعنتی..ببين چ باليی سرت اومده..

 دستاش سرد بود..خيلی سرد بود..انقدر سرد ک يه حس بدی رو بهم منتقل کرد
و رفتم سمت ايفون..اوراژنس بود  صدای زنگ در اومد..دست سردشو نوازشی کردم

 سريع دکمه رو زدم و درو باز کردم
وارد شدن..راهنماييشون کردم سمت حموم..خودمم دنبالشون رفتم تو حموم ک 

 بيرونم کردن..يه گوشه واستاده بودن..حالم خيلی بد بود و
 اشکام رو گونم خشک شده بود

گوشی پيچيد:سلووم..مهتا  با بی حالی شماره ی اذينو گرفتم..صدای شاد تو
 خله..چطور مطوری؟

با صدايی ک بخاطر گريه گرفته بود اروم گفتم:سالم..خوب نيستم..اصال خوب 
 نيستم..

لحن صداش نگران شد و گفت:مهتا؟ مهتا چته؟کجايی تو؟چرا صدات گرفته؟اتفاقی 
 افتاده؟

 کنار ديوار سر خوردم و نشستم و گفتم:
 پژمان..پژمان...٬اذين

 پژمان چی؟٬با صدای بلندی گفت:پژمان چی؟؟مهتا
 دوباره اشکام سرازير شد:پژمان خودکشی کرده..امروز زنگ زد بهم گفت بيام خونش

 وقتی اومدم ديدم رگشو زده..االن زنگ زدم اورژانس اومده
 اذين به گريه افتاده بود:همش تقصير توئه مهتا..تو..تو با بی رحمی پسش زدی

 ود..با جون ودل ولی تو خيلی بد خودشو دلشو لگد کردی..اون عاشقت ب
بی توجه به حرفاش قطع کردم و گوشيمو کنارمو انداختم..اگ پژمان ميمرد هيچوقت 

 خودمو نميبخشيدم..هيچوقت
 مامورای اورژانس اومدن بيرون و جسم بی جون پژمان روی برانکار بود..

شون رفتم بيرون..سوار ماشينم شدم و رفتن بيرون و منم درو بهم کوبيدم و دنبال
 پشت سر امبوالنس رفتم بيمارستان
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به بيمارستان ک رسيديم سريع به اتاقی منتقلش کردن و ميگفتن حالش خيلی خوب 
 نيس

رو صندليای راهرو نشستم و تو فکر بودم ک گوشيم زنگ خورد..با بی حالی صفحه ی 
 گوشيمو نگاه کردم ک اسم ميالد روش

ی ميکرد..تماسو وصل کردم ک صدای بلند ميالد تو گوشم پيچيد:کجايی خودنماي
 ساعته دارم هی بهت زنگ ميزنم چرا جواب۰تو؟

 نميدی اون گوشی مسخرتو؟؟هاا؟
 با شنيدن صدای ميالد بغضم ترکيد:

 ميالاااد؟
 لحن صداش يهو نگران شد و گفت:مهتا؟چيشده؟؟داری گريه ميکنی؟کجايی؟؟

 يمارستانمبا گريه گفتم:ب
 با داد گفت:بيمارستان؟بيمارستان چکار ميکنی؟چيشده؟؟حالت خوبه؟؟سالمی؟
هيچی نگفتم و فقط گريه کردم..با دادی ک زداحساس کردم پرده ی گوشم پاره 

 شد:با توئم..ميگم سالمی؟
 فقط تو يه کلمه گفتم:خوبم

اب بيمارستان خر با همون صدای بلند گفت:اره خوبی ک داری گريه ميکنی..بگو کدوم
 شده ای تا خودم بيام ببينم چ خبره؟

 اسم بيمارستانو زير لب گفتم و قطع کردم
سرمو به ديوار تکيه دادم و چشمامو بستم..نميدونم چقدر گذشته بود باسروصدای 

 کسی به خودم اومدم ک داشت با پرستارا دعوا ميکرد:
 جاستمن نميدونم بيماره يا همراه..فقط ميخام بدونم ک

پرستار:صداتو بيار پايين اقا..اينجا بيمارستانه..اصال از کجا معلوم اينجا باشه؟؟ما 
 همچين کسی با همچين اسمی اينجا نداريم

دستشو به نشونه ی بروبابا تکون داد و به سمت راهرو راه افتاد..صدای قدمای 
 محکمش سکوت بيمارستانو ميشکست

 باز نکردم..کنارم نشستنزديک خودم حسش کردم ولی چشمامو 
 شالم با خشونت به جلو کشيده شد

 چشمامو باز ک چشمای نگران ميالد جلوم ظاهر شد
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وقتی ديدمش دوباره اشکام سرازير شد ک يهو منو کشيد تو بغلش..سرمو گذاشت 
 روسينش و پشتمو نوازش کرد..

يه کنم..با نميدونم اين پسر چی تو وجودش داره ک باعث ميشه من راحت جلوش گر
 صدای مهربونی گفت:تو ک نصفه جون کردی منو

 دختر..اينجا چيکار ميکنی؟؟برا کسی اتفاقی افتاده؟
 "ميالد"

سرشو باال اورد و با چشمای اشکيش بهم زل زد..يه لحظه دوس داشتم سفت بغلش 
 کنم و بچلونمش ولی فقط نگاهش کردم و منتطر شدم

 يکه قضيه چيه؟
 نگاه ميکرد گفت:پژمانهمونجوری ک بهم 
 و دوباره زد زير گريه

پژمان؟!اين اسمو چنبار شنيده بودم از مهتا..کسی ک قرار بود بهم رانندگی ياد 
 بده..ولی هيچوقت نديدمش..چنبار توی ذهنم مرور

کردم..اهان..اومروز تو بيمارستان وقتی ک مهتا مست کرده بود به گوشيش زنگ زد 
 ک من برداشتم

توی ذهنم سرهم کردم و باصدای لرزون از عصبانيت ک سعی در کنترلش کلماتو 
 داشتم گفتم:پژمان چی؟

 سرشو فرو کرد تو سينم وگفت:خودکشی کرده..معلوم نيس زنده بمونه يانه؟
خيلی دلم ميخاس داد بزنم سرش ک پژمان کيه؟؟کيه ک اينجوری واسش گريه 

 م وميکنی؟کيه ک حالت اينه؟ولی خودمو کنترل کرد
 سعی کردم ارامشمو حفظ کنم..گفتم:نگران نباش...خوب ميشه

نگاهمو به زمين دوختم ک چشمم به پاهای سفيد و خوشتراشش ک با اون شلوار 
 برمودای ليمويی حسابی چشمک ميزد افتاد..هرچقد

 نشد..با صدای تقريبا بلندی گفتم:اين چ وضعشه؟؟٬سعی کردم عصبانيتمو کنترل کنم
از جاش پريد و قبل از اينکه چيزی بگه پرستاره با عصبانيت گفت: اقای نه  با داد من

 چندان محترم..اگه يکدفعه ديگه صداتون بلند بشه
مجبور ميشم حراستو خبر کنم..محلش ندادم و با چشمای عصبی به مهتا زل زدم ک 

 بهت زده گفت: چی ميگی تو؟؟چی چه وضعشه؟
 ن شلوار مناسب اينجاست؟_اين چه شلواريه پوشيدی؟بنظرت اي
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با همون چشمای اشکيش گفت:خب منکه نميدونستم قراره بيام اينجا..پژمان زنگ 
 ديگه هم وقت نشد٬زد گفت برم خونش سريع

 شلوارمو عوض کنم..رو همين يه مانتو پوشيدم فقط...
لحنش عجيب مظلوم شده بود..ولی يه جمله اش حسابی اتيشم زد..ميخاستم برم 

 مان..با عصبانيت مچ دستشو فشار دادم...فقطخونه پژ
 بهم زل زده بود..انگار اصال حواسش نبود چيکار ميکنه و چيا ميگه..

 ميخاستم چيزی بگم ک باصدای داد بلندی سرمو به عقب برگردوندم
_کو اون عوضيه پست فطرت؟کو قاتل داداشم؟چشمش به مهتا ک افتاد تقريبا دويد 

 به مهتا حمله کنه..اومد روبهسمتون..انگار ميخاست 
 روی مهتا ايستاد

_به به..مهتا خانوم..چ عجب!!باالخره ياد داداش بدبخت من کردی و بعد با داد 
 بلندی ادامه داد:کشتيش عوضی؟راحت شدی؟؟فقط دعا

 کن زنده بمونه..وگرنه خودم حکم اعدامتو ميگيرم
 مهتا مات نگاهش ميکرد

نه تو صورت مهتا ک دستشو وسط راه گرفتم و پسره دستشو برد باال ک بز
 پيچوندم..صدای اخ بلندش به هوا رفت: ولم کن عوضی

 با پوزخند گفتم:قدرتت همينقدره؟ک رو يه دختر دست بلند کنی؟اره؟
با حالت عصبی سعی کرد دستشو از دستم بکشه بيرون ک بيشتر فشار دادم دستشو 

 لی کن..دو گفتم:قدرت اون تو گوشی رو روی من خا
 ياال ديگه..آخييی..نميتونی؟

با چشمای وحشيش زل زد تو چشمام و گفت:هه!تو معشوقه جديدشی؟مطمئن 
 باش تو نه اوليشی و نه اخريش..البتع معلوم نيس همزمام با

 تو با چند نفر ديگه هم هست..
اومدم چيزی بگم ک کشيده ی محکمی خورد تو گوش پسره..انگار مهتا به خودش 

 ده بود:خفه شو پيمان..خفه شو عوضی..تو دلتاوم
ازين سوخته ک به تو پا ندادم..هرکی ندونه منکه سوز دل تورو 

 ميدونم..بعدشم..قضيه ی پژمان فرق ميکرد...اون به عنوان
 حامی؛يه کسی ک هميشه پشتمه اومد جلو..نه عاشق..بفهم عوضی..بفهم٬داداش
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من مثل داداشتم؟د نگفته بود دختره ی  پسره با صدای بلندی گفت:بهت گفته بود
 دروغگو

مهتا تلو تلو خوران عقب رفت و روی صندلی نشست..دستاشو رو صورتش 
 گذاشت:نه نگفته بود..ولی..ولی..اون مث يه حامی بود..

 همه جا باهام بود..هبچ حرکتی ازش سر نزده بود ک فک کنم عاشقه..اون...
ای گفت:يا تو خنگی.. يا خودتو زدی به  وسط حرفش پريد و با پوزخند مسخره

 خنگی..هرکس رفتار پژمانو ميديد ميفهميد عاشقه..
 ميفهميد حسابی دلباخته

 ک البته فک ميکنم تو خودتو زدی به خنگی
سعی کردم ارامشمو حفظ کنم و گفتم:حاال فعال اين چيزا مهم نيس بايد ببينم 

 وضعيت اين اقا پژمااان چی ميشه
و با غيظ گفتم و با دستم پيمانو هدايت کردم ک روی صندلی بشينه...من اقا پژمان

 وسط نشسته بودم..پيمان يه طرفم و مهتا هم يه طرفم
 بعد ازيه پدت دکتر رفت تو اتاق پژمان و بعد از يه رب اومد بيرون..

پيمان همونطور ک روی صندلی نشسته بود..ارنجش رو زانوهاش بود و سرشو تو 
 ته بود..برا همين دکترو نديددستاش گرف

 مهتا هم ک تا اومد پاشه با چشم غره خفنی ک بهش رفتم نشست سرجاش
 خودم بلند شدم و به سمت دکتر رفتم:

 اقای دکتر؟...ايستاد و برگشت سمتم:بله؟
 جلو رفتم و پرسيدم:وضعيت مريضمون چطوريه؟اميدی هس؟

 _کدوم بيمار؟؟
دکتر با شک پرسيد:چيکارشی ک ۰۲۴.همين مريض اتاق ...گفتم:پژما ِ ن ....نميدونم.

 هم نگرانشی و هم فاميلشو نميدونی؟
 لبخند کج و کوله ای زدم و گفتم:دوستمه.

 تازه باهم اشنا شديم..ولی تو دلم گفتم:به خونش تشنه ام
ناخوداگاه به سمت مهتا ک با چشمای کنجکاوش به خيره شده بود برگشتم ولی 

 چشمامو به دکتر دوختم و گفتم:حالشسريع دوباره 
 چطوره؟

 گفت:بريدگی خيلی عميقه..ولی..
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 پريدم وسط حرفش و گفتم:بهوش مياد؟
دستشو رو شونم گذاشت و گفت:صبر داشته باش جوون..داشتم ميگفتن..معلومه ک 

 بهوش مياد..فقط بخاطر اينکه بريدگی خيلی عميق
مکنه دستش از کار بيوفته ک اونم با بوده..خيلی از عصبای دست پاره شده و م

 فيزيوتراپی حل ميشه
 پوفی کشيدم و تشکری کردم و رفتم نشستم

 مهتا با کنجکاوی پرسيد:چيشد؟چی گفت؟
 نگاه تندی بهش انداختم ک همزمان پيمان گفت:چی؟؟چيشد؟

 من:هيچی..دکتر اومد..منم وضعيتشو پرسيدم
 پيمان:خب..چيشد؟

 ی راه انداختين._اوووف..چ چيشد چيشد
 هيچی..گفت حالش خوب ميشه..بهوش مياد..فقط ممکنه...ممکنه.

 مهتا:ممکنه چی؟؟
 منو پيمان همزمان برگشتيم نگاهش کرديم ک دهنش بسته شد

 _ممکنه دستش يکم مشکل پيدا کنه ک اونم با فيزيوتراپی حل ميشه..مهتا؟
 با حواس پرتی گفت:ها؟

تی بهوش مياد اينجا باشی..بعدا ک حالش بهتر شد من:پاشو بريم..خوب نيس وق
 ميای ديدنش

پيمان با حالت خشنی گفت:راست ميگه..فعال برای چند روز ازينجا دور باش تا 
 حالش بهتر بشه

 نميدونم چرا مهتا انقد مظلوم شده بود.
 من عادت داشتم مهتا فقط شاخ وشونه بکشه..خخخ

 دبی حرف پاشد و پشت سر من راه افتا
نزديک ماشين ک شديم سوييچو ازش گرفتم و پشت فرمون نشستم و اونم نشست 

 کنارم
بعد از اينکه راه افتاديم با خونسردی و ارامش ظاهری گفتم:پژمان کيه؟رابطش با تو 

 چيه؟؟
 _به تو ربطی نداره

 لبخندی رو لبم نشست..دوباره شد همون مهتای قبلی..
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 االن منم وارد ماجراتون شدم..پس ربط دارهمن:نه ديگه...اشتباه نکن..از 
 پوفی کشيد و گفت:من با هيچ پسری رابطه نداشتم و ندارم

 ابروهام پريد باال..بالبخند حرص دراری گفتم:نکنه لزی؟
 با مشت محکم زد تو سرم و گفت:خيلی بيشعوری..کثافت..احمق..خر عوضی

 خنديدم و گفتم:تموم شد؟؟
 ی بيشعوووريييیبا جيغ گفت:نع!!خيييل

 دوباره خنديدمو گفتم:اين ک تکراری بود..گفته بوديش...يه چيز جديد بگو
 چپ چپ بهم نگاه کرد و روشو کرد اونور

 گفتم:داشتی ميگفتی..ادامش؟
 با حرص گفت:ادم نيستی ک بگم

ازون خنده هايی ک ميدونستم رومخشه کردمو گفتم:باشه ساکت ميشم..تو بقيشو 
 بگو

 ی ارومی شروع کرد به حرف زدن:با صدا
تو همه مهمونيا پژمان با همه پسرا فرق ميکرد..برخالف بقيه حد خودشو ميدونست 

 و پيشنهادای جورواجور نميداد بعد از يه مدت
طوالنی ک تو مهمونيا همو ميديديم تازه برای اولين بار دستشو برای دست دادن 

 دراز کرد
به خودش شد و اين شد ک واس اولين باز با  و همين باعث جلب توجه من نسبت

 يه پسر ارتباط برقرار کردم ولی به عنوان داداش
 نداشتم...

_...ولی به عنوان داداش نداشتم..من فک ميکردم اونم همچين حسيو نسبت به من 
 داره..فک ميکردم منو به چشم خواهرش ميبينه..

فی زده بود تا اينکه يک روز ابراز عالقه بخاطر اينکه تا حاال نه کاری کرده بود و نه حر
 کرد..منم ارتباطمو باهاش قطع کردم تا اينکه

عصر بهم زنگ زد و گفتش ک برم خونش کار واجبی باهام داره..اولش مخالفت کردم 
 اما وقتی التماسو توی صداش شنيدم قبول کردمو

 رفتم ک ديدم اينکارک با خودش کرده
سکوت رانندگی کردم..به خونه رسيديم وماشينو تو چيزی نگفتم و تا خونه تو 

 پارکينگ پارک کردم و هردو بدون هيچ حرفی پياده شديم
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و به سمت اتاقامون رفتيم..لباسامو عوض کردم وگوشيمو برداشتم و روی تخت ولو 
 شدم

شب بود.ياد قول و قرارم با مهتا افتادم..سری به تلگرام تازه نصب ۹ساعتو نگاه کردم..
 زدمو ديدم ک انالينه.. شدم

 بهش پی ام دادم:قرارمون يادت نره!
 تا يک ساعت ديگه اماده شو

فرستادمو مشغول چرخ زدن تو تو تلگرام شدم..از گروه دوستام اومدم بيرون ک 
 ديدم مهتا پی ام داده..بازش کردم ديدم نوشته:ميدونستی

 کال از عقل معافی؟
 ته ی ديگه؟؟امشب حالم خوب نيس..نميشه از هف

 مرسی ک گفتی٬يه استيکر خنده گذاشتم و گفتم:نه نميدونستم
به همين علت ک از عقل معافم قبول نميکنم پيشنهادتو..نيم ساعت ديگه امادا 

 باش..ميان
يه استيکر خبيث هم براش فرستادم و گوشيو گذاشتم روی ميز و رفتم سمت 

 شلوار وحموم..يه دوش سريع گرفتم و اومدم بيرون..يه 
ک مبين برام خريده بود زدم..تو اينه به خودم ۰۴۰تيشرت مشکی پوشيدم و از عطر  

 نگاه کردم..از تيپم راضی بودم..
 يه لحظه از خباثت خودم خندم گرفت

گوشيمو برداشتم..نزديک در ک شدم منصرف شدم و گوشيمو بيصدا کردم و روی 
 تخت انداختم و رفتم

اال با هيچ دختری يه دوستی معمولی هم نداشتم انا حاال يکم استرس داشتم..تا ح
 قراره....

اگ نتونم خودمو کنترل کنم چی؟؟اگه باليی سر دختر مردم بيارم چی؟؟اون به من 
 اعتماد کرده..يه لحظه عذاب وجدان گرفتم..حتی

ميخاستم برگردم ولی اين حسه مسخره رو پس زدمو درو اتاقو باز کردم وبا ترديد 
 داخل گذاشتم پامو

خبری ازش نبود..با خيال راحتتری وارد شدن..دستی تو موهام کشيدم و برگشتم 
 پشت سرمو نگاه کنم ک با ديدن مهتا دستم تو موهام

 خشک شد
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 مهتا با قدمايی اروم اومد سمتم و بهم زل زد و گفت:احوال اقا ميالد؟؟
 شروع کردم به اناليز با همون نگاه مبهوت سرتاپاشو برانداز کردم..تز پايی

صندالی مشکی الانگشتی ک جذابيت پاهاشو با اون الکای مشکی بيشتر کرده بود و 
 بعدش پاهای لخت و سفيد و کشيده اش جلوی چشمام

 اومد و يه لباس خواب مشکی تور دوبند ک تا وسط رونش اومده بود
 اديقه لباس بيش ازحد باز بود و گردنو سينشو به خوبی نمايش ميد

نگاهمو به سختی از گردن و سينش گرفتم و به صورتش دوختم..صورتش با يه خط 
 چشم نازک و رژ جيگری معرکه شده بود و

 موهاشو ک تا کمرش ميرسيد ازادانه دورش ريخته بود..
 نميدونم چقدر گذشته بود ک محوش شده بودن..دستشو جلو صورتم تکون داد

 ک زدش افتاد..با صداش به حودم اومدم:تازه چشمم به انگشتای کشيده و ال 
 اهای..ميالد؟؟ميالد کجايی؟؟اينجا نيستی؟

به چشمای شيطونش نگاه کردمو سعی کردم به حالت عادی برگردم..سرمو تکون 
 دادم ک فکرای مختلف از سرم بره و گفتم:هيچی..

 همينجا
 .خنده ی بلندی کردو ازکنارم رد شد ک بوی عطرش تو بينيم پيچيد.

 ؟؟۰۴۰عطرش همونی بود ک مبين خريده بود و گفته بود به مهتا کادو بدم...
 برگشتم..مهتا رو تخت نشسته بود و داشت منو نگاه ميکرد..

اه لعنتی چرا نميتونم عادی باشم؟کالفه دستی تو موهام کشيدم و با قدمايی لرزون 
 سمت تخت رفتم و نشستن

 ديم..حاال ديگه پشت به پشت هم نشسته بو
اسپيلتو روشن کرد و دراز کشيد و با کنترلی ک کنارش بود همه ی چراغارو خاموش 

 کرد
منم اروم دراز کشيدم و دستمو زير سرم گذاشتم..داشتم فک ميکردم عجب غلطی 

 کردمااا
 يکی نيس به من بگه تو ک نميتونی خودتو کنترل کنی اين چ پيشنهاديه ک ميدی؟؟

ن مهتا هم غلط زد..حاال ديگه روبروی هم بوديم و فاصلمون اروم قلت زدم ک همزما
 کم شده بود..تو چشمای هم زل زده بوديم..احساس

 ميکررم نفسام تند شده.. سعی کردم چشمامو ببندم و ديگه به چيزی فکر نکنم...
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 "مهتا"
پسره ی احمق از پيام خودم ضد خودم استفاده ميکنه"به دليل اينکه از عقل 

 "دوس داشتم جيغ بزنمبا حرص گوشيو رو تخت پرتمعافم...
کردم..اولش ميخاستم لج کنم و يه تيپ بزنم ک حالش بهم بخوره ولی حوصله 

 جروبحث نداشتم بخاطر همين مث دخترای خوب رفتم
 سمت کمد لباس زيرام..

از بين لباس خوابام يه لباس خواب مشکی تور ک تا وسط رونم بود انتخاب کردم و 
 ت گذاشتمرو تخ

 به سمت حموم راه افتادم..يه دوش سريع گرفتم و اومدم بيرون
 همونجور باحوله نشستم و اول موهامو خشک کردم و لباس خوابمو پوشيدم

نميفهميدم حسمو..چرا من دارم به اين کار احمقانه پا ميدم؟چرا تسليم شدم؟ 
 ميتونم االن با لباسای عاديم بشينم تا بياد..ميخاد چيکار

کنه؟بياد لباسمو به زور عوض کنه؟؟معلومه نه..ولی خودم ميخاستم به چشمش عالی 
 بيام..اين االن چه حسی ميتونه باشه؟به ساعت نگاه

کردم..تايه رب ديگه ميومد..تصميم گرفتم ارايش کمی هم بکنم..يه خط چشم نازک و 
 يه رژ جيگری

 به قيافم نگاه کردم..جذاب و فريبنده
 سرم بياره چی؟اگه باليی 

 نه نه من بهش خيلی اعتماد دارم
استرس داشتم..برای همين الکی اتاقو متر ميکردم..حتی يه لحظه تصميم گرفتم 

 لباسمو عوص کنم..سمت کمدم رفتم تا لباس ديگه ای
افتاد..با شک دستمو جلو ۰۴۰بردارم ک حداقل پوشيده تر باشه ک چشمم به عطر 

 ردم و بيخيال لباسبردم و روی خودم خاليش ک
عوض کردن شدم..هميشه همينطوری بودم..وقتی استرس داشتم انقدر راه ميرفتم 

 ک پاهام درد ميگرفت
دوباره شروع کردم به قدم رو کردن..نزديک در بودم ک يهو در باز شد..يکم جلوتر 

 رفت و دستی تو موهاش کشيد و همزمان برگشت
 دنم خشک شد.پشتشو نگاه کنه ک احساس کردم با دي

 با بهت از پايين شروع کرد تا رسيد به باال



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 6 0  

 

 رو سينه و گردنم مکث بيشتری کرد
 با قدمای اروم ک عشوه قاطيش بود به سمتش رفتم:احوال اقا ميالد؟

مبهوت بهم زل زده بود..بعد از چکد دقيقه دستمو جلوش تکون دادم و گفتم: اهای 
 ميالد؟؟ميالد؟کجايی؟؟اينجا نيستی؟؟

 به دستام نگاهی انداخت و دوباره ميخ صورتم شد و گفت:هيچی..همينجا
 خنده ی بلندی کردم و از کنارش رد شدن

 يه لحظه ايستادم..خاک بر سرم..چرا انقد عشوه خرکی ريختم؟
 اصال حرکاتم دست خودم نبود..همش ناخوداگاه بود

رگشت و نگاهمو روی تخت نشستم و بهش نگاه کردم..پشتش به من بود..يهو ب
 غافلگير کرد..يه تيشرت جذب مشکی تنش بود با شلوار

 مشکی
به لطف تمرينايی ک اين روزا داشت بيشتر رو فرم اومده بود..اروم به سمت تخت 

 اومد و نشست..اسپيلتو روشن کردم ودراز کشيدم
 ..وبرقای اتاقو با کنترل خاموش کردم..اونم دراز کشيد و دستاشو زير سرش گذاشت

بعد چن دقيقه قلت زدم ک ميالد هم قلت زد..حاال کامل روبروی هم بوديم و 
 فاصلمون کم شده بود..به چشماش ک برق ميزد زل زدم..

 احساس کردم حالم داره تغيير ميکنه و بدنم داغ شده..
برا همين سريع پرخيدم و پشتمو بهش کردم و سعی کردم بخوابم ولی مگه خوابم 

 چرا؟ذهنم درگير بود ميبرد؟نميدونم
 فکر االن..٬فکر گذشته٬فکر آينده

 احساس کردم مغزم داره منفجر ميشه ديگه...
 "ميالد"

 بهش زل زده بودم ک قلت زد وروشو برگردوند ولی بازم چشم ازش برنداشتم.
از صدای نفساش ميفهميدم ک هموز بيداره..دستمو دراز کردم ک دورش حلقه کنم و 

 دستم وسط راه خشک شد...تویبغلش کنم ولی 
دوراهی بدی گير کرده بودم..از يه طرف ميخاستم بغلش کنم ولی از يه طرف يه 

 حسی منعم ميکرد..فکرم خيلی مشغول بود..با خودم
 درگير بودم و همچنان به مهتا زل زده بودم...
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 صبح با صدای گوشی مهتا از خواب پريدم..چشمامو باز کردم ک ديدم مهتا نشست
 رو تخت و االرم گوشيشو خاموش کرد..از روی

تخت بلند شد و به سمت دسشويی راه افتاد..دوباره رو تخت ولو شدم و باصدای 
 بلندی گفتم:مگه کری ک انقد صدای گوشيت بلنده؟اه..

پتورو روی سرم کشيدم و دوباره چشمامو بستم ..صدای پاش تو اتاق پيچيد 
 کری صداشو بلند کردم کوگفت:نه کر نيستم..اما چون تو 

تو هم بيدار شی..پتو رو انداختم کنار و خنده ی مسخره ای کردم و گفتم:هه هه هه 
 مقداری خنديديم...

مهتا:با نمک شدی!!بعد با صدای بلندتری گفت:برو زير پتو ميخام لباسامو عوض 
 کنم..سرتو اوردی بيرون خودتو مرده فرض کن

تخت نشستم و چشمامو درشت کردمو گفتم: جدی پتو رو کامل کنار زدم و و رو
 ميخای لباس عوض کنی؟بابا منکه غريبه نيستم..عوض

 کن..راحت باش!
نفهميدم چيشد يه چيز محکم خورد تو فرق سرم..صندل مهتا رو روی تخت کنارم 

 ديدم..وااای خدا اينو زد تو سرم؟!
شروع کردم به کولی  چ سنگينم بود!الکی دستمو گذاشتم رو سرمو دراز کشيدم و

 بازی:اااای...آيييييی سرم..چقد سنگين بود..واای االن
ضربه مغزی ميشم..چقد سنگين بود..واااييی مامان کجايی ببينی پسر دسته گلت 

 پرپر شد..الهی دستت بشکنه...همينطور داشتم حرف
 ميزدم ک يه دفه از تخت پرت شدم پايين..با بهت دوروبرمو نگاه کردم ک مهتا

 گفت:اه..چقد زر ميزنی تو!پاشو برو اتاقت اماده شو
ميخايم بريم..پاشدم و دستمو به کمرم گرفتم و کج کج به طرف در اتاق رفتم و 

 الهی خودم٬همونجور نفرين ميکردم:الهی دستت بشکنه
 کفنت کنم..الهی خير نبينی..الهی..

د لش از کنار گوشم رداشتم همينجوری ميگفتم و ميرفتم ک يهو يه لنگه ديگه صند
 شد و محکم خورد به در..سريع سيخ ايستادم و چشمام

گرد شد..با تعجب پشت سرمو نگاه کردم..مهتا يه دستشو به کمرش زده بود و با 
 انگشت اشارش به در اشاره کردو گفت:بيرون!

 گفتم:باشه..باشه..فقط قبلش يه سوال..
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 هل رفتی؟؟اخه نشونه گيريت عااليتو قبال کالس نشونه گيری پسرای خوشگل خوشگ
احساس کردم صورتش سرخ شد..به سمتم دويد..منم مث سگ دويدم سمت در و 

 رفتم بيرون و رفتم سمت اتاقم و سريع پريدم توش و
درو بستم..بعد چن ثانيه الی درو باز کردم و سرک کشيدم ک ديدم به در اتاقش تکيه 

 شيطونی بهش داده و داره بهم نگاه ميکنه..با قيافه
زبون درازی کردم و در اتاقو بستم و رفتم سمت دسشويی..وااای خدا چه فازی ميده 

 اذيت کردن اين..
 تا چايی ريختم ک مهتا هم اومد۰سريع حاظر شدم و رفتم سمت سالن غذا خوری..

اول يکم چپ چپ نگاهم کرد و بعد نشست..چايی و صبحانه رو خورديم و ازخونه 
 سوار سانتافه مشکيش شديم و راه افتاديمزديم بيرون..
 سمت شرکت

ديشب تا دير وقت بيدار بودم و نفهميدم کی خوابم برد برای همين االن گيج خواب 
 بودم..همونجوری ک سرمو به شيشه ماشين تکيه داده

 بودم خوابم برد
ود ببا احساس اينکه يکی بهم مشت ميزنه از خواب بيدار شدم ..مهتا چشماشو بسته 

 و محکم به بازوم مشت ميزد..خندم گرفت..انگار
داره تالفی همه چيو در مياره..با دست چپم محکم مچشو گرفتم ک سريع چشماشو 

 باز کرد..ابرويی باال انداخت و و گفت:عه!بيدار
 شدی؟؟

 دهنمو کج کردم و گفتم:نه..هنوز خوابم
 دش پياده شد...منم پياده شدممهتا:وااای چقد با نمکی تو..نمکدون پياده شو..و خو

روزای اول مهر بود و باد خنک و مسخره ای ميوزيد..با صدای نکره ی مهتا ک 
 ميگفت بيا ديگه چرا ماتت برده؟به خودم اومدم و راه

افتادم..سوار اسانسور شديم و مهتا دکمه ی طبقمون رو زد..وقتی وارد اتاقمون 
 گذاشت شديم..مهتا سريع پشت ميزش نشست و سرشو

 رو ميز..مثل اينکه اونم ديشب نخابيده...مث من!!
 "مهتا"

سرمو گذاشتم رو ميز و چشمامو بستم..خيلی خوابم ميومد..فک کنم ديشب فقط 
 يک ساعت خوابيدم..
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با صدای کسی ک داشت صدام ميزد چشمامو به زورباز کردم ک با دوتا چشم عسلی 
 شد و جا ک تو حلقم بود روبه رو شدم..چشمام گرد

خوردم و خودمو عقب کشيدم..عقب کشيدن من با قهقهه ی ميالد يکی شد..پسره 
 ی روانی!

با تعجب و حرص بهش نگاه کردم ک بين خنده هاش شروع کرد به حرف زدن: 
 واااای مهتا..دوباره زد زير خنده..چقدر...

 خنده داری!دوباره ترکيد از خنده
 گفتم: خودت خنده داری بچه پررو..براچی؟؟با قيافه حرصی بهش نگاه کردم و 

 با خنده گفت:وای اگه خودت قيافتو ميديدی حال و روزت از من بدتر ميشد
خونسرد نگاهش کردمو گفتم:خب؟خنده هات تموم شد؟زنگ بزن محرابی بگو 

 پرونده هايی ک قرار بود امروز اماده کنه رو بياره
يرانی!بيدارت کردم بريم خونه..خو اخه تک خنده ای کردو گفت:خسته نباشی جوان ا

 دختر تو ک ميخاستی بخابی تو خونه ميخابيدی
ميزاشتی منم درست و حسابی بخابم ديگه..ارتروز گردن گرفتم.با شک گفتم:داری 

 شدخی ميکنی ديگه..نه؟
ميالد:شوخيم کجا بوده؟پاشو ديگه نيم ساعته منتظرم تا خانوم از خواب ناز بيدار 

 يدم و همزمان ک کيفمو برميداشتم گفتم:شه!پوفی کش
 واقعنم!کاش تو خونه ميمونديم

 سوار ماشين شديمو و به سمت خونه راه افتاديم..تو ماشين گوشيش زنگ خورد..
 به صفه اش نگاه کردو يه لبخند زد و زود تماسو وصل کرد:سالم بر مينا خانوم گل..

 چطوری خانومی؟؟
ش تا بناگوشش باز بود..نميدونم دختره چی گفت زير چشمی نگاهش کردم ک نيش

 بهش ک لحنش جدی شد و گفت:اين هفته ک وقت
 نميکنم سرم شلوغه ولی هفته ی بعد ميام ميبينمت..فعال بای

دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم: که اين هفته مشغولی؟اره؟؟به چه امر مهمی 
 مشغول هستی؟

 انجام يه قرار داد مهمم..شما مشکلی داری؟با لبخند موذيانه ای گفت:در حال 
 با حرص گفتم:نخير..مشکلی ندارم ولی ميرفتی پيشش..گناه داره..
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اين حرفو ک زدم ترکيد از خنده..خوب ک خنده هاشو کرد گفت:ميدونستی وقتی 
 حرص ميخوری خيلی خوردنی ميشی؟

ره ی رو به اون دختبا عصبانيت بهش نگاه کردم و گفتم:چی گفتی تو؟؟برو اين حرفا 
 احمق بزن ک داشتی باهاش حرف ميزدی..خنديد و

 گفت:رانندگيتو بکن و به خواهرمم فحش نده جيغ جيغو خانوم
با بهت گفتم:خواهرت؟؟با يه لبخند ژکوند پلکاشو به معنی اره روی هم گذاشت..يه 

 لحظه پشيمون شدم از رفتارم..کاش انقدر تند نميرفتم
چرا انقد مهمه؟بمن چه؟بمن چه ک خواهرشه يا دوس دخترش؟هر  وايسا ببينم!اصال

 کی ک هس احساس ميکنم ازش بدم مياد...
 واااااايييی چرا من اينجوری شدم؟؟

 سنگينی نگاهشو رو خودم حس کردم
زير چشمی نگاهش کردم..با يه لبخند ژکوند بهم زل زده بود..اهميت ندادم و پامو رو 

 پدال گاز فشار دادم
لی زود به خونه رسيديم..خخخ بايدم زود برسيم با اون سرعتی ک من داشتم خي

 خوبه سالم رسيديم..ماشينو پارک کردم..برگشتم کيفمو
بردارم چشمم به ميالد خورد..با ديدنش ک با چشمای گرد به صندلی چسبيده بود 

 ترکيدم از خنده
گاه کردو پياده تازه به خودش اومد و خودشو جمع و جور کرد..چپ چپ بهم ن

 شد..درم محکم بست..
خخخ ديونه..منم کيفمو برداشتم و پياده شدم..به سمت اتاقم رفتم و بعد از تعويض 

 لباس رفتم سمت سالن غذا خوری ..ميالد نشسته بود و
مشغول غذا خوردن..رفتم نشستم و بدون حرف ناهار خورديم...ميالد زودتر از من 

 ينکه حرفی بزنه ياناهارشو تموم کرد و بدون ا
 Ђنگاهی بکنه رفت..احمق بيشعور! 

 يهو ياد اون دوستای خائنم افتادم..با فکر کردن بهشون اعصابم خورد شد..بيشعورا
يه زنگم نزدن نامردا..به سمت اتاقم رفتم و خودمو رو تختم پرت کردن و با گفتن به 

 درک فکر اون اشغاال مخصوصا اون ارشينو از
 خوابيدم٬ردم..بعد از اينکه يه چرخ تو تلگرام زدمسرم بيرون ک
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عصر بود..ازجام بلند شدم و گوشيمو برداشتم و طبق ۵چشمامو باز کردم..ساعت
 معمول شروع کردم به گشت زدن تو اينستا و تلگرام...

يکی از عکسای جديدمم توی اينستا پست کردم و نشستم به کامنت خوندن..البته 
 شد...فکر اون احمقا از سرم وسط کار اعصابم خورد

 بيرون نميرفت
 تصميم گرفتم برم تو باغ يکم قدم بزنم

چون هوا خنک شده بودتاپ و شلوارکمو با يه بليز استين سه رب و شلوار ورزشی 
 مشکی عوض کردم..تو باغ داشتم قدم ميزدم ک

لی نم خيچشمم به تاب خورد..رفتم روش نشستم..سرمو به زنجير تاب تکيه دادم..ذه
 درگير بود..خيلی نامردن..اه اين پژمانم شده قوزه

 باال قوز
تاب تکونی خورد..بدون اينکه تغييری تو وضعيتم بدم از کنار چشمم نگاه کردم..ميالد 

 بود..پسره ی عالف..هميشه بيکاره..ازين فکر
 لبخندی رو لبم اومد

نيست اين کار؟؟واقعا ميالد:چيشده؟؟باز تو ک غمبرک زدی دختر؟بنظرت اشتباه 
 اشتباه نيست ک پسر به اين خوشگلی و خوشتيپی

 کنارت نشسته باشه و تو غصه بخوری؟
 االن بايد..

 وسط چرت و پرتاش پريدم و گفتم:ميشه دو دقيقه ببندی در تاالر انديشه رو.
 قيافشو مظلوم کرد و گفت:ميخاستم تو ازين حالت در بيای

موهاش کردم و موهاشو بهم ريختم و گردنمو کج کردم و لبخندی زدم و دستمو بين 
 گفتم:اوووخی!پسر کوچولوی مهربوون!

 ميالد:دستتو بکش دختره ی پررو!!
واه واه!!به تو رو بدم معلوم نيس باهام چيکارا ميکنی..نچ نچ نچ دختر هم دخترای 

 قديم..يه شرم و حيايی داشتن
 يدم از خنده..اينارو با يه حالت خاصی ميگفت ک من ترک

 لبخندی رو لبش نشست و گفت:افرين!
 حاال شدی مهتای دوست داشتنی!

 با تعجب گفتم:چی!!؟
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 جدی شد و گفت:مهتا!حيف عمرته ک داری با غم و غصه ميگذرونی..
 خوشبگذرون..موضوع پژمانم حل ميشه..٬زندگی کن٬بابا يکم خوش باش

وی منه رو تو نيس..مطمئن باش مث خودش جدی شدم و گفتم:فشارايی ک االن ر
 اگه رو تو بود بدتر ميشدی..

 ميالد:نه مهتا!ادم تظاهر به شاديم بکنه خيلی بهتره تا اينکه زانوی غم بغل بگيره
تو االن فک ميکنی زندگی من خيلی گلستونه؟اگ يه روز از زندگيمو برات بگم برای غم 

 يه عمر زندگيت بسه..دردايی ک من تجربه
چ وقت تجربه نکردی و نميکنی..ولی ببين!شادم..چون به اين نتيجه رسيدم کردم هي

 با غصه خوردن چيزی درست نميشه..االنم پاشو
حاضر شو بريم ديدن پژمان بعدشم بريم يکم بگرديم از اين حال و هوا در بيای 

 ..پاشو
ک  مات نگاهش کردم..بهش نميومد ازين حرفا بزنه..مگه چه دردی تو زندگيش داره

 ميگه برای غم يه عمر زندگيه من بسه؟همينجور
داشتم نگاهش ميکردم ک با لحن معترضی گفت:د پاشو ديگه..نشسته منو نگاه 

 دقيقه ديگه دم در باش۴۲ميکنه..
 دقيقه نميتونم حاضر بشم..۴۲با اعتراض گفتم:من تو 

 دقيقه ديگه۰۲پوفی کشيد و گفت:امان از دست اين دخترا!!خيله خب...
دهنمو باز کردم ک دوباره اعتراض کنن ک راهشو کشيد و رفت ..داشتم به رفتنش 

 دقيقه ديگه۰۲نگاه ميکردم ک از دور بلند گفت:گفتم 
 دقيقه اش رفت..بجنمب!۰دم در باش..

از توجهی ک بهم داشت خوشحال شدم و سرخوشانه راه افتادم..سعی کردم تو همون 
 هرچقد سعیدقيقه ک گفته بود حاضر شم ولی ۰۲

 کردم نشد..
 نيم ساعته حاضر شدمو از پنجره نگاه کردم..ديدم ميالد داره دم در قدم ميزنه

سريع به سمت پارکينگ رفتم و سوييچ جنيسيو برداشتم و سوار شدم و از پارکينگ 
 زدم بيرون

 درست جلوی پای ميالد زدم رو ترمز..سوار نشد و با دستش به شيشه زد
 پايين و گفتم:سوار شو ديگه!شيشه رو دادم 
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دقيقه دير کردی..دوما ماشينو بزار تو پارکينگ امروز به روش من ميريم..بدو ۴۲_اوال 
 ک دير شد

گفتم:خو االن من بايد چيکار کنم؟نفس عميقی ک معلوم بود واس خنگ بازيه منه 
 کشيد و گفت:تو ماشينو برگردون توی پارکينگ و

 خودت بيا دم در..اکی؟
حالت گنگی سرمو به نشونه ی فهميدن تکون دادمو ماشينو گذاشتم تو پارکينگ  با

 خودمم رفتم دم در و باهم از خونه زديم بيرون..
 به وسطای کوچه رسيده بوديم ک يهو محکم زد رو پيشونيش

 من:عه!!چيشد؟!
 ميالد:وااای مهتا اين چه کفشاييه پوشيدی؟؟

کی و شيکم نگاه انداختم و گفتم:وااا..مگه سانت مش۷با تعجب به کفشای پاشنه 
 چشه؟؟!

ميالد:بگو چش نيس..امروز بايد تا اخر شب راه بری..با اينا نميتونی..پدر پاهات در 
 مياد..بدو برو عوض کن..هنوز نزديک خونه ايم...

با لجبازی ابرويی باال انداختم و گفتم: نچ!نميخام..با همينا راحتم...من عادت 
 دارم..بريم

 _ميگم برو عوض کن بگو باشه
 من:ايييش بچه پررو..به تو چه اصن؟

 _اره..راس ميگی..به من چ اصن؟بعد به من نگی نگفتی...
يه باشه الکی گفتم و به راهمون ادامه داديم..به ايستگاه اتوبوس ک رسيديم 

 ايستاد..يا خدااااا...نگو ک ميخاد با اتوبوس بربم؟؟فکرمو٬
 ت: چرا اتفاقا..ميخايم با اتوبوس بريم..بلند گفتم ک گف

 گفتم:بيا برگرديم با ماشين بريم..بيخيال اين مسخره بازيا بشو..باشه؟!بيا بريم
 جدی گفت:چی چيو بيخيال شو؟؟

 تنبل نباش..يکدفه ميخای به سبک من بيايياااا....
 من:من تاحاال سوار نشدم..اصن نميدونم چی به چيه..بيخيال

 سوار ميشی..اينکه کاری نداره_خو االن 
 من:االن کرايشو بايد چجوری بديم؟

 ميالد با تعجب گفت:ينی تا اين حد نميدونی؟؟
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من:خنگ!ميگم تاحاال سوار نشدم..چجوری بايد بدونم؟؟چون من فقط کارت 
 همراهه..پول ندارم..کارتخان دارن اينا؟

همه برگشته بودن و مارو نگاه يهو ميالد زد زير خنده..حاال مگه خندش تموم ميشد؟؟
 ميکردن..منم مات داشتم ميالدو نگاه ميکردم ک

 بگه چرا داره ميخنده؟
 خوب ک خندشو کرد گفت:وااای مهتا شوخيه باحالی بود..دمت گرم خيلی خنديدم
با تعجب بهش نگاه کردمو گفتم:شوخی نکردم.دارم جدی ميگم..کارتخوان ندارن 

 ينی؟؟
اون موقع باز بود بسته شد و ابروهاش از تعجب باال پريد و ميالد نيشش ک تا 

 گفت:مهتا داری جدی ميگی؟؟
 خيلی ريلکس و عادی گفتم:اره..انقد تعجب داره؟؟

 تومنه۱۲۲تک خنده ای کردو گفت:تو معرکه ای دختر!کرايه اوتوبوس نهايتا
 تومن ميخای کارت بکشی؟؟۱۲۲بعد تو واسه

 گفت:اين اسمش من کارته..واس کرايه اوتوبوس.. يه کارت از جيبش دراورد و
 برو بشين من ايندفه حساب ميکنم.. و به اتوبوسی ک تازه اومده بود اشاره کرد

 راه افتاد منم پشت سرش راه افتادم
سوار شديم..رفت رو صندلی نشست..باال سرش ايستادم و به شونش زدم و گفتم: 

 برو انور بشين منم بشينم ديگهه
 حظه حس کردم ميخاد سرشو بکوبه به ميله های وسط اتوبوس..يه ل

با عصبانيت و کالفگی گفت: وااای خدا تو اينجا چيکار ميکنی؟؟من از دست تو چيکار 
 کنم اخه؟؟

احساس کردم نزديکه گريش بگيره ديگع از دست من..با گيجی گفتم:خب دنبال تو 
 اومدم ديگه

ت:بايد ميرفتی قسمت زنا و به قسمت عقبيه با دستش محکم زد رو پيشونينش و گف
 اتوبوس اشاره کرد..

 از جاش بلند شد و رو به من گفت:برو بشين..ديگه نميشه کاريش کرد
 رفتم نشستم و ميالدهم کنارم نشست

از شيشه به بيرون نگاه ميکردم و فکر ميکردم..به همه چی...به اون دوستای خل و 
 کارک با خودشچل و نامردم..به پژمان ک اون 
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کرد..به ديشب..به حال عجيبم کنار ميالد..به اينکه نتونستم تا صب چشم رو هم 
 بزارم..به اينکه من کنار ميالد يه ادم ديگه ای هستم..کی

فکرشو ميکرد منکه واسه همه تنديس غرورم..منی ک حاضرم جونمو پای غرورم بدم 
 انقد جلوی اين پسر کوتاه بيام و به حرفتش گوش

بدم و حتی باهاش سوار اتوبوس شدم..کاری ک حتی تو خوابممم نميديدم يه روز 
 انجامش بدم

ولی حاال کنار اين مرد..من خيلی چيزا رو تجربه کردم و مطمئنم چيزای جديدتری هم 
 تجربه ميکنم...

 تو حال وهوای خودم بودم ک با با صدای ميالد به خودم اومدم:پياده شو..رسيديم
م پياده شيم ک با سيل مردم ک ميخاستن سوار اتوبوس بشن رو به رو ميخاستي

 شديم..وااای خدا ينی اين همه مردم ميخاستن سوار
 اتوبوس بشن؟اصال باورم نميشد

به هر بدبختی ک بود و با کمک ميالد از بين جمعيت رد شديم..وای عجب عذابی 
 ابوداا..من هرچقد بدم مياد کسی بهم بخوره دقيقا اينج

همه بهم ميخوردن..له شدم..برای رسيدن به بيمارستان بايد يکم راه ميرفتيم تا 
 برسيم..

باالخره رسيديم..اه همش تقصير اين ميالده..اگ گذاشته بود ماشين بردارم هم 
 زودتر رسيده بوديم و هم مجبور نبوديم سوار اتوبوس بشيم

 ک بعدش از بين اون سيل جمعيت رد بشيم
 هش فک ميکنم حالم بد ميشهاالنم ک ب

 يکراست به اتاق پژمان رفتيم..
کسی نبود و پژمان هم خواب بود ..به طرفش رفتم..به دست مردونش نگاه کردم ک 

 باند پيچی شده بود..باندی ک خونی بود.ينی هنوزم
ازش خون ميرفت؟!ناخوداگاه دستشو تو دستم گرفتم..بغض بدی داشتم..با اينکه 

 فع شده ام بازم نگرانش بودم..عذابميديدم خطر ر
وجدان يه لحظه هم ولم نميکرد..چشمم به ميالد افتاد ک انورو تخت ايستاده بود 

 وداشت با اخم به دستايه ک دست پژمانو گرفته بودم
نگاه ميکرد..بی اراده لبخندی رو لبم اومد..داشتم به ميالد نگاه ميکردم ک يه دکتر و 

 پرستار وارد شدن..
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ت پژمان اروم رو تخت گذاشتم و ازش فاصله گرفتم..دکتر پژمانو معاينه کرد و رو دس
 به من گفت:شما چکاره ی اين اقا

هستين؟؟خانومشين؟؟اگه خانمشونين ک بايد بهتون بگم اين بيمار نياز به همراه 
 ساعت پيش بود ولی رفت شما۴دائمی داره..برادرش تا

دکتر پريد ودرحاليکه به سمت من ميومد با ک خانومشی بايد...ميالد وسط حرف 
 همون اخمش گفت:ايشون خانوم بنده هستن..اقا پژمان

 هم از دوستای خانوادگی ما هستن..
وااای خدا اين پسره چی گفت؟؟گفت خانوم بنده؟؟يکم قند تو دلم اب کردن..فقط 

 يکماااا!!
 ميالد:خب!حالش چطوره؟؟

 د بهبود جسمانيش خوب پيش ميره اما.._حالش خيلی بهتره..خوشبختانه رون
 مکث کوتاهی کرد ک منو ميالد همزمام گفتيم:اما چی؟؟!

دکتر و پرستار خنده ای کردن و دکتر گفت:امان از دست شماها ک انقد عجولين..از 
 لحاظ روحی وضعيت مناسبی نداره..واسه همين

 تاکيد دارم حتما همراه داشته باشه
 شد و گفتم:باشه من پيشش.. باالخره منم نطقم باز

 با نگاهی ک ميالد بهم کرد نه تنها ادامه ی حرفمو خوردم..بلکه جامم خيس کردم
 اين چرا اينجا ک ميايم اينجوری ميشه؟

 چرا انقدر ترسناک ميشه؟؟
 دکتر چيزی نگفت و از اتاق خارج شد و پرستاره مشغول تنظيم سرمش بود

فت و با همون اخمش به پرستاره گفت:برادرش مياد تا ميالد با اکراه روشو از من گر
 دوساعت ديگه..اگ ميشه تا اون بياد بيشتر٬يکی

حواستون به اين بيمار ما باشه لطفا..پرستاره ک دختر جوونی بود يه لبخند عشوه ای 
 زد و گفت:چشم..حتما

 ميخاين شمارتونو بدين اگ خدايی نکرده حالشون بد شد باهاتون تماس بگيرم
داشتم شاخ در مياوردم..ای چی ميگه ديگه؟؟اه اه چقد پرروئه ها..خوبه ميالد گفت 

 من خانومشم...حاال يکی منو بگيره.
 وايسا وايسا..االن ميالد ضايعت ميکنه
 با حرف ميالد انگار اب يخ ريختن روم
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 ۲۹۴_اکی...
ه ک د حرف بزناين پسره چيکار کرد؟؟دختره با نيش بازتری ميخاست بيشتر با ميال

 صداش زدن و نتونست..
وقتی ک رفت تازه به شماره ای ک ميالد داد فک کردم و گفتم:ميالد؟شماره ای ک 

 دادی..شماره ی...شماره ی..
 پريد وسط حرفم و گفت:اره..شماره ی تو بود

 با تعجب بيشتری گفتم:شماره ی من؟! چرا شماره منو دادی؟؟
 تلبخندی به روم زد و چيزی نگف

تو دلم پر از حس خوب شد..خيلی ازين کارش خوشم اومد..برام خيلی ارزش 
 داشت..بيست دقيقه ای باال سرش بوديم و زديم بيرون..يکم

 پياده رفتيم..
 کنار خيابون ايستاديم..دستشو برد باال

يه ماشين درب و داغون ک فک کنم پيکان بود ايستاد و ميالد اشاره کرد سوار 
 اقعا داشتم شاخ درمياوردم...اول من نشستمشيم..ديگه و

 بعد از منم ميالد..
يجورايی داشت حالم بهم ميخورد از صندليای چرک اون ماشين ولی خودمو نگه 

 داشتم و سعی کردم تحمل کنم..به پارک ملت ک
 رسيديم پياده شديم و ميالد حساب کرر

 ميالد:خب خانم خانوما..اينم از پارک..
 ه شيوه ی من!بريم پارک ب

 خنده ی از تهه دلی کردمو گفتم:بزن بريم
 بی حرف فقط قدم ميزديم٬دستشو جلو اورد و دستمو گرفت..بی هدف

پاهام درد گرفته بود شدييد..عادت نداشتم با کفش پاشنه دار راه برم ولی هيچی 
 نميگفتم چون ميالد بهم گفت برو عوض کن ولی گوش

 ودم اومدم:بيا اينجا بشينيمنکردم..با صدای ميالد به خ
ساله افتاد ک دقيقا رو نيمکت رو به رو ی ما نشسته بود و ۱_۵چشمم به يه بچه ی 

 با ولع بستنی قيفی دراز سفيد_صورتی ميخورد
 ميالد رد نگاهمو گرفت و سريع فهميد چی ميخام..چشمکی بهم زد و گفت:زود ميام..

 نتظرم!منم خنديدم و چشمک متقابلی زدمو گفتم:م
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 وقتی ميالد رفت يه لحظه جا خوردم..من به ميالد چشمک زدم؟!
 تو همين فکرا بودم ک با صدای زنگ گوشيم از تو کيفم درش اوردم
 شماره غريبه بود..تماسو وصل کردم و با صدای خشکی گفتم:بله؟؟!

 صداش اشنا بود:سالم بر مهتا!خوشگله خوشگال..چطوری؟؟!
 :بجا نياوردمبا اخمای درهمی گفتم

 _اه مهتا!جوجه ی فراموشکار..تازه همديگه رو ديديم ک!
با صدای خشن تری گفتم:گفتم ک!به جا نياوردم..اگر ميخايد..معرفی کنين وگرنه 

 خداحافظ
_اووووف بابا چه شخصيت جدی و خشنی داشتی و نميدونستم..حميدم ديگه..با 

 همون لحن قبلی گفتم:خب؟ کاری داشتی؟!
 و ترديد گفت:مهتا؟حميدم..مطمئنی شناختی؟؟! با شک

 _اره..کارتو بگو..
 _زنگ زدم حال دخترخاله گلمو بپرسم..تو مشکلی داری؟؟

 _اره دارم
 _چه مشکلی اونوقت

 من:ديگه به من زنگ نزن..من پسر خاله ای به اسم حميد ندارم
 حميد:اما مهتا ..

ک با دوتا بستنی گنده داشت به سمتم نذاشتم ادامه بده و قطع کردم و به ميالد 
 لبخند زدم..

 اومد کنارم نشست و گفت:بفرمايين خانومی
 بستنی رو ازش گرفتم و تشکر کردم

 هنوز شروع نکرده بودم ک گفت:صب کن مهتا!هستی مسابقه بديم؟؟
 ابرويی باال انداختم و گفتم:مسابقه؟؟

ی..خب خنگ مسابقه بديم کی با مسخرگی گفت:اره مسابقه..مسابقه دو و ميدان
 زودتر بستنی رو تموم ميکنه؟

 _عه!!خنگ خودتی..خو نفهميدم ديه
 ميالد:خيله خب..حاال جايزه کسی ک برد چی باشه؟

 هردومون چشمامونو ريز کرده بوديم و با يه لبخند موزی همو نگاه ميکرديم
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و خودت بايد درست ميالد گفت:خب بزار من اول بگم..اگ من بردم فردا ظهر..ناهار
 کنی..نظرت چيه؟؟و با شينطنت خنديد

 _من..من اصال هيچی ياد ندارم..نميتونم
با بيخيالی شونه ای باال انداخت و گفت:بايد بتونی..چميدونم از رو کتاب 

 اشپزی..اينترنت..از کسی بپرسی..
 ولی خودت بايد درست کنی..خودمم باال سرت می ايستم ک جر نزنی

 تراض کنم ک گفت:ساکت شو ديه..شرطتو بگواومدم اع
 حاال اون لبخند شيطانی رو لب من بود

 _از اتوبوس ک پياده شديم بايد تا خونه کولم کنی!اخه حسابی پاهام درد گرفته
 ميالد حق به جانب گفت:من ک گفتم اگ درد گرفت به من ربطی نداره

 من:اين شرط منه..تو هم شرطتتو گفتی..
 شروع۴..۰...۱..

و شروع کردم به خوردن..اونم سريع شروع کرد..تو عمرم انقد تند و دستپاچه بستنی 
 نخورده بودم..هنوز قيفش مونده بود ک ميالد با

صدای بلندی گفت:تموم شد..با تعجب برگشتم نگاهش کردم ک ترکيد از 
 خنده:وااای...وای خدا صورتشو نگا کن مث بچه ها همه ی

 و دستمالی به سمتم گرفتصورتتو کثيف کردی 
 دستمالو ازش گرفتم و صورتمو تميز کردم..بقيه ی بستنيمو اروم خوردم

از رو نيمکت پا شديم و شروع کرديم به قدم زدن..ميالد با لحن شيطونی 
 گفت:خب!فردا ک ناهار دستپخت مهتا خانومو ميخوريم..االنم

 وگولیک بايد با پاهايی ک درد ميکنه راه بره...اوخی...گ
 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:ببينم؟تو نميتونی يه دقيقه حرف نزنی؟بعدشم

اگه دلت ميخاد غذای سوخته يا نپخته و شور و بی نمک بخوری و بری 
 بيمارستان..باشه..من درست ميکنم

 _باشه عيبی نداره. من مشکلی نداره
 با حرص نگاهش کردمو رومو کردم اونور

گرفتن دستم ديگه چيزی نگفت..من کال عادت نداشتم راه دستشو اورد جلو و با 
 برم..چ برسه با اين کفشا..اين ميالد احمقم اصن به روی

 خودش نمياورد.
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 ايستادم و با عجز گفتم:ميالد؟؟نظرت چيه برگرديم خونه؟داره دير ميشه
 _نه بابا..هنوز سرشبه...تنبل نباش مهتا

 پوفی کشيدم و دوباره راه افتادم
 ز پارک خارج شديم..با خوشحالی گفتم: ميخايم بريم خونه؟ا

 ابرويی باال انداخت و گفت:نچ!هنوز شام نخورديم ک!
با عجز به رستورانی ک روبرومون بود اشاره کردم و گفتم:خب بريم اونجا بخوريم يه 

 چيزی
 هلميالد:نه ديگهه..يادته بهت قول ساندويچ کثيف داده بودم؟االن وقت عمل به قو
 لبخند زودکی زدم و راه افتادم..دستشو برای يه تاکسی تکون داد و گفت:دربست

 بود..دوتاييمون عقب نشستيم۱۲۵يه پژو
 خداروشکر اين يکی تميز بود..ادرسو و گفت و تکيه داد

يکم بيرونو نگاه کردم ولی حوصلم سر رفت..برگشتم ميالدو نگاه کردم ک سرش تو 
 خنديدگوشيش بودو ريز ريز مي

 يکم حرصی نگاهش کردم ..ولی نه! انگار نه انگار..حواسش يه جای ديگس
محکم با دستم به پاش زدم ک بدون اينکه چشماشو از گوشی بگيره دستمو پس 

 زد..دوباره محکمتر زدم و گوشيشو از دستش کشيدم..با
 تعجب برگشت نگاهم کردو گفت:چيشده؟؟چيزس ميخای؟

و از دسته ننداختم و گفتم: چيزه..چيزه اها...ازين ساندويچ موندم چی بگم ولی خودم
 کثيف بگو..صورتمو به حالت چندش جمع کردم و

 گفتم:ينی واقعا با چيزای غير بهداشتی درست ميشه؟
طبق معمول دوباره زد زير خنده و گفت: نه بابا..فقط بخاطر اينکه مثل رستورانا شيک 

 دنو پيک نيس و همونجا درست ميکنن مي
 دستت بخوری ميگن ساندويچ کثيف..

 _ينی بهداشتيه؟
 ميالد:بهداشتيه بهداشتی ک نه.. هستا..ولی نه خيلی

 ابرويی باال انداختم و گفتم:ولی فک ميکنم خوشمزه باشه..به به دفه تجربش می ارزه
 لبخندی زد و گفت:اورين اورين..شدی دختر گل..حاال گوشيمو رد کن بياد

 م و با لحن مظلومی گفتم:نميشه جمعش کنی؟حوصلم سر رفت خو..سرمو کج کرد
 _باشه..تو بده به من اونو
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 به سمتش گرفتم و گذاشت تو جيبش
 به مقصد رسيديم و ميالد کرايه رو پرداخت کرد و پياده شديم

 وارد ساندويچی شديم..يه فضای کوچيک با چنتا ميز و صندلی..مشتری زياد داشت.
از ميزای خالی اشاره کرد ک برم بشينم..منم مث دخترای خوب سريع  ميالد به يکی

 قبول کردم و رفتم نشستم
تا وختر نشسته بودن و يه ميز هم ک ۰تا پسر و ۱دور و برمو اناليز کردم..يه ميز که 

 تا پسر...۱
 نگاهمو به ميالد دوختم که حاال نوبتش شده بود ک سفارش بده

 به روم نشست و گفت:خب چه خبر؟؟خوش ميگذره؟؟بعد از چن دقيقه اومد رو 
خنده ی از تهه دلی کردم و گفتم:بگم عالی بود باورت ميشه؟همش برام تجربيات 

 جديد بود...با سوزش پاهام يهو ياد درد پام افتادم و گفتم:
 بجز پاهام ک احساس ميکنم داره قطع ميشه

تموم کرده بودی يه مسافتی از خنديد و گفت:حيف شد واقعا..اگه بستنيت رو زودتر 
 راه رفتنت کم ميشد..ولی حيف

 اخم مصنوعی کردمو گفتم:عه!ميالد؟!
 _باشه بابا...اخم نکن ترسيدم

 خنديدم و تا اومدم چيزی بگم ساندويچامونو اوردن
 قبل از اينکه بردارم گفتم:چی سفارش دادی حاال؟؟چرا سه تاس؟!

يه همبرگر..سوسيس..خوراک..تو کدومو ميالد:چون من با يکی سير نميشم..
 ميخای؟؟شونه ای باال انداختم و گفتم:تو کدوما رو برا

 خودت سفارش دادی؟؟
 _برام فرقی نداره..تو هرکدومو ميخای بردار؟

 من:اومممم..کدومش خوشمزه تره؟؟
 _همش خوشمزه اس ولی همبرگر چيز ديگه اس...

 من:پس من همبرگر
 همبرگرخنديد و گفت:پس تو 

با خنده و شوخی سريع خورديم و زديم بيرون..خيييييلی چسبيد..خيلی..حتی 
 بهترين غذا هم توی بهترين رستوران اينجوری بهم نچسبيده
 بود ک اين بهم چسبيد..يه طعم خاص داشت..شايد طعم....
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 سريع افکارمو پس زدم و چشم انتظار اتوبوس تو ايستگاه نشستيم
بود و باد خنکی ميوزيد و ساق پاهای لختم خنکی رو حسابی هوا يکم سرد شده 

 حس ميکرد
ميالد نگاهی بهم کرد و گفت:امروز خوشتيپ شدی ولی فک کنم ميشد به جای ساق 

 شلوار لی بپوشی ک سردت نشه..
 بدون اينکه چيزی بگم به تيپم نگاه کردم

 کی و کفشایيه ساق مشکی يه وجب باالی مچ با مانتوی کتی مشکی ک شال مش
 پاشنه بلند مشکی..پس رنگ مشکی دوست داره...

 اتوبوس اومد
به سمت در اتوبوس رفتيم..اون از اون طرف ميله رد شد و به من اشاره کرد از اين 

 طرف ميله رو بشن
 کنار هم البته به فاصله ی يک ميله کنار هم ايستاده بوديم

 همديگه ايم! با تعجب گفتم:خب چه فرقی کرد؟؟االنم ک کنار
 _اره..ولی خب اينجا ايرانه ديگه

 و نگاه خنده داری بهم انداخت و همزمان دوتاييمون ترکيديم از خنده
 يه چن نفر بهمون بد نگاه کردن ک سريع ساکت شديم..

 بعد از چن دقيقه ميالد گفت: مهتا!ايندفه ک نگه داشت پياده ميشيم
 _اکی

اده بشم سيل جمعيت بود ک داشتن وارد ميشدن و اتوبوس نگه داشت..تا اومدم پي
 يه عده هم خارج..منم ک عادت نداشتم و حالم داشت

 بهم ميخورد
پامو رو زمين ک گذاشتم يکی محکم هلم داد و تقريبا افتادم..دختره ی وحشيه بی 

 شخصيت...کم مونده بود اشکم در بياد ک يکی دستمو
 گرفت و بلندم کرد..ميالد بود

 ؟!چيشد؟؟چرا افتادی؟_مهتا
 با بغضی ک تو گلوم بود گفتم: هيچی!يه احمقی هلم داد

 رفتيم سمت ايستگاه و نشستيم..
 لباسامو تکوند و تو چشمام خيره شد و گفت:عيبی نداره..فقط يکم خاکی شدی
 نميدونم چرا بغض داشتم..منکه انقد لوس نبودم..ميالد حسابی لوسم کرده بود
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 اشو بريم ک دير شد_پاشو بريم...پ
از جام بلند شدم ک تازه عمق فاجعه رو فهميدم..پاشنه کفشم کامل شکسته بود..به 

 سختی شروع کردم به راه رفتن
ميالد هم جلوتر از من ميرفت..همينجوری داشتم زير لب غر غر ميکردم ک چرا 

 نيومده کمکم ک يهو همنجور ک پشتش به من بود رو
 زمين زانو زد

 ب نگاهش کردم ک گفت:بشين پشتم!با تعج
 با گيجی گفتم:هااا؟؟!

 _گفتم بشين پشتم..اينطوری نميتونی راه بری
 من:جدن بشينم؟؟

 ميالد پوفی کشيد و گفت:اره ديگه
به سختی جلو رفتم..به پشتش ک رسيدم گفت:خب!حاال دستتو دور گردنم حلقه 

 کن..فقط يه جوری ک خفم نکنی!
لقه کردم ک يهو بلند شد و همزمان که بلند شدبا دوتا دستش دستمو دور گردنش ح

 از زير دوتا پام گرفت و دور کمرش حلقه گرد
يکم خجالت کشيدم..يکم بيشتر..نميدونم چرا؟؟اخه منکه دختر خجالتی نبودم ولی 

 االن احساس ميکردم لپام از خجالت سرخ شده
 دن کرد...يه بارون قشنگقدمای اروم برميداشت..بارون نم نمی شروع به باري

 يه دفه ميالد شروع کرد به خوندن:
زير بارون نفساتو دوس دارم/عطر خوب تورو بارون ميگيره/با تو زندگيم چه رويايی 

 ميشه/با تو اين قلب يخی جون ميگيره/دوست
دارم تموم لحظه هامو با تو باشم/دوست دارم ک دست گرمتو بگيرم/دوست دارم 

 تو باشه/دوست دارم تو انتظار تلخ تو تموم خاطراتم با
 بميرم

دوست دارم فقط چشاتو وا کنی/تا ببينی ک چقد دوستت دارم/همه خوبيهاتو باور 
 ميکنم/نميتونم بی تو طاقت بيارم

 به اينجاش ک رسيدم منم همراهيش کردم و باهم خونديم:
 زندگيم چه رويايی زير بارون نفساتو دوست دارم/بوی خوب تورو بارون ميگيره/با تو

 ميشه/با تو اين قلب يخی جون ميگيره/دوست



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 7 8  

 

دارم تموم لحظه هامو با تو باشم/دوست دارم ک دست گرمتو بگيرم/دوست دارم 
 تموم خاطراتم با تو باشه/دوست دارم تو انتظار تلخ تو

 بميرم
 (قلب يخی_مازيار فالحی)

نميخورد ولی احساس تو  با اينکه صداش افتضاح بود و اصن به درد خوانندگی
 صداش معرکه بود و صداشو پوشش ميداد

 نفس عميقی گرفتم و بازدممو رها کردم
 گردنشو کج کرد وبا خنده گفت:اووف نکن دختر!قلقلکم مياد

 خنديدم و گفتم:جدی؟!مگه قلقلکی هم هستی مستر احساس؟
 با ابروهای باال پريده گفت:مستر احساس؟

 ساس تو صدات معرکه بودبا خنده گفتم:اره!اح
 اونم خنديد و گفت:اوپس!ببين چقد عالی بوده ک تو ازش تعريف کردی

 _اره ديگههه
 منو پشتش يکم جابجا کرد که گفتم: ميالد بيخيال..بقيه راهو خودم ميام

 _نه ديگه..من يه کاری رو ک شروع کنم تا تهش ميرم
ارون ک باهم مخلوط شده بود نفس عميق ديگه کشيدم ک بوی عطر ميالد و بوی ب

 پيچيد تو بينيم..بازدممو ک دادم بيرون دوباره گردنشو
 کج کرد و گفت:هی دختر!شيطونی نکن ديگه..االن ميرسيم

 با اعتراض گفتم:عه!اينکه شيطونی نبود..شيطونی اينه..
 و لبامو ک نزديک گردنش بود چسبوندم به گردنش و اروم بوسيدم

 ومدم..من..گردن يه پسر بوسيدم؟يه لحظه به خودم ا
 از حرکت ايستاد..صدای قورت دادن اب دهنشو شنيدم..خودم بهتم زده بود

 سرمو رو سرش گذاشتم..ينی چونمو روی سرش گذاشتم و ديگه تا اخر چيزی نگفتم
 به خونه ک رسيديم خيلی اروم گفت:زنگو بزن

همونجوری بره سمت پله ها زنگو زدم در باز شد..به در اصلی ک رسيديم ميخاست 
 ک گفتم:مرسی..از اينجا به بعد خودم ميرم..لطف

 کردی..ببخشيد اگه سنگينم
کفشامو در اوردمو و باهم پله هارو رفتيم باال همزمان گفت:اتفاقا ميخاستم بگم مگه 

 تو غذا نميخوری ک انقد سبکی؟
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 با شادی گفتم:سبکم؟؟جدی ميگی؟!
 ديگه تا اين حد!ولی خب سنگين هم نيستیچپ چپ نگاهم کردو گفت:نه 

تا ۴۲مشتی به بازوش زدم و به طرف اتاقامون راه افتاديم ک گفت:االن ساعت..
 ونيم ميام...حاضر باش۴۲

و انگشت اشاره و انگشت بلنده ی کناريشو کنار هم گذاشت و از کنار ابروش تکون 
 داد و گفت: تا درودی ديگر..بدرود

عنتی اومد سراغم ولی سريع پسش زدم و لباسامو دراوردم و دوباره اون استرس ل
 سرجاش گذاشتم و پريدم تو حموم

 يه دوش سرسری گرفتم..ينی فقط بدنمو شستم و موهامو خيس نکردم
يه تيشرت و شلوارک سبز پوشيدم و رفتم پيش بابابزرگ..خيلی وقت بود بهش 

 سرنزده بودم چون اين روزا خيلی درگير بودم..
زدم و قبل از اينکه بابابزرگ چيزی بگه درو باز کردم و سرمو بردم تو و با لحن در 

 شيطونی گفتم:دختر فراموشکار و بی وفای شما
 هستم..اجازه ورود ميدين عزيزم؟؟

 صدای خندش اتاقو پر کرد:بيا داخل پدرسوخته. بياتو
 با نيش باز رفتم جلو و گفتم:سالم بر پدر گرامی.چطور مطوريد؟؟

 _سالم مهتای بابا..چطوری؟؟چ عجب ياد ما افتادی؟؟
 من:بخدا درگير بودم بابايی

 وهمزمان کنارش رو تخت نشستم و گفتم:خيلی اين روزا سرم شلوغه
 با نگرانی گفت:چيشده؟؟به من بگو؟؟ميالد ک کنارت هست؟؟کمکت ميکنه؟

 با فکر ميالد لبخندی زدم وگفتم:اره اون هست ولی...
 پژمان و به سری از مشکالت شرکتو گفتم و ماجرا

بابابزرگ دستی به سرم کشيد و بوسه ای رو سرم زد و گفت:من ميدونم دخترم قويه 
 و از پس مشکالتش برمياد..خصوصا اينکه ميالد

 هم کنارته
 خيالم راحته..جوون خوبيه
 خنديدم و گفتم:اره..خوبه

 ری باباجانوتوی دلم گفتم:از پيشنهادی ک بهم داده بيخب
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دقيقه به يازده بودو من هنوز اينجا بودم و ۵با اين فکر مثل فنر ازجا پريدم..ساعت
 حتی هنوز حاضر نشده بودم

 _چيشد بابا؟؟چرا بلند شدی؟؟
 من:چيزه..من برم بخابم ديگه..فردا بايد صبح زود برم شرکت

 و بعيده!بابابزرگ باتعجب نگاهی به ساعت انداخت و گفت:االن بخابی؟از ت
_نه اخه امروز صب زود بيدار شدم االنم ک گفتم رفتيم ديدن پژمان يکم قدم زديم 

 خسته شدم
 خم شدم گونشو بوسيدم و گفتم:شب بخير

 لبخندی زد و گفت:شبت بخير مهتا جان
سريع زدم بيرونو بدوبدو رفتم طبقه ی باال تو اتاقم..بدون نگاه کردن به اطرافم به 

 کردم و لباس خواب ساتن زرشکی سمت کمدم حمله
 رنگی رو بيرون کشيدم و لباسامو دراوردم و اونو پوشيدم

جلوی ميز ارايش نشستم و مداد و خط چشم و ريمل و يه رژ قرمز ک عاشقش بودم 
 زدم..واای کرم يادم رفت..سريع کرم هم زدم و با

 تکميل شدم۰۴۰زدن عطر
 گوشيمو برداشتم ک به ميالد زنگ بزنم.

 همينکه صدای بوق پيچيد تو گوشم صدای گوشيه ميالد از تو اتاقم بلند شد
 با وخشت سرمو باال اوردم ک ديدم ميالد دست به سينه رو تخت نشسته

 وااای بدبخت شدم..ينی اين..همه جامو ديده؟؟
 با شک گفتم:تو...تو...از کی اينجايی؟؟

 ونيم۴۲اس ساعتچشماشو چرخوند و گفت:من ادم آن تايمی هستم..ر
 با جيغ گفتم:خب چرا من نديدمت؟؟اصن چرا خودت چيزی نگفتی؟ها؟

 _خب به من چه حواس تو پرته؟البته خيلی هم بد نشد واسه من
 با جيغ بلندتری گفتم:خيلی بيشعوری!خيلی!

 سرشو باال و پايين و کرد و گفت:باشه!
 زدن؟ يهو چشمش به پاهام افتاد و گفت:عه!چرا انگشتات تاول

 ياد درد پام افتادم و گفتم:هيچی!هی بهت گفتم برگردم گفتی نه.اينجوری شد
_اها..اونوقت من قبل از اينکه بريم هی بهت نگفتم برو عوض کن؟حاال هم بيا 

 بخوابيم که خيلی خسته ام
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 چراغارو خاموش کرديم و اسپيلتو روشن و مثل ديشب پشت به هم خوابيديم
بودم ولی باز خوابم نميبرد ک يهو دستش دور کمرم حلقه شد و  با اينکه خيلی خسته

 منو محکم کشيد توبغلش ..
 "ميالد"

مثل ديشب پشت به هم خوابيديم ولی من طاقت نياوردم و برگشتم ولی اون هنوز 
 پشتش به من بود..يه دور اتفاقات امروزو دوره کردم

وقتی ک ٬ينکه کولش کردمشکستن پاشنه کفشش و ا٬تاکسی٬بيمارستان٬تو اتوبوس
 ناخوداگاه شروع کردم به خوندن و همراهيش بامن و

 اين اخر ک جلوم کامل..
 اين تيکه رو سريع پس زدم

بازم صدای نفساش ميگفت ک بيداره هنوز..ايندفه احساسم به عقلم غلبه کرد و 
 دستمو انداختم دور کمرش و محکم به سمت خودم

 کشيدمش و بغلش کردم
 تم چشمای گرد شدشو تصور کنمميتونس

سرمو بردم تو گودی گردنش و بين موهاش نفس عميقی کشيدم..بدنش تکون 
 خورد..باخنده ريزی گفتم:ميتونی اينک بزاری تالفی

 شيطنتت تو خيابون
 هيچی نگفت و خنديد..بوسه ی ارومی رو الله ی گوشش زدم و سرمو بيرون کشيدم

ن ک گفتم: اروم بگير دختر..منکه ولت نميکنم..فقط تکون خورد ک از بغلم بره بيرو
 ممکنه سفت تر بگيرمت..ميخای ک بگو

 مهتا نچی گفت و اروم گرفت
هم خاکی...هم ٬هم مظلوم..هم مغروره٬يه شخصيت خاصی داره..هم شر وشيطونه

 هم بی دست و پا٬تخسه
 تو فکر بودم ک نفهميدم کی خوابم برد

م نبود..با تعجب اطرافمو نگاه کردم و مهتا از در اومد صبح ک بيدار شدم مهتا کنار
 تو..لباس خوابشو عوض کرده بود و تيشرت و

 شلوارک تنش بود
 با ابروهای باال رفته گفتم:تو کی بيدار شدی ک وقت کردی لباس عوض کنی

 _کجای کاری تو؟تازه صبحانه هم خوردم
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باره دراز کشيدم و پتو رو روی سرم اومدم تورو بيدار کنم..پاشو حاضر شو ک بريم..دو
 کشيدم و گفتم:من امروز نميام..برام مرخصی

 رد کن
 "مهتا"

 _باشه..ولی فک نکنم باديگاردا مرخصی داشته باشناااا
 با حرص سرشو از زير پتو دراورد و گفت:اوووف خيله خب بابا..االن پا ميشم

 نه مجبوری خودت بيای ها..!از حرصی ک تو صداش بود خندم گرفت:پاشو..پاشو وگر
 با چشمای پف کرده تو جاش نشست و گفت:ببين مهتا من يه پيشنهاد دارم..

 رو تخت نشستم و سرمو جلو بردم و با ناز گفتم:چه پيشنهادی؟
 _جان مادرت بيا امروز نريم..ها اصن چيزه..تو ک بايد امروز ناهار درس کنی

 تما خيلی طول ميکشه.هوم؟؟نظرت چيه؟با توجه به اينکه چيزی يادت نداری ح
از شدت تنبليه اين بشر زدم زير خنده و گفتم:باشه امروز جفتمون مرخصی ولی ديگه 

 ازين خبراا نيستااا.باشه؟
 با خوابالودگی سری تکون داد و گفت:باشه و دوباره دراز کشيد

ايد بريم د ببا بالشت خودم زدم تو سرش و گفتم:تنبل پسر پاشو صبحانتو بخور..بع
 شروع کنيم ناهار درست کنيم

صب ميخای شروع کنی؟؟دراز ۱_دختر جون..تو بايد درست کنی..بعدشم..از ساعت
 کشيدم و خنديدم و گفتم:تو زمان سوختن و دست و

 پا چلفتی بازيا رو هم حساب کن ديگه
 زير لب گفت:خوبه خودتم قبول داری

 :بی ادبياتدوباره بالشتو کوبوندم تو سرشو و گفتم
 با حالت بامزه ای گفت:د بزار کنار لون المصبو..پوکوندی کله ی مارو

 با تخسی دوباره کوبوندم تو سرش و گفتم:دوس دارم اصن
 بالشتو از دستم گرفت و گفت:عه؟!ک دوس داری اصن؟؟پس منم دوس دارم

 و شروع کرد منو با بالشت زدن
تم"عوضی...يواشتر و دوباره زدم زير ميخنديدم و جيغ ميکشيدم..بين جيغام گف

 خنده..غش عش ميخنديدم..باالخره دستم رسيد به پتو و
 کشيدمش رو سرم و بين خنده هام گفتم:برو گمشو ديگه..لهم کردی
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بلند خنديد و يکی ديگه محکم زد..جيغی کشيدم و اززير پتو در اومدم و هلش 
 دادم..به کمر رو تخت افتاد و منم سريع رو شکمش

 نشستم..اووف چ شکم سفتی
کيلوئه ک ۰۲ميالد بين خنده هاش گفت:برو کنار دختره ی گنده بک..فکر کرده

 بشکه..پاشو ببينم چقدر سنگينی٬اينجوری رو من ميشينع
 تو..مث تانک ميمونی

 موهاشو کشيدم و باجيغ گفتم:به من ميگی تانک؟به من ميگی بشکه؟
 ره ديگه..با توام..چقد جيغ ميزنی جغجغه کر شدمموهاشو از دستم رها کرد و گفت: ا

با صدای بلندتری گفتم:خودتی جغجغه و دستمو بردم جلو ک صورتشو ناخن بکشم 
 ک اونم حسابی از خودش دفاع کرد

 _عه!عه!دختره رو نگا...مث خر پنجول ميکشه
 لاينو ک گفت يهو از خنده پخش شدم: کودن خر لگد ميزنه..اون گربه اس ک پنجو

 ميکشه
چپ چپ نگاهم کرد ک يهو به وضعيتم پی بردم ..من بهتون گفتم وقتی خنديدم 

 پخش شدم..حاال کجا؟؟روميالد..
 دقيقا سرم کنار سرش بود و بلند بلند ميخنديدم..

يهو نيشم بسته شد..اومدم پاشم ک دست ميالد رو پشتم مانع شد و منو مخکم به 
 خودش فشرد

 وديم..خودمو کشيدم باال ک پاشم دوباره مانع شدتو چشمای هم زل زده ب
 _ميالد..ميخام برم ارايشمو پاک کنم..ولم کن
 با لحن خماری گفت:الزم نيس!اينجوری بهتره

 چه خوش اشتها هم هس پسرمون..معل مه با ارايش بهتره..ايييش
 چشماش خمار شده بود و نفساش کشدار
مکيد..بدنم مور مور ميشد..داغ کرده الله ی گوشمو کشيد تو دهنش و اروم مي

 بودم..اولين رابطه ی اينجوريم بود
دستمو دور گردنش ميکشيدم ..ناخوداگاه سرمو بردم پايين و به صورتش 

 کشيدم..احساس کردم اينکارم وحشيش کرد چون چرخيد و منو
برد زير و خودش اومد روم...يه دستش تو موهام بود و دست ديگش ستون 

 يه دستم تو موهاش بود و يه دستم رو سينش.. بدنش..منم
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 دستی ک توی موهاش بود پشت گردنش بردم و کشيدمش پايين
انگار ک مست بودم..چون همه ی حرکاتم غير ارادی بود..صورتش رو صورتم فرود 

 اومد و لباش لبامو نشونه گرفت..وقتی شروع
ز ميگرفت و منم نرم کرد به بوسيدن تازه فهميدم چيکار کردم..ميبوسيد و گا

 همراهيش ميکردم..انگار دلش نميومد پس بکشه ولی من
يهو پسش زدم و چون تو حال خودش نبود..افتاد..منم سريع از جام بلند شدم و 

 ايستادم و پشتمو بهش کردم و گفتم:تو سالن غذا خوری
 منتظرتم و سريع زدم بيرون

فس عميقی کشيدم و به سمت سالن احساس کردم نفسم باال نمياد..با مالش گلوم ن
 مين بعد هم ميالد اومد..بعد از۵غذا خوری راه افتادم..

 اينکه صبحانشو خورد گفت:خب خب خب...حاال ناهار چی ميخاب درست کنی؟؟!
با اخم نگاهش کردم و گفتم:بزار صبحونه ات از گلوت بره پايين بعد اسم ناهار 

 ديگه اماده بشه توببر..بعدشم اگه مثال ناهار تادوساعت 
 اصلن جا داری بخوری؟

 _تو نگران جای من نباش..درست کن فقط
 ابله هم ک قهرم..۱وااای خدا از کی کمک بگيرم خب؟با اون

 به سمت اشپزخونه رفتم و گفتم:شکوفه! شکوفه!
 سريع اومد بيرون و گفت:بله خانم؟امری دارين؟

 _چيزه..امروز الزم نيس ناهار درست کنی
 نی فقط به اندازه ی بابا و خودتون درست کني

 _باشه..امر ديگه ندارين؟
 _اها..برو تو اون اشپزخونه ی ديگه درست کن ..اينجا کار دارم

 با تعجب گفت:اتفاقی افتاده خانم؟؟
 _نه..کاری ک گفتمو بکن

 شکوفه چشمی گفت و از اشپز خونه رفت بيرون...منم رفتم و عين اين مادر مرده ها
 نشستم رو صندلی...پوووف!حاال من چی درست

کنم؟برو بابا حاال يه چی گفتم نبايد ک حتما بهش عمل کنم..بلند شدم و به سمت 
 بيرون رفتم ک وسط راه پشيمون شدم و دوباره برگشتم تو
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اشپزخونه و نشستم..حاال من چی درست کنم؟؟اهاان ماکارونی..سريع طرز تهيه شو 
 تو نت سرچ کردم

 شدم پياز و ماکارونی و گوشتو و..همه رو دراوردم و گذاشتم رو ميزپا
 خب خب حاال بايد چيکار کنم؟..اهان پياز

شروع کردم به درست کردن بعد ازدوساعت قابلمه رو گذاشتم رو گاز تا دم بکشه و 
 باخوشحالی دستامو بهم کوبيدم و بعد از يه بشکن و

دقيقه بايد دم ميکشيد..با ۰۲_۱۲ق دستورش يه قر خودمو رو صندلی پرت کردم..طب
 خيال راحت شروع به گوشی بازی کردم و ک

 صدای گوشيم در اومد
داشت باهام تماس تصويری ميگرفت..پوفی کشيدم و وصل کردم..با imoنيکا با 

 نيش بازی گفت:سالم مهتا جونم.خوفی؟!
 با اخم گفتم کاری داری؟!

ينی گفت:مهتا بخدا من ميترسيدم بهت بزنگم قيافش تغيير کرد و با قيافه غمگ
 گذاشتم يکم اروم بشی بعد..خب منکه کاری نکردم..همش

 تقصير اين اذينه..مگه منو ارشين هم کاری کرديم ک اينجوری ميکنی؟
 راست ميگفت ولی خب چون دير زنگ زده بود بايد تنبيه ميشد

 با سردی گفتم:خب؟!
 _خب ک...

د جلو و گفت:خب ک ببخش ديگه..مافقط صبر کرديم اروم يهو کله ی ارشين اوم
 بشی بعد بزنگيم..تازشم کلی با اذين دعوا کرديم و از

 اون روز ديگه بهش نزنگيديم
 نيکا:مهتااااا ديگههع

 از قيافه ی نيکا خندم گرفت و گفتم:خيلخ خب..لوس نشو..خوشم نمياد
 جی..ولی باور کن تقصير ما نبودنيکا هم خنديد و گفت:اخ جون اشتی کردی..مرسی ا

 _اکی..حله و چشمکی زدم
 ارشين:مهتا کجايی االن؟؟تصوير نا اشناست برام

 يهو فهميدم سوتی دادم برا همين با تته پته گفتم:چيزه..من..االن تو اشپزخونه ام
 ارشين و نيکا نگاهی بهم کردن و گفتن:اشپزخونه؟اونجا چيکاد ميکنی؟!

 ه بيرون..اومدم يه چيزی بردارم بخورم.._اخه..شکوفه رفت
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 ديگه ديدم خيلی دارن فضولی ميکنن گفتم:خيله خب من بايد برم..بای
 و مهلت جواب دادن به اونا رو ندادم و قطع کردم

 به ساعت نگاه کردم وقتش بود ديگه
 سريع پله ها رو رفتم باال و ميالدو ک رو کاناپه اتاقش دراز کشيده و هندزفری تو

 گوشش بود صدا زدم و باهم اومديم پايين..ميالد پشت
ميز نشست و منم زير گازو خاموش کردم و به زحمت از تو کابينتا يه ديس پيدا کردم 

 و غذا رو کشيدم و وسط ميز گذاشتم و نشستم
ميالد ک قيافش شبيه عالمت سوال شده بود گفت:خب پس کو بشقاب و قاشق و 

 چنگالت؟
ايی زدم و گفتم:خو يادم رفت..بعدشم من فقط قرار بود غذا رو لبخند دندون نم

 درست کنم قرار نبود ميز رو هم بچينم ک!
 _اوووف دختر چ اعجوبه ای هستی تو

تا بشقاب و قاشق و چنگال برداشت..دوتا ليوان هم اورد و ۰و پاشد از تو کابينت 
 نوشابه رو از تو يخچال برداشت وگذاشت وسط ميز..

گاه بشقاب ميالدو برداشتم و براش غذا ريختم و جلوش گذاشتم و برای ناخودا 
 خودمم کشيدم

 ولی خب راستشو بخاين به هرچيزی شبيه بود جز ماکارانی..
 "ميالد"

با ديدن ظرف غذا ک مهتا جلوم گذاشت احساس کردم ک کل محتويات معدم اومد 
 تو دهنم ولی لبخند مصنوعی زدم و چنگالمو

ولی قبلش ليوان نوشابمو پر کردم ک از هرگونه اتفاق ناجور جلو گيری برداشتم..
 بشه..اولين لقمه رو ک خوردم تو دوراهی بدی گير

کردم..نه ميتونستم قورتش بدم نه ميتونستم تف کنم..فقط به زور نوشابه دادمش 
 پايين

 فقط ميتونم بگم افتضاح بود..هم نپخته بود هم مزه سوختگی ميداد
اال اوردم ک با مهتا چشم تو چشم شدم..با نگاهش ک نگران ميزد با لحن سرمو ب

 مظلومی گفت:خيلی بدمزه اس؟
بخاطر لحن مظلومی ک داشت با لبخند گفتم:نه!اتفاقا خوب شده..واسه دفه اول 

 عاليه
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 با خوشحالی گفت:جدی ميگی؟؟حدس ميزدم خيلی دستپختم خوبه
 حدس زدی با خنده ی مسخره ای گفتم:اره..درست

خودشم شروع کرد به خوردن..با خوردن اولين قاشق پريد طرف سينکو همه رو تف 
 کرد بيرون و با حالت چندشی گفت: اه..چقد بدمزه

 بود
با لبخند مهربونی گفتم:نه خوب شده..منکه ميخام ته تهش بخورم و شروع کردم به 

 خوردن
م بدون جويدن..مهتا هم ساالدو مهتا مات نگاهم ميکرد..نميخوردم فقط قورت ميداد
 از تو يخچال برداشت و فقط ساالد و نوشابه خورد..

اخه اينه عدالت؟؟غذايی ک خودش درست کرده رو نميتونه بخوره اونوقت من باس 
 بخورم

 هعععی خدااا..آی عم مظلوووووم
 خالصه به هر بدبختی بود به زور نوشابه غذامو خوردم و سريع به اتاقم رفتم

 حساس ميکردم دارم از دلدرد ميميرما
 ميتونستم نخورم ولی دلش ميشکست

 گناه داشت..دفه اولشم بود غذا درست ميکرد
 دراز کشيدم ولی مگه خوابم ميبرد؟؟ دلم انقد پيچ ميخورد ک خدا ميدونه

 خالصه خودمو با گوشيم سرگرم کردم و تاشب کار خاصی نکردم
 "مهتا"

ه بود..ينی ميالد اين ماکارونيه شفته و فوق بدمزه رو تو اشپزخونه ماتم برد
 خورد؟؟تازه تشکر هم کرد؟

 احساس کردم ضربان قلبم تند شده
 دستمو روش گذاشتم و گفتم:هيس!

 اروم باش..وظيفه اش بود
 شکوفه رو صدا زدم ک اشپزخونه رو تميز کنه اخه خيلی کثيف کاری کرده بودم

 يدمسريع رفتم تو اتاقم و خواب
 ونيم اينا بود ک از خواب بيدار شدم۰حدودای ساعت 

اولين کاری ک کردم گوشيمو برداشتم و دوری تو اينستا و تلگرام زدم و خالصه تا 
 درگير بودم۱ساعتای
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باالخره از گوشی عزيزم دل کندم و ازتختم پاشدم..از جلو اتاق ميالد داشتم رد ميشدم 
 ميام..ک صداشو شنيدم:ميام مامان..فردا 

 قول دادم ديگه مادر من..چشم چشم
..._ 

 _نه برای ناهار ک فک نکنم بشه ولی بعد ناهار حتما ميام
 فهميدم داره تلفنی با مامانش ميحرفه گوشمو بيشتر به در چسبوندم

 ميالد:قربونت برم من...منم دلم برات تنگ شده ولی چيکار کنم.؟بايد کار کنم ديگه
 م و زير لب گفتم: چقدم ک تو کار ميکنیدهنمو براش کج کرد

 ميالد:فداتشم فردا ميبينمت..فعال خداحافظ
 بدون در زدن درو باز کردم و رفتم تو د گفتن:حاال چقدم ک تو کار ميکنی؟؟!
ميالد برگشت و بهم نگاه کرد و گفت:حاال در نزدنتو ناديده بگيريم..فالگوش 

 واستادنتو چيکار کنيم؟؟
فتم:من صاحب کارتم من حق هر کاری رو دارم اما تو..انگشت اشارمو حق به جانب گ

 به سمتش گرفتم و ادامه دادم: نبايد بدون در زدن
 وارد بشی و فالگوش واستادنم ممنوعه

 طبق معمول ميالد ترکيد از خنده و گفت: وااای ک تو چقدر پررويی دختر
 يیپشت چشمی نازک کردم و با لحن لوسی گفتم:خودت پررو

با هم رفتيم پايين و يکم تلويزيون نگاه کرديم و شام خورديم و رفتيم باال ک 
 بخابيم..طبق معمول يه لباس خواب خوشگل پوشيدمو ارايش

تکميل هم کردم و منتظر ميالد نشستم.ميالد اومد..يه تيشرت بنفش پررنگ با 
 تيغه کرده۰شلوارک سورمه ای پوشيده بود و صورتشم 

 خيلی جيگر شده بودبود و درکل 
 يه لبخند بهم تحويل داديم و رفتيم رو تخت دراز کشيديم

 پشتم بهش بود و تو حال خودم بودم ک دست ميالدو رو شکمم احساس کردم
 رومو بهش کردم و دستمو تو موهاش فرو کردم

تا بوسه ی عميق و طوالنی منو تو حصار گرم دستاش گرفت و باهم ۰_۱بعد از 
 بيشترين احساس ارامشو داشتم..خيلی خوبخوابيديم..

بود ..شايد هيچوقت فکر نميکردم ک تختمو با يه نفر ديگه شريک بشم ولی االن 
 شده بودم و احساس ارامش داشتم..صيح بيدار شديم و
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بعد از صبحانه حاضر شديم برای شرکت و بعد از ناهار ميالد سريع بلند شد و 
 رفت:ميالد؟کجا ميری؟!

ارم ميرم حاضر شم..تو ک ديروز گوش واستادی..به مامانم قول دادم امروز ميالد:د
 برم پيشش

 اداشو دراوردم و با دهن کجی گفتم:مامانم!مامانم
 چشماش از کاسه دراومد:ينی چی؟!خب مامانمه ديگه!تو به مامانت چی ميگی؟!

 با بيتفاوتی گفتم:هيچی..اصن صداش نميزنم
 فت:فعال!شونه ای باال انداخت و گ

با فکری ک به سرم زد مث جت از جام پريدم ورفتم سمت اتاقم..يه تاپ سفيد 
 پوشيدم و يه ساق سفيد

يه مانتو شيک ابی کاربنی تا باال زانو و بدون دکمه و جلو باز هم پوشيدم و يه ارايش 
 غليظ خوشگل کردم ..يه کفش کالج سفيد و شال

 يپم عاالی شده بودسفيد و موهامو کج ريختم تو صورتم..ت
 جيگری شده بودم ک بيا و ببين

 نبود..فک کنم رفته بود٬از اتاقم زدم بيرون و رفتم سمت اتاق ميالد..درشو باز کردم
تازه يادم اومد کيفمو برنداشتم..سريع به سمت اتاقم رفتم گوشيمو تو کيفم انداختم و 

 بدوبدو پله هارو رفتم پايين
 تم ک ماشينشو ديدم از در رفت بيرونسريع به سمت پارکينگ رف

شروع کردم به دويدن دنبالش و صداش ميزدم..تقريبا تا سر کوچه دنبالش دويدم 
 ولی خسته شدم و به نفس نفس افتادم و وايستادم و

دستامو گذاشتم رو زانوهام و خم شدم..سرمو اوردم باال ک ديدم ماشين ميالد 
 به من زل زد ايستاد و خودشم پياده شد و با تعجب

سريع صاف ايستادم و با يه لبخند دندون نما رفتم سمتش و بدون هيچ حرفی سوار 
 ماشين شدم

ميالد هم سوار شد و با يه عالمت سوال گنده ک رو سرش بود بهم نگاه ميکرد منم کم 
 نياوردم و با يه لبخند مليح گفتم: برو ديگه..

 با قيافه و لحن مسخره ای گفت:کجا؟؟!!!
 همونطور ک عينک دوديمو به چشمم ميزدم گفتم:مگه نميری خونه خودتون؟ خو برو

 ميالد:حتمن تو هم ميخای بيای؟!
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 با لحن مظلومی گفتم:نيام؟؟!
 _اره..نيا

 با پررويی گفتم:ولی من ميام
 با تعجب پرسيد:خب ميخای بيای چيکار؟

اوتقدر دوسشون داری  دوباره مظلوم شدم و گفتم:خب ميخام مامان و خواهرتو ک
 ببينم

پوفی کشيد و دستی تو موهاش کرد و راه افتاد و گفت:خيله خب..باشه..ولی من 
 بايد يه چيزايی رو بهت بگم

نميدونم چرا خيلی کالفه بود..ادامه داد" ببين..من به مامان و خواهرم نگفتم ک کجا 
 کار ميکنم و کارم چيه..فقط گفتم ک توی شهرستانم و

يه شرکتی ام ک از قضا مديرش خيلی از کارای من خوشش اومده وبهم کارای  مترجم
 باالتر و حقوق بيشتر ميده
از اينکه من توی خونه ی توام..اول خدمتکار بودم و االنم ٬ينی هيچی نميدونن..از تو

 باديگارد
برگشت نگاهم کرد و تاکيدی گفت:هيچی نميدونن!و شماهم هيچی نميگی..االنم 

 قتی ک مدير ک تو باشی فهميده دارم ميام مشهدميگيم و
گفته اونم کار داره و با من مياد..منم خيلی بهت اصرار و تعارف کردم ک بيای خونه ی 

 ما..باشه؟!
 و من بصورت خيلی مطيعانه ای گفتم:باشه..راستی از بابات هيچی نگفتی

 حالتش عوض شد و غم و عصبانيت تو چهرش قاطی شد
ه بابامو برداشت و مارو به خاک سياه نشوند..بابامم نتونست تحمل _يه عوضی کال

 کنه و سکته کرد
 با غم گفتم:خدابيامرزتشون

 _مرسی
 داشت به سمت يه نقطه ی خيلی پايين از شهر ميرفت.ينی خونشون اينجا بود؟

تو کوچه پس کوچه ها پيچيد و جلوی خونه ی خيلی کوچيکی ايستاد..تا اومد پياده 
 با کف دستش زد رو پيشونيش و دوباره راه افتاد بشه

 با تعجب گفتم:اشتباه اومدی؟
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چپ چپ نگاهم کرد و گفت:مگه ميشه ادم خونه ی خودشو اشتباه بياد؟..هر دفه ک 
 ميام برای خونه خريد ميکنم..البته هر ماه به حساب

دانشگاه و دارو مينا پول ميريزم ک هم خريدای خونه رو بکنه و هم اجاره بده و خرج 
 های مامانو بده ولی خب دوس دارم خودمم دست

 پر برم خونه
يکم از اونجا دور شديم که جلوی يک سوپر بزرگ ايستاد و پياده شد..ابله به منم 

 نگفت پيادا بشم..بعد از چن دقيقه اومد و دوتا دستش
 پراز نايلون بود..همه رو روی صندلی عقب گذاشت و نشست پشت فرمون..

به خونشون ک رسيديم پارک کرد و پياده شد و همه ی خريدا رو برداشت و به منم 
 گفت پياده بشم و درو بزنم..خونشون حتی زنگ هم

 نداشت
درو ک زديم خيلی دختر يه دختر تقريبا خوشگل درو باز کرد و تا ميالدو ديد پريد 

 بغلش و کلی روبوسی و احوالپرسی بعدشم چنتا از
 دستش گرفت خريدارو از

با پرسش بهم نگاه کرد و با لحن مشکوک سالمی کرد و منم جوابشو دادم ک ميالد 
 گفت:مينا جان!خانم بزرگمهررئيس بنده هستن

يهو مينا لبخندی زد و گفت:اها!بله خوشبختم..بفرماييد داخل و با چشم و ابرو از 
 ميالد پرسيد موضوع چيه؟

فت داخل خونه:مامان؟مامان کجايی؟!ميالد با مينا ببخشيدی گفت و جلوتر از ما ر
 رئيسشون اومده

 لبخندی زدم و رفتم داخل..يه خونه ی خيلی کوچيک..خيلی خيلی کوچيک
مينا چادر سفيدشو در اورد و گفت:ببخشيد..مامان االن ميرسن خدمتتون و خودش 

 رفت تو اشپزخونه
 بود هدايتم کردميالد دستشو گذاشت پشتم و به جايی ک دو سه تا پشتی 

 و در گوشم اروم گفت:ببخشيد!ما مبل نداريم.مجبوری رو زمين بشينی
 من:اين چه حرفيه..عيبی نداره

لبخندی زد و تا اومد چيزی بگه مامانش از اتاق اومد بيرون ..اولين چيزی ک جلب 
 توجه ميکرد يه جفت چشم عسلی بود

 چشمايی ک کپيه چشمای ميالد بود
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بلند پاش بود با همون لباسی ک ميالد از رم برا مامانش خريده  يه دامن مشکی
 بود..لبخندی زدم جلو رفتم و برعکس هميشه به گرمی

سالم کردم ک مامانش خيلی سرد جوابو داده..کلی پذيرايی کردن ک همش 
 همونايی بود ک امروزميالد خريده بود..منی ک به راحتی با

مينا دوست شدم و کلی با هم از درس هرکسی جور نميشدم..خيلی راحت با 
 دانشگاهش حرف زديم..خيلی دختر خوبی بود و به دلم

 نشست
وسطای کار بود ک صدای زنگ گوشيم در اومد..ببخشيدی به مينا گفتم و وقتی 

 نگاهم به اسمی ک روی صفحه افتاده بود نگاه کردم
 ناخوداگاه اخمام رفت تو هم

 گه؟اين پسره ی مزاحم چی ميگه دي
 تماسو وصل کردم ک صدای نحس سامان پيچيد تو گوشم:سالااام..مهتا خاااانوم!

 خوبی؟!
 نگاه مينا و مامانش و ميالد رو من بود

ميالد فهميد خيلی معذبم پاشد و به سمت بيرون هدايتم کرد و خودشم همراهم 
 اومد

 _بر فرض ک سالم
 اينطوری حرف بزنه هااا سامان:نچ نچ نچ..در شان يه خانوم محترم نيس ک

 _من تا وقتی خانوم محترمم ک يه احمقی مث تو مزاحمم نشه
 ميالد با چشم و ابرو ازم ميپرسيد ک کيه؟منم زير لب گفتم سامان

يهو گوشيو باشدت از دستم کشيد و از خونه خارج شد و تو کوچه ايستاد ک مامانش 
 اينا صداشو نشنون:مرتيکه مگه خودت ناموس

ی؟برا چی مزاحمه زن مردم ميشی؟مرتيکه....بهت گفتم اگه يه بار ديگه مزاحم ندار 
 خانومم بشی کاری ميکنم ک حرف زدن يادت بره..

 نگفتم؟
 پس منتظر باش

و گوشيو قطع کرد..به منکه با استرس نگاهش ميکردم نگاه کرد و لبخندی زد و 
 گفت:ميفرستم بچه ها ادبش کنن..نگران نباش..بريم

 لداخ
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 رفتيم تو و نشستيم
ميالد نگاهی به مامان وخواهرش انداخت و بعدشم به من:خانوم مهندس اين جلسه 

 ای ک اقای ساعی ميگفت مال چه وقتيه؟چن روز
 ديگس؟

 منم لبخندی زدم و گفتم :مال فرداس
مامانش با يه سينی چايی اومد و جلوم گرفت..چاييمو برداشتم و 

 احمتون شدن..من به اقای سعيدی گفتم ک ميرمگفتم:شرمنده..ببخشيد مز
 هتل ولی ايشون اصرار کردن و نذاشتن

مامانش لبخندی زد ک اصال دوستانه و گرم نبود..نميدونم...شايد فک ميکنه من سر 
 پسرشو از راه به در کردم..ولی خب مگه نکردم؟!

 نميدونم شايد حق داره
 مامان ميالد:نه...اين چه حرفيه

 اينکه بريم ميالد با مينا رفت تو اتاق و من و مامانش تنها مونديمقبل از 
 نگاهش اصال حس خوبی بهم نميداد

 با لبخند تصنعی گفت:شما و ميالد هميشه رابطتون اينجوريه؟
 با تعجب گفتم:چطوری؟

 _همينکه خيلی با هم صميمی هستين و ..
در حد همکاريه..ايندفه هم با تعجب بيشتری گفتم:خانوم سعيدی ما رابطمون فقط 

 چون من مشهد کار داشتم باهاشون اومدم..همين..شما چ
 فکری کرديد؟

نگاهی به سرتا پام کرد و تا اومد جواب بده ميالد و مينا از اتاق اومدن بيرون و مينا 
 ناغافل پريد بغلش کرد

 بريم؟ ميالد هم بغلش کرد و روی سرشو بوسيد و به من نگاه کرد:خانوم بزرگمهر
 با حرص به مامانش نگاه کردم و گفتم:بريم اقای سعيدی

 سوار ماشين ک شديم ققط دوس داشتم جيغ بزنم..اعصابم خيلی بهم ريخته بود
 ميالد نگاهی بهم کرد و گفت:چيشده؟چرا دمغی؟؟مامانم چيزی بهت گفته
ست نبا صدای تقريبا بلندی گفتم:چيزی گفته؟؟چی مونده بود ک بگه؟هر چی تو

 گفت..
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دستی تو موهاش کشيد و گفت:ای بابا!ناراحت نشو!مامانم يکم زبونش تنده 
 مخصوصا ک فک ميکنه ک اين خانوووم زيبا سر پسرشو از

راه به در کرده و باعث شده ک کمتر بهش سر بزنم ...از نگاهاش معلوم بود کامال به 
 خونت تشنه اس

 "ميالد"
لوم نيس چی به اين مهتا گفته ک انقدر رفته تو ای بابا از دست اين مامان ..مع

 خودش ..يه دقه رفتم به مينا پول بدمااا
ونيم شب بود..رفتم يه دوش گرفتم و دراز کشيدم و ۹رسيديم خونه..تقريبا ساعت

 گوشی بازی کردم..ولی نميدونم چيشد ک خوابم برد
خاک تو سرم..ديشب صب ک بيدار شدم برخالف روزای قبلی مهتا کنارم نبود..وااای 

 خوابم برد
 ونيم بود..رفتم سالن غذاخوری و داشتم صبحانه ميخوردم ک مهتا اومد۷ساعت 

 يه تاپ و شلوارک تنش بود و صورتش پر ارايش بود..تا منو ديد روشو کرد اونور
 از دستم ناراحت بود

 حتما فک ميکنه بخاطر حرفای مامانم ديگه نرفتم سمتش
 دونی چيشد؟ديشب رفتم حموم و اومدم رو کاناپه خوابم بردمن:واای مهتا مي

 مهتا:چرا دروغ ميگی؟؟بگو بخاطر حرفای مامانم نيومدم
 اخی...مهتا هم دلش منو ميخاسته

 از اين فکر دلم غرق خوشی شد
با لحن دلجويانه ای گفتم:نه مهتا!باور کن خوابم برد وگرنع حتمن ميومدم..من خودم 

 و به حرف کسيم کار ندارم..حتی اين شرطو گذاشتم
 اگ اون فرد مامانم باشه

 سال بعد۰
 "سوم شخص"

 چشمای ارايش شدشو از زير تو به پسر جذاب رو به روش دوخت ولی.
با غصه چشماشو بست و دسته گلو گرفت و سوار پرشيايی ک گل زده شده بود 

 شد..دوستاش به ظاهر خيلی خوشحال بودن..
ولی تهه دلشون غم داشت..بيخيال اهنگ ماليمی ک پخش ميشد  اذين٬نيکا٬ارشين

 سرشو به شيشه ی ماشين تکيه داد و٬از ضبط ماشين 
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 رفت به گذشته
وقتی ک چن ماه بعد از اينکه با ميالد رفتن خونه ی مامانش..مبين از مينا 

 خواستگاری کرد و ميالد ک رگ غيرتش حسابی باد کرده بود
بهتر از مبين برای خواهرش نيست و مينا هم لياقت يه ولی بعدش ديد هيچکی 

 زندگی خوب و خوشبختی رو داره
همون زمانی ک مهتا رابطش با ميالد خيلی صميمی شده بود و توی تک تک رفتارای 

 هردوشون خواستن موج ميزد..دوست داشتن و
 عشق

 ولی ميالد پا پيش نزاشت..ميخاست دست پر بياد جلو
 اه بعد از عقد مبين و مينا..مامانش سکته ی قلبی کردو مردم۱وقتی ک درست 

وقتی ک ميالد خودشو يه هفته تو اتاقش حبس کرده بود.مهتا خوب ميدونست 
 ميالد چقدر مامانشو دوست داشت..وقتی ک ميالد بعد از يه

هفته از اتاق اومد بيرون و خيلی الغر شده و ريشتش بلند شده بود و چقدر مهتا 
 ه خوردبراش غص

 نگاهشو به مرد کنارش که با ابهت خاصی رانندگی ميکرد انداخت
 خيلی خودشو کنترل کرد ک اشکاش نريزه..دوباره برگشت به گذشته

ادامه تحصيل داد و فوق ٬ميالد برای اينکه خيلی ذهنش درگير مامانش نباشه
 ليسانشو گرفت..ديگه رابطشون مث باديگارد و يه فرد مهم

 وتا عاشق بودننبود..مث د
روزی ک ميالد زير گوش مهتا اروم زمزمه کرد:برای به دست اوردنت زمين و زمانو بهم 

 ميدوزم..فقط بزار دستم پر بشه..دست خالی
نيام جلو..روزی ک مينا و مبين برای هميشه از ايران رفتن و ميالد دوباره شکست 

 ولی عشق مهتا سرپا نگهش داشت..
 فهميد ميالد يه مدتی با يه دختر ديگه دوست بوده مهتا رفت به زمانی ک

 اونروز خيلی گريه کرد..دلش شکسته بود ک چرا ميالدش همچين کاری کرده
وقتی ک ازش پرسيد و ناخوداگاه اشکاش ريخت..ميالد هم پا اشکش دراومد و 

 گفت:گريه نکن ک ديوونه ميشم..رفتم سمت اون چون
ن تو ازدواج با يکی خيلی بهتر از منه..من فقط ميدونستم لياقت تورو ندارم..شا

 خاستم بزارم تو با کسی ک در شان خودته ازدواج کنی
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 و وقتی ک مهتا بهش گفت:فقط تو در شام منی
 شايد اون حجم از عشق بينشون غير قابل باور بود

 باصدای بم و گيرای مرد کنارش به خودش اومد
 _رسيديم عکاسی..پياده شو

دی زد و پياده شد..ژستايی ک گرفتن کامال مصنوعی بود..بعد از چنتا پوزخند سر
 عکس بدون احساس و روح دوباره سوار ماشين شدن

 و دوباره سفر به گذشته
زمانی ک اون خبر شکه کننده بهش رسيد و با توجه به اون عکسای لعنتی فهميد ک 

 يه برادر ناتنی داره..اون روزا واقعا نميفهميد چيکار
ه..باباش سالها قبل ازدواج کرده و پسری داشت و پسرش ادعای ارث و ميراث کرد کن

 و مهتا ترجيح داد ک عمارتو بفروشه و سهم اونو
 بده

برابر دختر سهم داشت..با قصر باشکوهش ک پر از ۰هرچی ک بود اون پسر بود و 
 خاطره بود خداحافظی کرد و و يه اپارتمان خريد..

 شکوفه و ميالد فقط رفتن و بقيه رو اخراج کرد مهتا و بابابزرگ و
ديگه يه اپارتمان ک خدم و حشم نميخاست..درست زمانی ک ميالد گفت ديگه 

 ميخاد رسما ازش خواستگاری کنه..ميخاد پايش بزاره..
 ميخاد مهتا رو واسه هميشه داشته باشه

 خودش برد يه گرد باد وحشتناک اومد و همه ی خوشبختی هارو برای هميشه با
همون روزی ک روزبه مهدوی مهتارو از بابابزرگ خواستگاری کرد و بابابزرگ هم مهتا 

 رو صدا زد ک باهاش حرف بزنه
بهش گفت:من اخرايه عمرمه بايد تورو دست يه ادم مطمئن بسپرم..بايد يکی باشه 

 ک مواظب تو و ثروتت باشه..يکی ک صالحت در
 اون باشه و اون يه نفر روزبه!

 ولی هيچوقت نشنيد ک مهتا تو دلش گفت:اون يه نفر فقط ميالده
 تا نميشد۰حرف بابابزرگ هيچوقت

مهتا خودشو حبس کرد تو اتاق ولی بازم بابابزرگ از تصميمش منصرف نشد..ميالد 
 فهميد موضوعو و فردای اون روز ک فهميد

 رفت..بدون خبر..رفت
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گذاشته بود:مهتای من!ماه پرنور شبای رفت و فقط يه يادداشت کنار کمد خاليش 
 تاريکم و بی ستارم!اميد تموم زندگيم..من تحمل ديدن

تورو کنار اون ندارم..شايد يه کاری دست خودم و خودت و اون پسره بدم..هردومونم 
 تا نميشه۰خوب ميدونيم حرف بابابزگ 

 من ميرم و هيچوقت همديگه رو نميبينيم
 يالدکسی ک عاشقانه ميپرستدت:م

مهتا زار زد و نامه رو بوسيد..ضجه زد و نامه رو رو چشماش گذاشت و تمام مدت 
 بابابزرگ با خونسردی تمام نگاهش ميکرد

 خونسردی تو خون اين خاندان بود
 ولی بابابزرگ تهه دلش خوشحال بود

اصال دلش نميخاست دخترشو به ميالدی ک يه روز خدمتکار بوده بده..ولی چه خبر 
 از دل اين دوتا جوون؟ داشت

 همون روز زنگ زد به روزبه و جواب مثبتو بهش داد و به مهتا هم اين خبرو داد
 مهتا ديگه اشک نريخت..فقط سرد شد..تو چشماش شيشه کار گذاشت

فرداش روزبه اومد دنبالش ک برن ازمايش بدن..بابابزرگ ک ديگه جواب مثبتو داده 
 بود..ازمايش چرا؟!

 د رو لبش نبود..فقط پوزخندی بود ک زمين و زمانو به تمسخر گرفته بودديگه لبخن
 خيلی زود کارا پيش رفت و امروز ک مراسم عروسيشه...

نگاهی به بيرون انداخت..جلوی در تاالر بودن..روزبه پياده شد و جای در مهتا 
 منتظرش موند تا پياده بشه..حتی درو براش باز نکرد

زده رو لباش جا خشک کرد..درو با بيحالی باز کرد..ديگه هيچ بازم اون پوزخند يخ 
 حسی نداشت..همه حساشو کشته بود..به مردی ک

کنارش ايستاده بود نگاه کرد..چن سال بود ک تو روياهاش مردی ک تو اين موقعيت 
 مرد کنارش ميالد بود

زون نگاهای تو روياهاش ميالد بود ک با کت و شلوار مشکی درو براش باز ميکرد و ا
 نابش بهش مينداخت ولی االن..

روزبه اومد جلو و دست چپ مهتا رو تودست راستش گرفت..مثل اينکه اونم حسی 
 نداشت..روزبه قلبش يخ بود

 چه کسی از قلب اونا خبر داشت؟
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 هردوبا لبخند تصنعی وارد مجلس شدن
تا هيچوقت مهمونی تاالر پر از مهمون بود..برخالف تصوراتش مهمونی جدا بود...مه

 جدارو تجربه نکرده بود ولی روز عروسيش..
 بعد از سالم به مهمونا تو جايگاه اصلی نشستن..دخترا وسط ميرقصيدن

 مهتا ياد زمانی افتاد ک تو مهمونيا با ميالد ميرقصيد..دوباره رفت تو خاطرات
 سط بودنروزی ک خونه ی ارشين اينا مهمونی بود و طبق معمول همه ی جوونا و

امير و فريبرز و بقيه پسرا مجبورش کردن با ميالد برقصه..اونروز يه دکلته ی ٬ابتين
 قرمز کوتاه تا روی رون تنش بود و موهاشو ازاد

 دوری ريخته بود
با ميالد رقصيد و بار اولش بود ک خانوادش رقصشو ميديدن..همه با لبخند دست 

 نگاهشون ميزدن و فقط سپهر بود ک اين وسط با خشم
 ميکرد

 از خاطرات بيرون اومد
 همه وسط بودن و ميرقصيدن...

 خوشبحالشون..بدون هيچ غمی فقط ميرقصيدن. ..
اونم ميخاست برقصه ..مثل تو مهمونيا..با ميالدش..ولی ميالدش ديگه نبود..ميالد 

 برای هميشه رفته بود.
 چشماش پر اشک شد ولی سريع اشکاشو پس زد

برای رقص دونفره هم حاضر نشد پاشه. ..همه ی افراد اين جمع روزبه حتی 
 خوشحال بودن جز مهتا..مهتا دلش پر غم بود..بعد

خوردن شام تا اپارتمانشون همراهی شدن و بابابزرگ هم اونشب رو رفت هتل که 
 اينا تنها باشن

 "مهتا"
 وارد خونه شديم. خونه ای ک هرجاش خاطره ای از ميالد ثبته..

سمت اتاقمون که تخت دونفره ی قشنگی بود رفتيم..بدون هيچ ميل و رغبتی  به
 روی تخت نشستم و با خودم گفتم:از امروز زندگی

 جديدی شروع شد
دستای روزبه رو شونه های لختم نشست..بدون هيچ حسی برگشتم نگاهش 

 کردم...کت و پيراهنشو دراورده بود..
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اه بازم مقايسه ميالد و روزبه..دستمو گرفت و رنگ پوستش از ميالد روشن تر بود..
 بلندم کرد و زيپ لباس عروس انداميمو باز کرد و

 سنگينی لباس از بدن خسته و کوفتم کم شد و چراغا خاموش و من و روزبه...
نصفه شب از درد به خودم ميپيچيدم و نفسای منظم روزبه نشون ميداد ک در خواب 

 زدم عميقی به سر ميبره..پوزخندی
 تا نيازش برطرف شد خوابيد..بيدار نموند ک ببينه باهام چيکار کرده مرتيکه...

 تا صب نخابيدم و فقط اشک ريختم...
اشک ريختم برای ٬اشک ريختم بخاطر تمام ارزوهام ک پا نگرفته قتل عام شدن

 اشک ريختم برای٬لبخندام که برای هميشه اعدام شدن
 ه فقط صب گفت:چرا چشمات پف کرده؟ظلم اين روزگار نکبت و روزب

نپرسيد ک درد دارم يا نه؟نپرسيد ک دکتر الزم دارم يا نه؟هيچی ديگه نپرسيد..زير 
 دلمو گرفتم و با سختی از جام بلند شدم

ناجور تير ميکشيد..رنگمم مث گچ شده بود ولی ارايشم با وجود اونهمه گريه تغيير 
 ود..خاصی نکرده بود و فقط رژم پاک شده ب

روزبه رفته بود حموم...واقعا چه شروع قشنگی داشتيم!!!!سرجمع صحبتی ک باهم از 
 ساعت نشده باشه...۴اول اشناييمون کرديم شايد

ليوان چايی خوردم و بعدشم به ۴شکوفه رو ميز صبحونه ی رنگانگی رو چيده بود..
 قاشق کاچی۱_۵اصرار شکوفه 

ترا مامانشون کاچی ميپزه...يا اينکه چرا ديگه برام مهم نبود که برای بقيه دخ
 مادرشوهرم ديشب خيلی بد باهام برخورد کرد و

 پدرشوهرم بدتر و شوهرم خيلی خيلی بدتر.
 ديگه هيچی مهم نبود

روزبه نشست پشت ميز..سالم زير لبی بهم کرديم و با شروع صبحونه خوردن اون از 
 پشت ميز پاشدم و روی کاناپه دراز کشيدم..ياد

روی همين کاناپه سرمو روی پای ميالد ميزاشتم و اونم به ٬وقتايی افتادم ک اينجا 
 حساب خودش موهامو شونه ميکرد ولی در اصل

نصف موهام کنده ميشد..دستی به موهام کشيدم و شکوفه رو صدا زدم و گفتم برام 
 يه ُ م َ س ِ کن بياره..با اومدن شکوفه روزبه هم اومد و
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ت و تلويزينو روشن کرد..قرصو ک خوردم روزبه بدون اينکه حتی روی مبل نشس
 نگاهم کنه..همونجور ک نگاهش به تلويزيون بود

 گفت:خوبی؟!
 اين بود اووج نگرانی همسرم برای من!

 با لبخند تلخی گفتم:اره خوبم ينی عاااليم
 بدون چرخوندن سرش گفت:تيکه ميندازی؟

 سری تکون دادم و گفتم:نه!
 ه!_خوب

 گوشيمو از رو ميز برداشتم..يه پی ام داشتم از يه ناشناس..بازش کردم
_پسر خوبيه!خالف مالف نکرده!تا ديشب هم پسر بوده خيالت راحت!غيرتی و 

 متعصب و سنتيه!اهل دود و دمن نيس
 باهاش کنار بيا و زندگيتو با فکر کردن به يه احمق ترسوئه بزدل خراب نکن..

 ارک عروس خانومراستی عروسيت مب
 ديشب خيلی خوشگل شده بودی..بهم ميومدين..خوشبخت بشی.بای

 م.س
 ديگه طاقت نياوردم!اشکام ريخت..پايين همه پی اماش(م.س)بود..عادتش بود

اين اکانتشم پاک کرده بود ک بهش دسترسی نداشته باشم..روزبه خيلی عادی نگاهم 
 کرد..اشکامو پاک کردم
 ک ميکردم نبودپس اونجوری ک من ف

 من فک ميکردم خيلی هرزه اس ولی وقتی ميالد بگه ينی مطمئنه
 ناهارو شکوفه درست کرد..ماکارونی بود

همينکه چشمم به ماکارانی افتادبازم حاطرات گذشته بهم حمله کردن و منو با 
 خودشون بردن به روزی ک برای اولين بار اشپزی کردم

نی بدمزه و بيخود شده بود ولی ميالد تا تهش برای ميالد و چقدر اون ماکارا
 خورد..به حال برگشتم و شروع به خوردن ناهارم کردم

و بعدش با روزبه به اتاق رفتيم و پشت بهم خوابيديم..اينم از روابط عاشقانه ی من و 
 همسرم

حدود يه سال از ازدواج و منو روزبه گذشته بود و منم با سرنوشتم کنار اومده 
 لی يک نکته ی خنده دار اينجا وجود داشت..البتهبودم..و
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 نه يکی بلکه چنتا
سالگی سرکار ميرفتم و مديريت ميکردم االن به يه خانم خونه دار ۰۲من!منی ک از

 سال پيش۱۲تبديل شدم..مث زنای 
اخه ميدونين چيه؟شوهرم عقيده داره زن نبايد بيرون از خونه کار کنه..کارای خونه 

 ه برای همين شکوفه رو هم اخراجهم وظيفه ی زن
کرد..اويل سختم بود ولی االن راه افتادم و طی يه اتفاق عجيب حتی ياد گرفتم غذا 

 درست کنم
 روزبه هم دوتا شرکت من و خودشو باهم ادقام کرد و خودش شده مدير

هر کی ببينه و بشنوه ميميره از تعجب..اخه کی فکرشو ميکرد مهتا ک به اسمون 
 سرش و زمين زير پاش فخر ميفروخت االنباالی 

صب به صب ک از خواب بيدار ميشه يه خونه ی بزرگو گرد گيری ميکنه و فرش رو 
 جارو ميکنه و سراميکا رو طی ميکشه بعدشم

 ناهارشو ميپزه و منتظر همسرش ميشينه؟
قبل از اومدن به اين خونه همه ی ماشينامو فروختم و فقط پورشه و جنسيس کوپه 

 رو نگه داشتم..روزبه هم فقط يه پارس نوک مدادی
 داشت..بهش برخورد ماشينای زنش از مال خودش مدل باالتره..ماشينامو فروخت

 گفتم چرا؟گفت دليلی نداره ماشين داشته باشی..هرجا بخای خودم ميبرمت
 گفتم من يه عمر استقالل داشتم و هرجا ميخاستم ميرفتم

اون مال زمانی بود ک ول بودی و هيچکس حواسش به با خشم بهم پريد و گفت:
 هرزگی های تو نبود..

 جالبه!ميبينين؟!همسرم منو هرزه ميخونه
تو خونه حبسم!اخه شوهرم ميگه تو خيلی ول بودی..معلوم نيست چه کثافت 

 کاريايی کردی..نميخام پای اين کثافت کاريا تو خونم باز بشه
 اينجا ک خونه خودمه گفتم:المصب چه کثافت کاری؟!اصن

 جوابش تو دهنی محکمی بود ک توی دهنم خوردو:دارم برات ج...خانوم
 و هفته ی بعدش گفت:خونه رو فروختم

 اخه بابابزرگ سر سفره عقد سند خونه رو به اسم روزبه زده بود
 روزبه هم ديگه بابابزرگ رو تو خونه راه نداد..گفت حوصله ی اين پيرمردو ندارم
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ابزرگ برگشت خونه ی خودش و تنها زندگی ميکنه.البته حقشه!از تهه دلم و باب
 خوشحالم..راستش ديگه تحمل بابابزرگ بعد از اون

ظلمش برام غير قابل تحمل بود..خالصه خونه رو فروخت و ما اثاث کشی کرديم به 
 متری!۱۲يه خونه 

 بايد کل وسايلمو متری..حاال۵۲۲منی ک تو عمارت بزرگ شدم و بعدشم يه اپارتمان 
 متر ميچيدم!۱۲تو  

 زندگيم شبيه يه کمديه گريه دار شده بود
 تو خونه احساس ميکردم نفسم ميگيره
 من عادت به خونه ی کوچيک نداشتم

 البته بهترين مزيتی که داشت اين بود که ديگه گردگيری و تميز کاری کم شده بود
 دوره کردن زندگی قشنگم!!برداشتم.. با صدای روزبه از هپروت دراومدم و دست از

 _مهتا دارم ميرم خونه مامانم اينا..ميای؟!
 _نه من هستم..شام چی بزارم؟

 _هر چی خودت دوس داشتی..من شام اونجام...ولی استراحت کن
 مرتيکه نکبت..برا من مهربون ميشه..بخاطر اينکه فک کرده حامله ام

 ميخورم نميدونه دوماهه دارم قرص ضد حاملگی
 وااای با چ رويی اومده ميگه بريم خونه مامانم؟خونه؟؟!اونجا جهنمه!

 به ظاهر خيلی خانواده ی مقيد و با ايمانی هستن ولی همشون ابليسن
دفه ی اولی که خواستيم بريم کلی با روزبه دعوا و کتک کاری کرديم و من دوسه تا تو 

 گوشی خوردم و مجبور شدم هد بزنم و ارايشمو
پاک کنم و مانتوی بلند و گشاد بپوشم..يجورايی بردش بودم..کلفتش..صب تا ظهر 

 ظهر ناهارشو بدم..٬کار کنم و به خونه رسيدگی کنم
 عصر هم هرکاری اون بگه ميکنيم و شب هم ک سرويس جداگونه ميدم

 البته رابطمون خيلی عادی و روتينه
 و هيچ عشقبازی قاطيش نيست

 ی از روی عادت بودانگار فقط يه کار 
اوالش کنار نميومدم و هی ياد عشقبازيام با ميالد ميوفتادم و بوسه ها و نوازشای 

 اون يادم ميومد ولی کم کم به اين موضوع هم عادت
 کردم ..تنها ویژگی مثبت روزبه اين بود ک هرز نميپريد
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 يجوايی پای دوستامم از خونه بريده بود
د ارشين و نيکا و آذين خونمون هستن..انقدر بد رفتاری يکی دوبار ک اومد خونه دي

 کرد ک مستقيم بهشون توهين کرد ک ديگه نيومدن..
وقتی هم ک دليل کارشو پرسيدم گفت:چون بی حيا و بيحجابن خوشم 

 نمياد..توروهم از راه به در ميکنن..انگار من بچه ام
 داشتم از خونه مامانش ميگفتم

 دعوا رفتيم دفه اولی ک با اون همه
وقتی رفتيم داخل مامانش و باباش اصال به استقبال تازه عروسشون نيومدن و فقط 

 ساله روزبه اومد جلو و خوش امد گفت۴۰يلدا خواهر 
 که مامانش دعواش کرد و فرستادش تو اتاقش

بعدشم رو به روزبه گفت:اين دختره ی بی پدر و مادر و هرجايی رو برا چی اوردی تو 
 نه؟!تو اين خونه نماز خونده ميشه..جایاين خو

 هرکسی نيست و باباش ادامه داد:اين پتياره رو از خونم بنداز بيرون
من در واقع خشک شده بودم و ماتم زده بود و قدرت حرکتمو از دست داده بودم..از 

 دل خوشم نبود ک هنوز ايستاده بودم..مات
شالمو تا جلوی رر خونه نگاهشون ميکردم ک باباش اومد جلو و از پشت 

 کشيد..داشتم خفه ميشدم
 نفسم تقريبا گرفته بود..محکم دم در انداختم..روی دوزانو افتادم و گلومو ماليدم

سال پسرمو پاک و پاکيزه نگه نداشتم ک ۱۲صدای عصبی باباش تو گوشم پيچيد:
 ج....خانومی مث تو بشه زنش

.حتما ميخاستی گند کاريات با ولی نميدونم چطوری خودتو غالب پسرم کردی.
 دوست پسراتو جمع کنی..از يکی ديگه بچه داشنی

 انداختی گردن روزبه؟!
دستشو باالبرد که سيلی بزنه ولی مشت کرد و اورد پايين..انگار از ترسيدن من 

 خوشش اومده اومده بود چون پوزخندی زد و گفت:ديگه
 اينورا نبينمت

مد بيرون و سوييچ ماشينشو بهم داد و گفت:برو روزبه هم در کمال خونسردی او
 خونه من اينجا کار دارم..تا نيم ساعت ديگه خونه

 باشی..چک ميکنم..برو
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 و اين تمام دفاع شوهرم از من بود!
 من!مهتا بزرگمهر..که در مقابل همه چی سرکشی ميکردم و حرف حرف خودم بود

 ايستاد و عوضش کرد فهميده بودم نميشه با سرنوشت جنگيد و مقابلش
برای همين ٬برای همين زبونمو کوتاه کرده بودم٬برای همين تسليم محض بودم 

 گوشه٬برای همين مظلوم شده بودم٬سکوت کرده بودم
 گير و منزوی شده بودم

 جوابم دربرابر دستورات بی پايان روزبه چشم بود
د فقط الکی سر چون يه دفه که بهم يه چيزی گفت و من چون سرم تو گوشی بو

 تکون دادم و دوباره و سه باره گفت و همين ماجرا و
نتجيش شد پرت شدن کنترل به سمت سرم و خوردن دوسه تا توگوشی محکم با اون 

 دستای سنگينش
ديونه تو که روی ٬و من نفهميدم چرا هيچوقت نگفتم..هيچوقت داد نزدم که عوضی

 و تمام مال و اموال من چمبره زدی..پول خونه
ماشينام ک دست توئه..جتی کارتای بانکيم رو هم ازم گرفتی..ديگه چی ازم 

 ميخای؟؟!البته بعدا فهميدم ک موضوع خدمتکاری و
باديگاردی ميالد و همخونه و هم اتاق بودنمونو شنيده..از کجا؟نميدونم ولی شنيده 

 بود برای همين خيلی ازش ميترسيدم
..اينکه اگه انقد از من بدش مياد چرا باهام ازدواج و اين بين يه چيزی رو نميفهميدم

 کرده؟ولی هيچوقت جرئت پرسيدنشو نداشتم
 زندگی بدون دردسرو ياد گرفته بودم

 الل باشم٬کور باشم٬کر باشم٬برده باشم
 يه لحظه ترس به دلم نشست..اگه بفهمه صد حاملگی ميخورم زندم نميزاره

م..يهو زد به سرم و تمام قرصامو ريختم تو چاه واقعا ديگه تحمل کتک خوردنو نداشت
 دسشويی و سيفونو کشيدم و نفس عميقی از سر

 راحتی کشيدم
 اسمش خيانته!ميدونم

 ولی تو خلوتام هنوزم ميالد باهامه..
باهمديگه ميريم بيرون..کلی چرت و پرت ميگه..ميخنديم..تو سرو کله ی همديگه 

 بر قوربون صدقمميزنيم..قوربون صدقش ميرم..دوبرا
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 ميره...با اتوبوس ميريم بيرون..فالفل ميخوريم
سال؟مگه نه؟روی تخت دراز کشيدم و کنارم ۴راستی!چن وقت بود نخنديده بودم؟

 ميالدو تصور کردم و نازش کردم
بوسم کرد..بوسيدمش...اشک ريختم و اروم شدم..بی هدف تو گوشيم 

 ميچرخيدم..اخه حتی اينترنتم نداشتم
 با فکری ک به سرم زدلبخندی رو لبم نشست..امشب باهاش مطرح ميکنم يهو

شب ک اومد يکم بيشتر تحويلش گرفتم و بهش رسيدگی کردم و سعی کردم از راه 
 زنانه وارد بشم ک روزبه گفت:اين بساطتو جمع

 کن...چی ميخای؟!
 اين بود جواب همسرم در اوج احساساتم

با ناز روی هم انداختم. نميدونم چرا احساس ميکردم دامن کوتاهی پام بود..پاهامو 
 ميالد جلوم نشسته...نه انگار خوده ميالد بود..دستمو

 دور گردن ميالد انداختم ..انگار مهتای پارسال شده بودم
 خنده ای کردم و گفتم:عزيزم ميخام ادامه تحصيل بدم

 که باصدای داد روزبه از هپروت دراومدم
 م دور گردنشه روزبه؟ينی ميالد اينجا نبود؟!اين کسی ک من دست

دور و برمو نگاه کردم..ينی من اين لوس بازيا رو برا روزبه دراوردم؟؟از نظر اين زنو چه 
 به لوس بازی؟؟زن بايد خانوووم باشه..

صدای داد روزبع دوباره در اومد: گفتم يه بار ديگه تکرار کن..ميخای درس 
 اری وقتشه يه بچه تو دست وبخونی؟!مث اينکه زيادی بيک

 پات باشه که حسابی از بيکاری در بيای
بلند شد و ايستاد و دستشو تو جيب شلوار ورزشيش کرد و گفت:اين لوس بازيا و 

 مسخره بازيا ديگه تکرار نشه
 تلويزينو خاموش کرد و همونطور ک به سمت اتاق ميرفت گفت:سريع بيا..منتظرم

کنم..ولی..نکنه حامله بشم؟من تو اين دوماه که هوس بچه بازم بايد انجام وظيفه 
 کرده قرص ضد حاملگی خوردم و اگر حامله نشم و

 مجبورم کنه ازمايش بدم و بفهمه..واای زندم نميزاره
 صدای دادش بلند شد:مهتااااا

 با صدای نه چندان بلندی گفتم:چشم..اومدم
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که سه هفته بعدش بود کار خودشو  دفه ی اول که حامله نشدم ولی ارتباط بعديمون
 کرد و جواب ازمايشم مثبت شد

يه مادر بدبخت که يه بچه ی بدبخترو به دنيا مياره..دکتر ميگفت خيلی ضعيفم و 
 کيلو وزن کم۰۲بايد تقويت بشم..اخه توی اين يک سال 

کرده بودم و حسابی الغر شده بودم..ينی يه اليه پوست که روی استخون کشيده 
 بودن

از مطب دکترکه برميگشتيم من فقط محو بيرون بودم..خيلی خيلی وقت بود از خونه 
 پامو بيرون نذاشته بودم چون اجازه ی تنها بيرون
 رفتنو ک نداشتم و خودشم ک منو بيرون نمياورد

ديگه کال شکل شهر يادم رفته بود.. با صدای روزبه دست از نماشای بيرون 
 نم اينارو دعوت ميکنيم و اينبرداشتم:خوبه!امروز ماما

 خبرو ميدم..
 پوزخندی زدم و گفتم:اونا ک ميگن من نجسم و...

روزبه:خفه شو!حواست باشه چی ميگی..اونا خونه ی من ميان و توهم در نقش يه 
 کلفت که از قضا مادر بچمم هست خدمت ميکنی..نه

 کار ديگه
 با بغض گفتم:نقشم تو زندگيت همينه؟خدمتکار؟!

 روزبه با تحقير نگاهم کرد و گفت:از يه کلفت برام بيشتر نيستی
 اشک تو چشمام جمع شد و بطور ناخوداگاه سرازير شد

روزبه:اشک تمساح نريز..امشبم که ميان عين ادم ميری دست مامان و بابامو 
 ميبوسی و عذر خواهی ميکنی..بچم داره بدنيا مياد نميخام

 کدورتی چيزی بمونه
 گفتم:من؟!من ببوسم؟منکه کاری نکردمبا بهت 

 با فرياد گفت:نه پس..مامان من بياد دست مادمازلو ببوسه
 از فريادش گوشم کر شد..سريع گفتم:باشه..باشه..هرچی تو بگی همونکارو ميکنم

 مجبور بودم چون ازاين به بعد بايد مواظب جون بچمم ميبودم
 _خوبه!همينه

 امو گذاشتم و يکم استراحت کردم تا شبخونه تميز و مرتب بود فقط ش
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استرس داشتم..اين خانواده ی شيطان صفت داشتن ميومدن...حقيقتن 
 ميترسيدم..نميدونم چه اشتباهی تو زندگيم کردم ک گرفتار اين

 زندگی شدم
با استرس دستی به لباسم کشيدم و رفتم جلو..بهم حتی ٬وقتی مامانش وارد شد 
 جوابمو نداد..باباش هم همينطور.. نگاهم نکرد..سالم کردم

 انگار به يلدا هم سپرده بودن بهم محل نده چون سالم کوتاهی کرد و رفت نشست
با اشاره و تهديد روزيه دوباره رفتم سمت مامانش و اروم گفتم:من...من..عذر 

 ميخام..ببخشيد به بزرگی خودتون
خواهی ميکردم..مامانش جوابم و حقيقتا نميدونستم برای کدوم گناه و اشتباهم عذر 

 نداد.روزبه اشاره ی ديگه ای زد
 نه اين کار نه خاهش ميکنم

 ولی با تهديد وحشتناکی که شده بودم مجبور بودم
خم شدم سمت دستای مامانش..سختم بود..مث مرگ بود برام ولی خيلی بهتر از له 

 شدن زير دست و پای سنگين روزبه بود..مخصوصا
 اردار هم بودماينکه االن ب

 در نهايت با اکراه گفت:خيله خب..برو کنار زنيکه احمق بی عقل
 عيب نداره..به جون ميخرم اينو..

چون خيلی بهتر از عملی شدن تهديد روزبه بود..تهديد به اينکه به صندلی با طناب 
 بسته بشم و ضربه های کمربند چرمش محکم رو

 بدنم بشينه
د..اوالی زندگيموم که خيلی باهاش اشنا نبودم باهاش لج کردم يه بار اينکارو کرده بو

 و جلوی همکارش ارايش غليظی کردم که اون شد
 نتيجش

 حقيقا از اين بيمار روانی ميترسيدم و با هر دفعه ديدنش بدنم به رعشه ميوفتاد
 تا نترسين دليل هيچکدوم از رفتارای منو نميفهمين..بخدا ک نميفهمين

مث يه خدمتکار وظيفه شناس خدمت کردم و انگار نه انگار که من حامله تا اخر شب 
 ام و نياز به استراحت دارم

 باالخره رفتن و وقتی کنار هم دراز کشيديم فقط يه کلمه بعد از يکسال پرسيدم:چرا؟!
 روزبه:چرا چی؟؟!
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 _چرا اينطوری ميکنی؟
 ٬روزبه:شرکتم ورشکست شده بود..يادته

تا از دوستام که ورشکستگيش خيليا رو بدبخت ميکرد..يه ۵راکت يه شرکت با ش
 شرکتی بود مدير عاملش حيلی مايه دار بود..يه دختر

 سوسول و مغرور و پولدار..ازت تقاضای کمک مالی کردم
چقد منو دوندی..چقد جلوت هم و راست شدم..چقدر غرورمو زير پام گذاشتم تا پولو 

 بهم دادی..يادته؟
 تالفی ميکنی؟!من:داری 

 _ارزش تالفی نداری..فقط خاستم بدونی يکم مقابله به مثله
اين همه مدت؟!اين همه؟؟مقابله با همه ی عمرم؟؟زياد ٬با گريه گفتم:بی انصاف

 نيس؟؟
برده..اسمشو هرچی ميخای بزار..ميمونی..اينو يادت ٬_تو...تا...اخر...عمرت..کلفت

 باشه..حاال بگير بخاب
 شبايی بود ک تا صب تو اغوش بالشتم اشک ريختمو باز ازون 

 صب بيدار شدم و صبحانه رو چيدم و بيدارش کردم
سر سفره دوباره با ترس و لرز پرسيدم: روزبه..توکه..تو که انقد ازم بدت 

 مياد..چراباهام ازدواج کردی؟؟!
کی ي _ميدونی؟!بازم ورشکست شده بودم و کارم لنگ بود..خيليم لنگ بود..ديگه با

 دوميليارد کمک تو هم درست نميشد
 بايد همچين اتفاقی ميوفتاد که شرکتا ادقام بشن..

 البته دو سه سال پيش واقعا بهت عالقه مند بودن ولی تو...
انقد مغرور بودی که پايش نزارم...ولی وقتی اين اتفاق افتاد..ديدم تو دل تو که 

 کار سختینميشه جا شد ولی جا شدن تو دل اون پيرمرد 
نيس..ولی ديگه عالقه ای نبود چون هرزگی هاتو با اون پسره که به اسم باديگارد 

 هميشه همراهت بودوتوی شرکت به اسم مترجم ديده
 بودم...

با بغض و گريه گفتم:بخدا هرزگی نبود..بخدا نبوود..بابابزرگ گفته بود تو يه 
 همراهتدخترتنهايی که بايد هميشه يکی به عنوان باديگار 

 باشه..بخدا همين بودو بس..ديگه حتی اسم اون پسره رو هم يادم نيس
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ساله ۱۲سالمه ولی مث زنای ۰۱دستامو به صورتم کشيدم و ادامه دادم:صورتمو ببين..
 شدم..روزبه دارم نابود ميشم..ميبينی که چقدر

 تغيير کردم..االن بنظرت من همون مهتای پارسالم؟؟
م..همه و همه هزار درجه تغيير کرده...همون چيزی شدم که تو اخالق٬رفتارم٬حجابم

 خواستی.. هر چی گفتی گفتم چشم..من بخدا...
 روزبه اروم از جاش بلند شد و گفت:ناهار درست نکن..ميام دنبالت بريم بيرون

زير لب مرسی ارومی گفتم و صبحانمو خوردم..نميدونم دلش نرم شد يانه..ولی 
 گذاشته باشهخداکنه روش تاثير 

ماه اخرم بود..رفتم جلوی اينه و به شکم بزرگم نگاه کردم..مهتای االن کجا و مهتای 
 قبال کجا؟!اين مهتا با شکم بزرگ و برن ورم کرده

 ..خيلی با مهتايی ک هيکلش حسابی رو فرم بود فرق داشت
 رفتم تو اتاقی که سيسمونی پسرمو چيده بودم..

 رو تختش گذاشتمروی زمين نشستم و سرمو 
حسابی سنگين شده بودم ولی مجبور بودم عين سابق تو خونه کار کنم که واقعا برام 

 سخت بود..اما مجبور بودم..مجبور!!خيلی بهتر از
کتک خوردن بود..تو اين مدت فهميده بودم که روزبه مشکل روانی داره چون وقتی 

 ارومه و همه چی مطابق ميله..معلومه که دوستم
ه اما با کوچکترين حرکتی بيماريش عود ميکنه و ميگيره زير باد کتک ..حتی دار

 حاملگيم و بودن اين بچه هم اين رفتارشو عوض
 نکرد چون يه بيمار روانيه

افکارمو پس زدم و پاشدم..در کمدشو باز کردم و يکی از لباساشو برداشتم و گفتم: اقا 
 کوچولوی من!کی به دنيا ميای؟!

زورکی بودی و اسمتم زودکی روت گذاشتن اما منکه دوست دارم..کت و درسته که 
 شلوار کوچولوشو تکون دادم و گفتم:محمد حسام!

 مامان منتظرته
پوزخندی رو لبام جا خوش کرد..هميشه دوست داشتم اگه بچه ام پسر بود اسمش 

 مهبد باشه اما حاال....
م بيرون..از صبح خيلی بيحال بودم و با صدای روزبه که داشت صدام ميزد از اتاق رفت

 دل و کمرمم درد ميکرد..سالمی کردم و کتشو
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گرفتم..ميخاستم برم تو اتاق که درد بدی تو دلم پيچيد..دستمو رو دلم گذاشتم و 
 دوزانو رو زمين افتادم

 روزبه با نگرانی به سمتم اومد و گفت:مهتا؟؟!مهتا چيشدی؟؟!
 قط لب زدم:دارم ميميرناز درد نتونستم حرف بزنم و ف

با کمک روزبه لباس پوشيدمو و سواد ماشين شديم..چجوری به بيمارستان رسيديم 
 رو نميدونم چون تمام مدت از درد به خودم ميپيچيدم

به بيمارستان که رسيديم سريع به اتاق عمل منتقلم کردن و محمد حسامم به دنيا 
 اومد

 "ميالد"
نميدونست چه سرابی ديده/منه ديونه چه تو رو از دور دلم ديد اما/

 ميدونستم/زندگی برام چه خوابی ديده/نميدونی نميدونی ای عشق/
کسی که جوونيشو ريخته به پات/واسه اينکه تورو از دست نده/چه عذابی چه عذابی 

 ديده/اه ای دل مغموم/اروم باش اروم/ای حال
 نامعلوم/ اروم باش اروم/نيستی اما هنوزم کنارمی

نيستی اما هنوزم اينجايی/روز صدهزار دفه ميميرم/اگه احساس کنم تنهايی/ هر کجا 
 رفتی و هرجا موندی/منو بيخبر نزار از حالت/

اگه تنها شدی و دلت گرفت/خبرم کن که بيام دنبالت/اه ای دل مغموم /اروم باش 
 اروم/ای حال نامعلوم/ اروم باش اروم

خاموش کردم و دوباره زدم اول اهنگ که يهو  سيگار تموم شدمو توی جا سيگاری
 ضبط خاموش شد

ساعت نبودم اقا ۰نجمه درحاليکه چادرشو درمياورد پنجره رو باز کرد و گفت:باز من 
 خودشو تو سيگار خفه کرده و طبق معمول اين

 اهنگ..بابا يکم اهنگ شاد بزار قر بديم
 د اقاااااو کمرشو تکونی داد..اومد جلوم و گفت: سالم عرض ش

 _سالم
نجمه خنديد ورفت توی اتاق و با صدای بلندی گفت:اومممم مرد کم حرف من..زود 

 بگو ببينم ناهار چی بزارم؟
 _هرچی دوس داری

 نجمه:نههه تو بگو ديگه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 1 1  

 

 من:نظر خاصی ندارم...کتلت خوبه؟!
 _ارره عااليه..زودی برات پختم اقاااا

 ارکی پوشيده بودو از اتاق اومد بيرون..تاپ و شلو
پشت مبلی که من نشسته بودم ايستاد و دستاشو دور گردنم حلقه کرد و خم شد 

 گونمو بوسيد و گفت:اول بوس انرژی بخش منو بده تا
 برم..زود..زود

 لبخندی رو لبم نشست و گونشو اروم بوسيدم..بلند خنديد و به سمت اشپزخونه رفت
به نجمه زل زدم که تو اشپزخونه سريع اينورو سيگار ديگه ای اتيش زدم و همونطور 

 اونور ميرفت..توی دلم گفتم:نجمه برای من خيلی
زياده...من واقعا لياقت نجمه رو ندارم..ای کاش به قبال برميگشتم که اينجوری 

 زندگيشو خراب نکنم..اون لياقت بهترين زندگی و بهترين
 مثل من ميسوزه.. مرد رو داره ولی داره به پای مرد خشک و سردی و

ينی اوال نداشتم ولی انقد بهم محبت کرد که دلم نرم شد..ولی دست ٬دوسش دارم
 خودم نيست..ديگه اون ميالدی نيستم که با همه گرم بودو

سربه سر همه ميذاشت..شده بودم يه ادم مزخرف و سر که همدمم سيگاره..رفتن 
 ..مهتا خيلی داغونم کرد..خيلی..از مشهد زدم بيرون

من ديگه هيچی توی اون شهر نفرين شده نداشتم ..اومدم شمال و توی ساری 
 ساکن شدم و توی خونم تمام مدت به مهتا فک ميکردم ولی

بعد به خودم اومدم و ديدم منه احمق دارم به يه زن شوهر دار فکر ميکنم..هرچند 
 ازدواجش اجباری بود ولی بازم زن شوهر دار بود و

 گناه...تو يه دانشگاه مشغول به کار شدمفکر کردن بهش 
رو فروختم و يه سمند مشکی خريدم...ديگه برای خودم ۰۲۰وضعمم خوب بود..اون

 استادی شده بودم و کلی دانشجو زير دستم بودن..
سرم با کار گرم بود و کمتر به مهتا فکر ميکردم و با خودم گفتم اگه ازدواج کنم مطمئنا 

 ولی بالفاصله پشيمونديگه بهش فکر نميکنم 
شدم..اخه کی به يه پسر تنهاو بی پدر و مادر زن ميده زن ميده؟؟برای همين 

 پشيمون شدم
زبان انگليسی..قيافش خوب ۰دانشجو ترم ٬نجمه حکمتی٬يکی از دانشجوهام

 بود..خيلی هم متين و محجوب بود..احساس کردم اين دختر
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ولی بازم همون فکر مزخرفم..کسی به يه ميتونه اون کسی باشه که دنبالش ميگشتم..
 ادم بی کس و کار زن نميده..البته فک کنم اونم به

 من حس داشت...
اونروز کالس که تموم شد نجمه با جزوش اومد جلو و سوالی پرسيد و من به جای 

 نگاه کردن به صفحه ی دفترش به خودش نگاه کردم
د و ناز بود و چشمای قهوه ای قدش متوسط بود و هيکلش تقريبا پر..صورتش گر

 تيره داشت..از سنگينی نگاهم سرشو اورد باال و با
خجالت نگاهم کرد..بجلی جواب سوالش گفتم:ميتونم يه قهوه مهمونتون کنم؟و 

 نجمه با خجالت و شرم گفت:خب..ميدونيد..چيزه
 من:عيب نداره خانوم..اگه مشکلی هست نميخام به زحمت بيوفتيد

 لی نيست..بريم..فقط جلوی بچه ها..نجمه:نه مشک
 لبخند جذابی زدم و گفتم:يه کافی شاپ دوتا کوچه باالتر هستش..بريم اونجا

 من رفتم..شما هم از پشت سر بياين..منتظرتونم...
دو دقيقه بعد از منم نجمه رسيد..چادری بود..چادرشو محکم گرفت و پشت ميز 

 نشست وبه زمين خيره شد..
 کيک سفارش دادم.و گفتم:خب خانوم حکمتی..چه خبر؟؟!تا قهوه و ۰

 با خجالت گفت:هيچی...ببخشيد استاد ميتونم بپرسم هدفتون از اين دعوت چيه؟؟
به چهره ی نازش خيره شدم و گفتم:چقدر هوليد شما خانوم...بفرماييد قهوتونو ميل 

 کنين تا منم شروع کنم
 ز قهومو خوردم و گفتم:استرس رو از تک تک کاراش ميخوندم..يکم ا

نه دوست و نه اشنا...ينی کال هيچکسو ندارم..فقط ٬نه پدر٬من کسيو ندارم...نه مادر
 يه خواهر دارم که ايتاليا زندگی ميکنه..همين..تا االن

خودم غرق درس و کار کرده بودم و اصال قصد ازدواج نداشتم ولی خب از وقتی شما 
 دو دارم..ورو ديدم تصميمم عوض شد و اين قص

ازونجايی که شما خيلی عجولی زود ميرم سر اصل مطلب..با من ازدواج ميکنين؟البته 
 من از شما توقع ندارم حتما جوابتون مثبت باشه

چون من شرايط خاصی دارم و هرکسی زندگی با همچين فردی رو قبول نميکنه..فقط 
 سالمه..فوق ليسانس۱۲ازتون ميخام فکر کنيد..من
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ليسی دارم و همونطور که ميبينين استاد دانشگاهم و قبال توی يه شرکتی تو زبان انگ
 مشهد مترجم بودم..مشهدی هستم و ديگه...همين!

با استرس دستاشو بهم پيچيد و گفت: خب راستش من بايد فکر کنم ولی راستش 
 شرايط منم يکم خاصه..من پارسال که توی عقد بودم

..ينی سه ماه بود که عقد کرده بوديم که فهميدم طالق گرفتم..نامزدم معتاد بود
 معتاده و حاضر به ترک نيست که طالق گرفتم..به هرحال

 حق شما بود که اين موضوعو بدونين..هنوزم روی پيشنهادتون هستين؟
_البته!مقصر شما نبودين ک!مقصر اين دنيای نکبته که بدجوری همه رو به بازی 

 همين٬..هفته ی ديگهگرفته..رو پيشنهادم فکر کنين
 همينجا٬همين ساعت٬روز

 خوبه؟؟!
 _بله..ميام

از جام پاشدم و صورتحسابو پرداخت کردم و به سمت ماشينم راه افتادم و رفتم خونه 
 ولی توی راه هنوزم با خودم درگير بودم که کار

 درستی کردم يا نه؟
ه با دوتا ليوان چايی با تکون خوردن دستی جلوی صورتم از حاطرات در اومدم..نجم

 کنارم نشست و سيگارو از بين انگشتام کشيد و تو
جاسيگاری خاموشش کرد..دستشو با شيطنت دور گردنم انداخت و گفت:يه وقت 

 خسته نشی همش اينجا نشستی و سيگار ميکشی؟؟پاشو
 برو نوشابه بگير برام که بدجور هوس کردم..پاشو ديگهه

م کرد تو اتاق لباسامو پوشيدم و پاکت سيگارمو تو جيبم منو به زور بلند کرد و پرت
 گذاشتم و به سمت در خروجی رفتم که نجمه ازم

اويزون شد و پاکت سيگارمو از تو جيبم دراورد و با حالت تخسی زل زد تو چشمام.. 
 خندم گرفت و گفتم:برو کنار بچه..ميخام برم برا
گفت:بسيار کار درستی  جنابعالی نوشابه بخرم..دستشو به کمرش زد و

 ميکنی..هميشه بايد همينقدر حرف گوش کن باشی..پاکت سيگارو
تو دستش تکون داد و گفت:اينم دست من ميمونه تا بيای..الزم نکرده دم به دقيقه 

 سيگار بکشی..ريه هات داغون هست..داغونتر ميشه
 خنديدم و گفتم:خيله خب..باشه..برو کنار که برم
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 و بازم زل زد تو چشمامولی کنار نرفت 
 _ديگه چی ميخای؟؟!

 نجمه:بوس ميخام...بووووس
خنديدم و گفتم:تو اخر منو خل ميکنی مهتا..خودم يه لحظه نفهميدم چی گفتم ولی 

 زمانی به خودم اومدم که نجمه خشک شده بود..سريع از
ی خونه زدم بيرون..واای چه سوتی وحشتناکی بود که دادم؟؟!حاال به نجمه چ

 بگم؟؟بگم موضوع چی بودا؟؟!اصن بگم مهتا کيه؟
تقصير خودشه!کارايی رو ميکنه که مهتا هميشه ميکرد برای همين يه لحظه..فقط يه 

 لحظه قاطی کردم
نفس عميقی کشيدم و سعی کردم ارامشمو حفظ کنم...ميگم صاحب همون شرکتی 

 که توش مترجم بودم که قصد ازدواج داشتيم ولی
 !االن هم نميدونم چرا اسم اونو اشتباهی گفتمنشده..همين

اگرم بپرسه چرا تا حاال بهش نگفتم ميگم چون از نظرم خيلی مهم نبوده..اره بايد 
 همينو بگم

نوشابه رو خريدم و رفتم خونه..کليدو انداختم و نفس عميقی کشيدم و درو باز کردم 
 و رفتم داخل..اروم اروم به سمت اشپزخونه رفتم که

دم نجمه پشت ميز نشسته و سرشو رو ميز گذاشته..نوشابه رو روی ميز گذاشتم و دي
 خودمو برای يه جنگ و جدال حسابی اماده کردم

 با سر و صدای من نجمه سرشو اور باال
 چشماش حسابی قرمز بود ولی با لبخند گفت:عه!اومدی؟

 اخ جوون نوشابه..بشين تا ناهارو بيارم
 ساتو عوض کننه نه...برو اول لبا

 من فقط بهت زده نگاهش ميکردم..
 مگه ميشه؟؟!چقدر خانومی و بزرگواری کرد که چيزی نپرسيد

سريع لباسامو عوض کردم و رفتم سر پيز نشستم و ناهارمونو خورديم..تشکری کردم 
 و طبق معمول کنار پنجره ی رو به کوچه ايستادم

 و سيگاری اتيش زدم
کشيده شد و تو جاسيگاری خاموش شد تا خواستم چيزی  دوباره سيگارم از دستم

 بگم نجمه با لحن بچه گونه ای گفت:عه! بابا جونم..انقد
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 سيگار نکش..برام خوب نيس
خنديدم و گفتم:اوخی!دلت برات بابات تنگ شده نجمه کوچولو؟!باشه امشب ميريم 

 پيششون
 نه مامان؟؟! نجمه:نه...وقتی بابام کنارمه برا چی دلم تنگ بشه..مگه

(داشتم با خودم ميگفتم حتما نجمه خل شده)که باصدای خودش گفت:اره مامان 
 جون..بابا اينجاست

 واقعا نميفهميدم...با گيجی نگاهش کردم که گفت:اه...چقدر تو خنگی بابا
 انقدر نمايش اجرا کردم..برگه ای رو جلوم گرفت..نگاهی کردم..برگه ی ازمايش بود

 و گفتم:متاسفانه هنوز مدرک پزشکيمو نگرفتمگيج خنديدم 
 قيافش حرصی شد..انگار دوست داشت خفم کنه که نميفهمم

_وااای خدااا..ميالد ميالد ميالد چکار کنم از دست تو اخه؟داری بابا ميشی..فهميدی 
 يا بيشتر توضيح بدم؟!

 با شيطنت گفتم:نه نفهميدم..بيشتر توضيح بده
حيايی من از تو بی حيا ترم..بزار کامل بگم...حدود يه ماه با حرص گفت:اگه تو بي

 بيش يه شب شما اومدی....
 خنديدم و گفتم:خيله حب..بسه..فهميدم بی حيايی..مبارک باشه

 _مبارکمون باشه!
يهو بغض بدی تو گلوم نشست. مامانم چقدر برای من و مينا ارزو داشت ولی نموند 

 ه ميشه..که ببينه ارزو هاش داره براورد
 نجمه با نگرانی گفت:ميالد؟؟ميالدم؟؟چی شد؟؟!

 _هيچی..ياد مامانم افتاد..خيلی ارزوی اين روزو داشت
 منو کشيد تو بغلش و گفت:خدابيامرزتشون

دستامو دورش انداختم و گفتم:نگا..نگا...يه فنچ اومده منو بغل کرده...نجمه غش 
 اد مهتا افتادمغش خنديد و خودشو تو بغلم ولو کرد..باز ي

ميگفت دوس دارم اسم بچمون مهبد باشه..کلی برای اين روز برنامه چيده بود ولی 
 چطوری همه ی ارزوهامون بر باد رفت...

 "مهتا"
 _محمد حسام!محمد حسام!عزيزم بدو بيا

 بدو پسرم
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محمد حسام تاتی کنان به سمتم اومد و خودشو محکم تو بغلم پرت کرد و غش غش 
 خنديد

 _جووون...مامانی فدای خنده های خوشگلت..خنديدوگفت:ماما..ماما
 _جون ماما!عشق ماما

 روزبه:مهتا!مهتا ناهارو بيار
 _باشه..االن

 و دست محمد حسام رو گرفتم و از اتاق رفتيم بيرون..تازه ياد گرفته بود راه بره
ير تا ميزو به روزبه رسيديم..محمد حسامو دادم بهش و گفتم:اين گل پسر بگ

 بچينم..داشتم به سمت اشپزخونه ميرفتم که دستم کشيده شد و
تقريبا بچه رو پرت کرد تو بغلم که گريه اش در اومد..روزبه گفت:بگير اين بچه رو 

 حوصله ندارم..تو اينجا چه کاره ای که من بچه رو
 نگه دارم؟

دم با اومدن بغض گلومو گرفت...روزبه حتی با بچمونم خوب نيست..فکر ميکر
 محمدحسام حتی باعث بشه با منم بهتر بشه اما نشد و

 حتی بعضی وقتا بدتر هم ميشد
رفتم تو اشپز خونه..اشکام ريخت..محمد حسامم که داشت گريه ميکرد ساکت شد و 

 با تعجب به اشکای من نگاه ميکرد..اخه هيچوقت
 جلوش گريه نکرده بودم که توی روحيه اش تاثير نزاره

ور جلوی اشکامو گرفتم و لبخند مصنوعی زدم ومحمد حسامو روی صندلی بز
 اشپزخونه نشوندم و گفتم:پسر مامان اينجا بشينه تا غذا

 رو بيارم..باشه عزيزم؟!
 با خنده ی شيرينی گفت:باشه ماما

 ميزو چيدم و روزبه رو صدا زدم
 وقتی نشستم روزبه گفت:چيه؟؟!چته؟

 ی..خوبمپوزخندی زدم و گفتم:هيچ
هفته ميرم کانادا..سفر کاريه..ميخاستم درو قفل کنم ولی خب بچه ۱_من فردا برای 

 هم هست اگه اتفاقی بيوفته مجبوری بری بيرون..پس
در بازه ولی هيچا نميری..جايی هم اگه خاستی بری و خيلی واجب بود بهم زنگ 

 ميزنی.
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هستن که حواسشون به حواست باشه نخای منو بپيچونی چون من نباشم کسايی 
 تو باشه

 من:باشه..موفق باشی
و توی دلم گفتم:اره تو گفتی و منم باور کردم..من مطمئنم تنها ديوونه ای که منو 

 کنترل ميکنه تويی و نه هيچکس ديگه
 دارم برات اقای روزبه مهدوی

 "ميالد"
 _مهبدو بده به من تو برو درستو بخون..من حواسم بهش هست

 اذيت ميشی..بيخيال نجمه:نه
 رفتم و مهبدو از دست نجمه گرفتم و گفتم:اين کوچولو با من!

 نجمه خنديد و گفت:مرسی بابايی
به مهبد نگاه کردم و توی دلم گفتم:يکساله پا توی اين دنيای مزخرف گذاشتی و من 

 با هر مهبد گفتن ياد مهتا ميوفتم..ميدونم خيانته ولی...
 يشو بوسيدم..کپی نجمه شده بود..تپل و چشم ابرو مشکیخم شدم و اروم پيشون

توله هيچيش به من نرفته بود..تو بغلم خوابيد..اروم روی مبل گذاشتمش و دوباره 
 به سمت پنجره ی مورد عالقم رفتم و سيگارمو روشن

 کردم و رفتم توی گذشته...
 د با تو..قبول؟؟!مهتا:ميالد...اگه بچه دار شديم..پسر بود اسمش با من..دختر بو

خنديدم و دماغشو کشيدم و گفتم:قبول ولی خب من هنوز بايد تورو بزرگ کنم..بچه 
 ميخام چيکار جيگر بابا

مهتا جيغی کشيد و گفت:بيشعوور به من ميگی بچه؟؟و با بالشت افتاد به جونم و تا 
 ميتونست منو زد..دستاشو محکم گرفتم و انداختمش

 رو تخت..رفتم جلو
 کرد ميخام ببوسمش چون اروم شد ولی با بالشت افتادم به جونشفک 

 بعد از کلی شيطنت مهتا گفت:حاال جدا چی بزاريم؟؟!
 من:نميدونم..تو بگو اسم پسرمونو

 مهتا:اوممم دوست دارم اسم پسرمون مهبد باشه..خيلی قشنگه نه؟؟به مهتا هم مياد
ه..اگه دختر بود ميزاريم ميشا چون خنديدم و گفتم:خودخواه منی تو!اره حيلی قشنگ

 به ميالد مياد
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 با صدای داد نجمه به خودم اومدم:ميالااد..اينجوری حواست به مهبده؟؟
 _شرمنده..کارام ذهنمو درگير کرده..بدش به من

 سيگارمو خاموش کردم و مهبدو گرفتم
 نجمه:تا نيم ساعت ديگه هم شام حاضره

و رفتم نجمه رو از پشت بغل کردم..محکم..به اندازه مهبدو دوباره روی مبل گذاشتم 
 ی همه ی وقتايی که سرد و بی احساس بغلش

کردم..به اندازه همه وقتايی که تو بغلم بود و به مهتا فکر ميکردم..بغلش کردم و 
 بوسه ی پرحرارتی روی گردنش گذاشتم..برگشت سمتم

 لبامو رو لباش گذاشتم و طوالنی بوسيدم
 همه ی دارايی من بود..همه ی داراييم.. فعال نجمه

دوروز بعدش که من از دانشگاه اومدم خونه..ديدم نجمه حسابی دپ زده و تو 
 خودشه..باالخره بعد از کلی اصرار از زير زبونش کشيدم

 که چشه
 _دوباره حاملم!

 موهای تنم سيخ شد
 من:نجمه بگو دادی دروغ ميگی؟؟شوخيه ديگه؟؟مگه نه؟؟

ض گفت:نخيرم..شوخی نيست..جنابعالی کار خودتو کردی..هی بهت ميگم توی با بغ
 دوران شيردهی درصد حاملگی خيلی باالست مگه
 تو گوشت رفت؟نرفت ک!!بفرما...حاال چيکار کنم؟

 من:نميدونم..واقعا نميدونم
 ماهشه..بزرگه۱_نميشه بندازمش...

 من:وااای چطور تا االن نفهميدی؟؟
 خنديد و گفت:برای بار دوم داری بابا ميشی..البته برای تو که بد نشد_چميدونم..و 

سالمه و دارم برای بار دوم مامان ۰۱سالته وقتشه ديگه..منه بدبخت چی بگم که ۱۰
 ميشم

 خنده ی گيج و مبهوتی کردم و رفتم بيرون که قدم بزنم
 "مهتا"

 اده اس_خب!من بايد چيکار کنم؟؟اين همه ی مدارکه..همه چيم ام
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_يکم صبر کنين..همه چی درست ميشه..طالق غيابيتون هم بخاطر همون اثار ضرب 
 و شتم و مدرکی که از پزشکی قانونی گرفتين تا

 روز ديگه حله..البته خيلی دوندگی کردم که انقدر زود راه بيوفته۰_۱
 من:ممنون!لطف کردين جناب رسايی..چقدر تقديم کنم؟!

 مهر..کم از پدرتون به ما نرسيده_وظيفه اس خانوم بزرگ
 من:حساب من و پدرم جداست..بفرمايين

 _اخر کار خدمتتون عرض ميکنم..هر وقت کارم تمام و کمال انجام شد
 من:خيله خب...پس منتظرم..حضانت بچه هم ميخام با خودم باشه

 _بله هست..نامه ی پزشکی قانونی همه کارا رو درست کرد
 بينمتون..راستی کارای ويزام چيشد؟؟_خوبه..مرسی..پس مي

 رسايی:اونکه حله!فقط يه بليط هواپيما ميخاد
 _پس...فعال خداحافظ

 و از دفتر وکالت رسايی اومدم بيرون
 از روزی که روزبه رفت..افتادم دنبال کارای طالق غيابی و اقامت برای لندن

 مدو االن کارام درست شده بود..نفسی کشيدم..بوی ازادی ميو
به خيابونا نگاهی انداختم..برام غريبه بودن..منی که يه زمانی هر روز به گشت و گذار 

 بودم االن چند وقت بود پامو از خونه بيرون
 نذاشته بودم

توی ايستگاه اتوبوس ايستادم..مرتيکه عقده ای سويچ ماشين تحفه اشو با خودش 
 االنبرده بود..يه زمانی يه پارکينگ پر ماشين داشتم..

 بايد با اتوبوس اينور و اونور برم
سوار اتوبوس شدم...ياد تمام ديونه بازيام با ميالد افتادم..راستی! ينی االن 

 کجاست؟!چيکار ميکنه؟ازدواج کرده؟نکرده؟!اگه کرده..بچه
 داره يا نه؟!

 با صدای محمد حسام بهش نگاه کردم..يه بچه ی ديگه ديده بود و داشت ميخنديد
به سرش کشيدم و گفتم:تو از امروز مهبدی..مهبد..محمد حسامی ديگه وجود  دستی
 نداره..

تاساک جمع کردم..مهبدو برداشتم ۰طالقم درست شد..ديگه رها شدم..از کل زندگيم 
 و از خونه رفتم بيرون البته قبلش يادداشتی برای
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 روزبه گذاشتم:
ادم ديونه بودی که بهترين ساالی  اقای مهدوی!ديگه تموم شد..ديگه ازاد شدم..تو يه
 عمرمو سوزوندی..هيچوقت ازت نميگذرم..مطمئن

باش تاوان اين دل شکسته رو ميدی..راستی شرکتمم فروختم..درجريانی که؟همه ی 
 پوالمم به حساب خارجيم ريختم..همه حقمو ازت

با  مگرفتم ولی مهم ترين چيزعمرمه که ديگه برنميگرده...درضمن تمام مدت زندگي
 تو..دلم با ميالد بود..ميشناسيش که؟؟باديگاردم بود..

 عشقم بود..زندگيم بود..
خوشحالم که مث يه اشغاالز زندگيم پرت شدی بيرون..اميدوارم ديگه هيچوقت 

 نبينمت)
رفتم دم در..پژمان با بنز مدل بااليی منتظرم بود..پوزخندی زدم..يه زمانی يه ماشين 

 يم بودمث اين ماشين دم دست
پياده شد و سالم عليکی کرديم و شاکامو گذاشت عقب ماشين..منم با مهبد جلو 

 نشستم
 خوبی؟٬_خب!خانوم خانوما چطوری؟

 _مرسی خوبم..مارال چطوره؟غزل؟؟خوبن؟؟!
 _خوبن همه..غزلم که حسابی شيطون شده

 سالش۱مارال زنش بود و غزل دختر
مت قطعيه؟!ميخای بری؟؟اونجا جايی رو بعد از چن دقيقه سکوت گفت:مهتا!؟تصمي

 داری؟؟!
با اطمينان گفتم:اره قطعيه...جا هم پيدا ميشه..ممنون که کمکم کردی...تو نبودی 

 کارام انقد زود پيش نميرفت
 _وظيفه بود خانمی!

 به فرودگاه رسيديم...من جلوجلو با مهبد ميرفتم و پژمان هم با ساکا ميومد
 برگرد...يهو گفت:مهتا...مهتا 
 برگشتم و گفتم:بله؟!

يهو مات موندم..نيکا با جيغ اومد سمتم و گفت:سالم مهتااا..عزييزم چقد دلم برات 
 تنگ شده بووود....و کلی منو بوسيد و من همچنان

 توی بهت بودم که اذين و ارشين ريختن رو سرم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 2 1  

 

ای مم به ساککلی باهم روبوسی کرديم و حرف زديم.. خواستم خداحافظی کنم که چش
 دست اذين و نيکا و ارشين افتاد

 با ذوق گفتم:نههه؟؟!!
 تاشون باهم گفتن:اررره۱

 اونا هم بليط گرفته بودن و باهام ميومدن لندن
تا با جيغ جيغ و خنده ۱من ديگه مهتای قبلی نبودم..من خيلی اروم و متين و اون 

 سوار هواپيما شديم و جواب من در مقابل همه ی قهقهه
های بلند اونا لبخندی اروم بود..من روحم مرده بود..يه ادم مگه ميتونه بدون روح 

 زندگی کنه؟؟
مهبد سرشو رو پام گذاشت و خوابيد و بچه ها هم بخاطر مهبد ساکت شدن..الهی 

 بگردم مهبدو..از بس هميشه تو خونه تنها بوده و
برقرار کنه ..از همه ميترسه  هيچکس جز منو نديده اصال نميتونه با با بقيه ارتباط

 انگار..
 دستی به سرش کشيدم و گفتم:ايندتو ميسازم عزيزم

 بعد از يه مدت خسته کننده ای رسيديم
به سمت يکی از هتالی معروف لندن رفتيم..همه ی خاطرات دوران مجرديم برام زنده 

 تاو البته ميالد افتادم۱شد..سفرای خارجی با اين 
 کام بی اختيار ريختبا ياد ميالد اش

 ميالدم...همه ی عمرم...ينی کجايی؟؟!
 بچه ها حال بدمو فهميده بودن و ساکت شده بودن..مهبدم همينطور

 بچم با ترس و نگرانی نگاهم ميکرد..اشکامو پاک کردم و لبخندی به مهبد زدم
 دتا برگشتن ايران و منو مهبد هم کارای اقامتمون درست ش۱يه ماه گذشت..اون 

 يه خونه ی دنج و خوشگل و يه ماشين مدل باال خريدم
 مثل قبلنا..من زندگيمو دوباره ميسازم

شناسنامه ی مهبدم عوض کردم و به فاميل خودم براش شناسنامه گرفتم و زندگی 
 جديدمو شروع کردم..

 "ميالد"
 با ناباوری به دهن دکتر خيره شدم

 چنبار پلک زدم که مطمئن بشم بيدارم..
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اين امکان نداشت..روی دوزانو افتادم و ناخوداگاه اشکام ريخت..چرا من تا ميام 
 طعم خوشبختی رو احساس کنم بايد يه اتفاقی بيوفته؟؟!

من تازه عاشق زندگيم شده بودم..عاشق نجمه بودم..ديگه به گذشته فکر 
 همون ميالد شاد و سرزنده..ولی٬نميکردم..شده بودم ميالد قبلی 

ينکه اين دنيا خوشبختی رو به من نميديد..هر وقت ميام خوشبخت بشم يه مثل ا
 صاعقه ميزنه و همه چيو نابود ميکنه

 دست دکتر نشست رو شونم..چشمای پر اشکمو بهش دوختم:غم اخرتون باشه
و رفت...غم اخرم؟؟!مگه غمای من اخری هم داره؟؟!ديگه نتونستم جلوی اشکامو 

 با فرياد گفتم: خدااااااابگيرم..زدم زير گريه و 
 مامان و بابای نجمه هم گريه ميکردن

 باباش اومد طرفم و منو به بغلش کشيد و دوتاييمون گريه کرديم
 تا بچه تنهام ميزاره۰وسط زايمان نجمه دوام نمياره و منو تنها ميزاره..با 

 ر کنم؟؟!نجمه همه ی عمرم بود..همه ی زندگيم بود...حاال من بدون زندگيم چيکا
 تا بچه رو بدون مادر بزرگ کنم؟!۰چطوری 

 مراسم دفن و کفن و مراسمات خيلی سريع و ابرومندانه انجام شد
مهبد و دالرام توی اين مدت پيش يکی از دوستای صميمی نجمه بودن..اسم دخترمو 

 گذاشتم دالرام که شايد بعد از اينهمه بدبختی بتونه
 دل باباشو اروم کنه

 م کال شبيه نجمه بوددالرام
 پدرسوخته ها انگار من هيچ نقشی تو به وجود اومدنشون نداشتم

 از اخرين مراسم هم برگشتيم خونه و به زهرا(دوست نجمه)گفتم بچه ها رو بياره
من هنوز دخترمو درست و حسابی نديده بودم..تا اومدن..مهبد بدو بدو اومد طرفم 

 !آله ُ دفتهو گفت:بابا..بابا...مامانی نيس؟؟
 (خاله گفته)...محکم به خودم فشردمش و گفتم:اره عزيز بابا...مامانی ديگه نيس

 و مهبدو پايين گذاشتم و دالرامو بغل کردم و بوسيدمش.
 مبين و مينا هم بخاطر مراسمای نجمه اومده بودن فردا برميگشتن...

 مينا ديگه اون دختر ساده ی قبال نبود
خيلی شيک و امروزی شده بود و من ازين بابت خيلی خوشحال  تبديل به يه خانوم

 بودم..مبينم هم ادم شده و قيافش مردونه شده بود
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مينا:راستی ميالد..من با کی از دوستام حرف زدم..يه پرستار خوب پيدا کردم..از فردا 
 مياد

 نميخاد٬من:الزم نکرده
رگ کنی؟؟!ميتونی؟؟نکنه مينا عصبی شد و گفت:چی؟؟ميخای دوتا بچه رو خودت بز

 ميخای ديگه سرکار نری و خودتو وقف اينا
 کنی؟؟!

 منم با لحن عصبی گفتم:الزم باشه اينکارم ميکنم
مينا:ولی من نميزارم..اين خانوم فردا مياد..هم کارای خونتو ميکنه..هم بچه هاتو 

 بزرگ ميکنه..يه خانوم ميانسال که بی کس و کاره..
 ساعت همينجاست۰۱

 با فهميدن اينکه طرف ميانساله خيالم راحت شد و ديگه بحثو ادامه ندادم
 "مهتا"

 سال بعد۴
 به اينجا کامال عادت کردم..بيشتر وقتم با مهبد به تفريح ميگذره

چون اينجا ک کار مورد نظرمو پيدا نميکردم و از سود پوالی حسابم استفاده 
 سيدم..يهميکردم..ولی ديگه احساس ميکردم به پوچی ر

 زندگی يکنواخت و خسته کننده که همش تفريحه
خالصه بعد از کلی درگيری با خودم تصميم گرفتم برگردم ايران ولی نه به اون شهر 

 نفرين شده..ميرم يه گور ديگه و زندگيمو شروع
 ميکنم

 تا۰نگاهی به ساکام انداختم..ياد پارسال افتادم که از خونه زدم بيرون..اونروزم فقط
 ساک داشتم..

 ينی روزبه بعد از اونروز چيکار کرد؟!
چشمم به مهبد افتاد که اروم روی کاناپه خوابيده بود..دلم براش 

 ميسوخت..هيچوقت از محبت پدر بهره نبرده و نخواهد برد...ميگم نخاهد
برد بخاطر اينکه من بعد از دوتا شکست عمده ای که داشتم حاضر نيستم توی 

 ی نگاه کنم..چه برسه به ازدواجصورت هيچ مرد
بازم ياد ميالد افتادم..چن وقت بود نديده بودمش؟؟!دوسال؟!سه سال؟؟! چهار 

 سال؟؟!
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 زمان از دستم در رفته بود..اونم حتما يه گوشه ی اين دنيا زندگی خودشو داره
 مهبدو بيدار کردم و با هم همراه با ساکا زديم بيرون

 لوم نيس..شايد باز برگردم..هيچ مع
 سوار هواپيما شدم..به تهران که رسيدم همونجا يه بليط ديگه هم گرفتم

 ميرفتم شمال...يه جايی که ناشناس زندگيمو شروع کنم
 وقتی به شهر مورد نظر رسيديم به سمت ويالم توی اون شهر راه افتادم

 يه جای خيلی دنج و با صفا کنار دريا
 بخرم يه مدت اونجا ميموندم تا خونه

 ديگه عادت به خونه های بزرگ ندارم
 وارد ويال که شدم ازش گند ميباريد

 ساله کسی پاشو اينجا نذاشته۵_۰خب حقم داشت چون 
جلو پای مهبد نشستم و گفتم:پسر مامان بايد به مامان کمک کنه خونه رو تميز 

 کنيم..باشه؟؟!
پسر خوبيه..به مامانش مهبد هم دوتا دستشو دوطرف صورتم گذاشت و گفت:مهبد 

 کمک ميکنه
 خنديدم و گفتم:مامان فدای اقا مهبد مهربون و با ادب..پس بزن بريم

 خنديد و گفت:بريم
دقيقا يه روز درگير بودم..پدرم دراومد تا خونه به اين بزرگی تميز شد و چون دست 

 تنها هم بودم بيشتر اذيت شدم
 يرون بره راه افتادم دنبال خونه..بعد يه هفته استراحت که خستگی از تنم ب

 انقدر گشتم تا چيزی رو که ميخاستم پيدا کردم
متری دوخوابه که وسط شهر بود..وسايل اوليه رو هم خريدم و توی ۱۲يه خونه ی  

 خونه ی جديد ساکن شديم
 به ارشين و اذين و نيکا هم خبر دادم که برگشتم

 ی روی سرم اوار ميشناوناهم کلی جيغ جيغ کردن و گفتن به زود
 تصميم گرفته بودم ازين بيهودگی دربيام

کتابای الزمو خريدم و نشستم بکوب برای کنکور فوق ليسانس خوندم..به هر حال 
 بهتر از بيکاری بود

 هفته ی ديگه کنکور داشتم
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تو اين بين بچه ها هم اومدن و کلی با هم خوش گذرونديم و االن يه هفته اس که 
 شهدبرگشتن م

 با خوشنودی پاسخنامه رو تحويل دادن
 دولتی قبول نباشم..غير انتفاعی يا ازادو قبولم

 فقط هم همين شهرو زدم
شبه روزی که کنکور دادم ظهرش با مهبد تا نصفه شبش بيرون بوديم و حسابی 

 گردش کرديم..اخه بچم اين روزای اخر همش تو خونه
 بود

ومد جلو و گفت:مامانی؟!!بريم دريا؟؟!ديشب نرفتيم و باز فردا عصرش که شد مهبد ا
 ک...دلم برای دريا تنگ شده

بغلش کردم و گفتم:قربون دل کوچولوی شما بشم که زود به زود تنگ ميشه..بدو 
 حاضر شو که بريم

منو و مهبد سريع حاضر شديم و سوار زانتيای مشکی رنگم شديم و به سمت دريا راه 
 قتی اومديم اينجا خريدم..افتاديم..اين ماشينو و

 لب دريا که رسيديم مهبد پيشنهاد داد تا لب دريا بدويم و مسابقه بديم
 منم قبول کردم...ولی اروم ميرفتم که اون برنده بشه..

وقتی لب دريا رسيديم مهبد بالفاصله وسايل شن بازيشو دراورد و شروع کرد به بازی 
 دريا زل و منم همونجا روی ماسه ها نشستم و به

 زدم
متر اونورتر يه مردی با ريشای بلند روی يه تخته ۱۲تقريبا هيچکی نبود فقط حدود

 سنگ نشسته بود..جالب بود تو يه ساعتی که منو
 مهبد اونجا بوديم از جاش تکون نخورد...خيلی مرموز بود

 ونيم شب بود که ديگه مهبد دل از دريا کند و به خونه برگشتيم۴۴ساعتای
ای اونروز من خيلی مشتاق بودم که بريم دريا.. که دوباره اون مرد مرموزو فرد

 ببينم..دوباره رفتيم و اتفاقا بود..روی همون تخته سنگه
ديروزی نشسته بود فقط فرقش اين بود که يه پسر همسن و ساالی مهبد هم کنارش 

 نشسته بود..
رمايی رنگش بود..نميدونم اولين چيزی که ازين ادم تو چشم ميزد ريشای بلند و خ

 چرا اين مرد مرموز انقد ذهنمو درگير کرده بود
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نتايج اومد..دانشگاه غير انتفاعی قبول شده بودم..خيلی خوشحال شدم که تونستم 
 قبول بشم

کارای ثبت ناممو کردم و انتخاب واحدمو کردم و حسابی مشتاق بودم که شروع 
 مبشه..مهبد رو هم مهدکودک ثبت نام کرد

 بار ميرفتيم دريا و هميشه هم اون مرد مرموز بود۰تقريبا هفته ای 
 بعضی وقتا تنها و بعضی وقتا با اون پسر بچه ای که اروم کنارش می نشست..
ولی امروز يه بچه ی کوچولو که توی بغلش نشسته بود و مرده با بچهه سرگرم 

 بود..اصال نميفهمم چرا درگير اين مرد مرموز شدم؟؟!
 ن هفته گذشت و دانشگاها شروع شدچ

يه شلوار راسته ی کتون مشکی و مانتوی بلند ابی تيره و مقنعه مشکی سرم کردم 
 فقط يه خط چشم نازک کشيدم

لباسای مهد مهبدم تنش کردم و سوار ماشين شديم..مهبدو رسوندمش و خودم به 
 سمت دانشگاه راه افتادم

شدم..راستش بعد از چن سال دوباره ميخاستم کيفمو روی شونم جابجا کردم و وارد 
 وارد دانشگاه بشم استرس داشتم..وارد اولين کالسم

شدم و يه گوشه نشستم ..کم کم کالس پر شد و استاد هم اومد ..بعد از 
 ساعت اين کالس خسته کننده تموم شد...وسايلمو جمع کردم۰حدود

رش دادم..به دور و برم نگاه و به سمت کافه ی دانشگاه راه افتادم..چاييمو سفا
 کردم..همه يا گروهی بودن يا دونفره..فقط من تنها بودم

 دوره ی ليسانس هم که از دوستام جدا شده بودم تنها بودم تو دانشگاه
هعععی...چاييمو خوردم ک به سمت کالس بعدی راه افتادم..يه استاد پير و خسته 

 شروع کردمکننده ی ديگه...کال پشيمون شدم از اينکه 
 به درس خوندن

بعد از تمام شدن کالسا به سمت مهد مهبد راه افتادم ..بچم حدودا نفرای اخر 
 بود...وقتی منو ديد بدوبدو اومد سمتم

عادت نداشت ازم دور باشه..با مربی اش خداحافظی کردم و رفتيم خونه..امشب 
 ميخاستيم بريم دريا..دوباره مهبد وسايل شن بازيشو

ت و راه افتاديم سمت دريا ولی حسابی ذوقم کور شد..چون مرد مرموز برداش
 نبود...منم بی هدف فقط به دريا زل زده بودم که مهبدو به
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 زور منو کشيد که باهاش شن بازی کنم
يکم با مهبد بازی کردم ولی بعد از چن دقيقه گفتم:مهبد؟!مامان امشب خيلی 

 شه؟؟!خستس..ميشه بريم خونه؟!باز ميايم..با
 _بريم مامانی..عيب نداره

 _قربون تو بره مامان..مرسی
 رفتيم خونه و يه شام سرسری خورديم و خوابيديم

با اينکه بازم زندگيم يکنواخت شده بود ولی همينکه دانشگاه ميرفتم خيييلی خوب 
 بود

امروز کالس داشتم..همون لباسای دفه پيشو پوشيدم..يه خط چشم نازک و رژ 
 .تصميم گرفتم امروز لنز بزارمکمرنگ.

 لنزايی که تازگی با اذين اينا خريده بودم پيدا کردم و سبز و عسليشو گذاشتم..
مقنعمو يکم عقب دادم و موهامو يکم ريختم بيرون..نميدونم چرا امروز هوس کردم 

 يکم تيپ بزنم..خيلی عوض شدم
 سمون فرق داشتمخصوصا با تيپ روز اولم که خيلی ساده رفتم زمين تا ا

 اونروز ازبس ساده رفته بودم خودم باورن نميشد انقدر ساده برم جايی..
مهبدو گذاشتم مهد و خودم رفتم دانشگاه..ساعت اول زبان اختصاصی 

 دقيقه از شروع کالس گذشته بود ولی استاد نيومده بود..۵داشتيم..
 خودمو با گوشيم سرگرم کرده بودم که يهو کسی کنارم نشست

 سرمو اوردم باال و نگاهش کردم..با تخسی تمام زل زد تو چشمام..
 بی اهميت چشم ازش گرفتم و به گوشيم دوختم

 _تو چرا انقد مرموزی؟!
 با تعجب سرمو اوردم و باال و گفتم:من؟؟!من مرموزم؟!

موهاشو که توی صورتش ريخته بود داد زير مقنعه اش و همونجور که ادامسشو 
 :اوهوم..خيلی..من همه ی کالسام از روزميجويد گفت

 اول با تو بوده..
 خيلی ساکت يه گوشه ميشينی و با هيچکسم حرف نميزنی حتی..

 مرض واگير دار داری؟!افسرده ای.!؟چته؟
 راستش هم از دختره خوشم اومده بود هم از پرروييش لجم گرفته بود

 ميگيری..با حرص گفتم:مرض واگيردار دارم..کنارم نشين که 
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خودشو با بيخيالی روی صندلی ولو کرد و گفت:خب پس!!خيالم راحت شد مريض 
 پريض نيستی...

 پوفی کشيدم و دوباره سرمو تو گوشيم کردم و مشغول چک کردن تلگرامم شدم
 _اونروز خيلی ساده تر بودی..امروز لنز خوشگل و موهايه جيگيلی...

د..گفتم:اوهوم..بعد از سالها هوس کردم به از توجهی که بهم کرده بود خوشم اوم
 خودم برسم

 با هيجان گفت:بعد از سالها؟!
با صدای مردی جفتمون ساکت شديم: مثل اينکه خانمها هنوز صحبتشون تموم 

 نشده..اگه حرفاتون ادامه داره بفرمايين بيرون..
 با ديدن استاد چشمام سياهی رفت و احساس کردم روح از بدنم خارج شد

 من بميرمم اين چشمارو فراموش نميکنم
سرمو انداختم پايين و با سرعت از کالس خارج شدم...اون اينجا چيکار ميکرد؟!روی 

 يکی از صندليا توی محوطه ی دانشگاه نشستم..
نفسم به زور باال ميومد..خداروشکر که اون منو نديد که بشناسه..اولش که سرم 

 م بيرونپايين بود بعدشم که از کالس زد
اشکام بی اختيار ميريخت..چن نفر که اون اطراف بودن برگشتن و با تعجب بهم نگاه 

 کردن..ولی برای من ديگه مهم نبود
فقط هق ميزدم..لنزام ديگه داشت چشمامو اذيت ميکرد..به بدبختی درشون اوردم و 

 انداختمشون سطل اشغال..
 يه نفر کنارم نشست

 يرون ديگه نيومدی تو کالس؟؟!_چيشدی دختر؟؟!يهو زدی ب
 همون دختری بود که تو کالس کنارم نشست

 من:چی صدات کنم؟؟!
 لبخندی زد و گفت:سحر..سحر وفايی..تو چی؟؟!

 _مهتا بزرگمهر
 لبخندش از بين رفت و گفت:مهتا بزرگمهر تويی؟؟!

 يه لحظه ترس به دلم نشست و گفتم:چطور مگه؟؟!
فت:استاد که داشت حضور و غياب ميکرد به اسم تو که شونه ای باال انداخت و گ

 رسيد حالش يه جوری شد اصن..خيلی کنجکاو بين بچه
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ها نگاه کرد و دنبال تو گشت و بعدشم پرسيد خانمی که رفت بيرون فاميلش 
 چيبود؟!که ما هيچکدوم نميدونستيم..استاد که اونجوری

 .بو نميده بنظرت؟!تعجب کرد و تو هم که اينجوری در رفتی بيرون .
 بادستپاچگی گفتم:نه...ميدونی راستش.

 استاد خيلی شبيه يکی از اشناهام بود که از دستش دادم برای همين اينجوری شد
 برای استاد هم نميدونم چرا..شايد يه چيز ديگه بوده موضوع

 سحر شونه ای باال انداخت و شروع به خوردن شکالت توی دستش کرد
خوب ميدونستم. اون شبيه يکی از اشناهام نيس...اون خوده ولی من خودم 

 خودشه..و برای استاد هم موضوع چيز ديگه ای نبوده..
دست و پام از ديدنش ميلرزيد..نميدونم بايد چيکار کنم؟!حذف کنم؟؟!ادامه 

 بدم؟؟نميدونستم واقعا کار درست چيه؟!
 ا به سمت ماشينم راه افتادمگيج و حيرون از جام بلند شدم و بيخيال بقيه ی کالس

 توانايی چرخوندن سويچ رو نداشتم.. اصن رمق نداشتم..
فقط سرمو روی فرمون گذاشتم و گريه کردم..از تهه دلم..با صدای کسی که به شيشه 

 ميزد به خودم اومدم:خانوم.. خانوم؟؟!حالتون
 خوبه؟؟!

 شيشه رو دادم پايين يه پسر جوون بود..نميشناختمش..سويچو يع دور چرخوندم و
 که گفت:عه!شمايين خانوم؟!

 با تعجب گفتم:شما منو ميشناسين؟!
لبخندی زد و گفت:بله..تو کالس ديدمتون ولی مثل اينکه شما منو نديديد..اگه 

 حالتون مساعد نيس برسونمتون..
 به تبعيت لبخند مصنوعی زدم و گفتم:نه.. ممنون جناب

 _خواهش ميکنم..وظيفه بود..
 و رفت

 با بی حالی استارت زدم و راه افتادم
 و باز ناخوداگاه اشکام ريخت..واقعا درمونده شده بودم که بايد چيکار کنم؟!

 يه هفته ی عادی ديگه گذشت و من ديگه مرد مرموزو لب دريا نديدم..
 البته عادی بود اگر گريه های هرشبو ازش فاکتور بگيريم..

 هرو دانشگاه ديدمش ولی خودمو مخفی کردم..بار ديگه هم توی را۰_۱
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 ولی امروز دوباره زبان اختصاصی داشتم
 واقعا مونده بودم که بايد چيکارکنم؟

 با استرس شروع به حاضر شدن کردم
يه کتون شيری رنگ لوله تفنگی پوشيدم با يه مانتو ساده بلند مشکی و مقنعه 

 م حسابیمشکی...و مثل هرروز خط چشم باريک..ولی رنگ
 پريده بود

لبخند پر استرسی به مهبد زدم و لباسای مهدشو تنش کردم..مث اينکه مهبد هم حال 
 بدمو فهميده بود که اصال حرف نميزد و هيچی

 نميگفت
 _مهبد؟؟!مهبد گوشيمو نديدی؟؟!

 دوباره دور خونه رو گشتم..
 يس_اهههه..بار سومه دارم خونه رو ميگردم اين لعنتی نيس که ن

 مهبد با ترس از حالت عصبی من گفت:مامانی اونموقع گذاشتی تو جيبت
 دستی به جيبم کشيدم و گوشيمو حس کردم...حسابی حواسم پرت بود

 _بدو بريم مهبد
 سريع مهبدو به مهدش رسوندم و خودم رفتم دانشگاه..

 با قدمای لرزون و نامطمئن به سمت کالسم راه افتادم
 ه بودن ولی استاد نهنصف بچه ها اومد

لرزون رفتم گوشه ترين صندلی کالس نشستم و سرمو تا جايی که جا داشت تو يقم 
 فرو کردم

 _سالم مهتا خانومی..چطوری؟؟!
 نيم نگاهی به سحر انداختن و گفتم:مرسی..خوبم

 دستشو زير چونم گذاشت و سرمو اورد باال و گفت:هعی وای..رنگشو نگاه کن..
 ه!!چته تو دختر؟؟!مث گچ شدی ک

 سرمو از دستش کشيدم بيرون و بازم با لجاجت به زمين خيره شدم
 سحرم ديگه پاپيچم نشد و چيزی نگفت

 با ساکت شدن کالس فهميدم وارد کالس شده..پايين مانتومو با استرس چنگ زدم
 کف دستام خيس عرق شده بود

 هتا بزرگمهر؟!احساس کردم به اسمم ک رسيد صداش لرزيد.._مهتا...م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – حرصمو در نیار

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 3 1  

 

با استرس سرمو اوردم باال و چشمای خيسمو تو چشمای جستجوگرش دوختم و 
 دستمو بردم باال..احساس کردم بدنش شل شد چون

دستشو به ميز گرفت و پشت صندليش نشست...چشم ازم گرفت و با بی رمقی بقيه 
 ی ليستو خوند..

 از بقيه ی کالس نه اون چيزی فهميد و نه من..
که هی اشتباه ميخوند بعضی چيزا رو..منم که هيچی نفهميدم از کالس چون اون

 محوش بودم..جا افتاده شده بود و ريشای بلندی داشت..و
 باز قلبم با ديدن اون چشما لرزيد

 "ميالد"
 به اسمش که رسيدم صدام ميلرزيد..با استرس خوندم اسمشو..

 ينی فقط يه شباهت اسميه يا خودشه؟!
 بين دانشجو ها چرخوندمچشممو 

 نگاهم بهش افتاد..رنگش حسابی پريده بود و معلوم بود خيلی استرس داره
 با ديدنش احساس کردم دارم ميوفتم و ديگه رمقی برای ايستادن ندارم

دستمو به ميز گرفتم و پشت صندليم نشستم..اصال نميفهميدم چی ميگم بهاطر 
 همين چنتا سوتی ضايع دادم..

 م تمام مدت محو من بود و معلدم بود اونم هيچی نفهميده از کالسمهتا ه
 خداروشکر کالس بالخره تمام شد

 تا خواستم مهتا رو صدا کنم توی کالس بمونه....رفته بود..لعنتی رفته بود
 دوتا کالس بعدی رو هم سرسری گذروندم

دم محکم بهم کوبي به خونه که رسيدم..بی توجه به اطرافم فقط رفتم توی اتاق و درو
 و روی تختم ولو شدم و چشمامو روی هم فشار

 دادم..
 صدای در خبر از حضور کسی ميداد..

دستای کوچولوی مهبد روی صورتم نشست و بعدشم کلمات نامفهومی که دالرام 
 ميگفت

 چشمامو باز کردم و با عشق به ثمرات زندگيم نگاه کردم..
 حتی؟؟!مهبد با ناراحتی گفت:بابا نارا
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روی تخت نشستم و بوسيدمش و گفتم: نه عزيز بابا..تا وقتی شماها کنارمين.. 
 ناراحت چرا؟؟!

 با انگشتاش بازی کرد و گفت:اخه زهره جون گفت ناراحتی..
 زهره جون اشتباه کرده..فقط امروز يکم خسته ام..همين٬_نه عزيزم

 !نميای ناهار؟!در اتاق زده شد و زهره اومد داخل:ميالدجان؟؟!پسرم؟
 نگاهی بهش انداختم وگفتم:نه نميخام..ميل ندارم..شما بچه هارو ببر غذاشونو بده..

 _بچه ها خوردن..ميرم بخابونمشون..تو هم اگه حالت خوب نيس بخاب
 من:ممنون

 و دست بچه ها رو گرفت و رفت بيرون
لپمو محکم بوسيد  لحظه ی اخر دالرام دستشو از دست زهره جدا کرد و دويد سمتم و

 و با مظلوميت بهم نگاه کرد
 از اين همه شيطنت اين بچه خندم گرفت

 زهره اومد و دوباره دستشو گرفت که دوباره کشيد بيرون دستشو..
 دالرامو بغل کردم و رو به زهره گفتم: پيش من ميخابه

 له بودمسا۴چشمای دالرام برق زد و از گردنم اويزون شد..من ديوونه ی اين دختر
 با صدای بلندی ظهره رو صدا زدم

 _جانم ميالد جان؟!
 من:ببخشيد زهره جان...مهبدم بيار اينجا

 نميخام تنها باشه
 لبخندی از سر رضايت زد و مهبد هم اورد

ساله ای بود که از پارسال بصورت تمام وقت اينجا بود و انصافا برای ۱۷زهره خانم
 بچه هام کم نذاشته بود

و دالرام خوابشون برد ولی مثل تمام اين يه هفته پيش خواب به چشمام  مهبد
 نيومد..اخه من مهتا رو ديده بودم

يه کسی که يه روزی همه ی عمرم و زندگيم بود..کسی که عاشقش بودم ولی 
 االن..اون مال کس ديگه ايه..منم متعلق به کسای ديگه ام..

نميدونستم بايد چيکار کنم؟!چه کاری درسته و و به مهبد و دالرام نگاه کردم ..واقعا 
 چه کاری غلط

 از بس فکر کرده بودم..مغزم درد ميکرد
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 چشمامو بستم و سعی کردم بخابم
 "مهتا"

 مهبد برای باز هزارم گفت:مامان..بيا بازی کنيم ديگه
 ايندفه نتونستم ارامشمو حفظ کنم برای همين با داد بلندی گفتم:وقتی ميگم نه ينی

 نه..حاال هم برو تو اتاقت..سريع
 مهبد بغض کرد و سريع رفت توی اتاقش

هرچی من امروز اعصابم خورده اين بچه هم به پروپام ميپيچه..بلند زدم زير گريه و 
 ازادانه گريه کردم..هنوزم برق حلقه ی تو دست

چپش جلوی چشممه!من ميالدو ميخام..بعد گذشت اينهمه سال نميگم مثل همون 
 اال ديونشم..ولی يه چيزی ته دلم بلند فرياد ميزنه ميالدس

روزبه ينی تو چطوری ميخای جواب پس بدی؟؟!تو که اينجوری زندگی منو 
 سوزوندی؟!اينجوری اتيش به زندگيم زدی...

 ميالد..ميالد..نميدونی چقدر دلتنگتم..زير لب زمزمه کردم:
نه؟!/بگو تو هم هرجا رفتی تصوير  تو داری به چی فکر ميکنی؟!/جواب منو ميدی يا
 منو ديدی يا نه؟!(داری به چی فکر ميکنی_تتلو)

تو دانشگاه بازم چشم تو چشم شديم ولی تا اومد بياد سمتم سريع خودمو گم و گور 
 کردم...االن اصال امادگيشو نداشتم

تم و رفو دوباره روز مرگباری که با ميالد کالس داشتم..يه تيپ ساده مثل هميشه زدم 
 ولی يه تصميم بزرگ گرفته بودم..

بايد بيتفاوت ميبودم..من راضی به بهم خوردن زندگی يه زن ديگه نبودم که زندگی 
 خودم درست بشه..

با چنتا از بچه های کالس هم دوست شده بودم..دوست شده بودم ينی اينکه با هم 
 سالم و احوالپرسی داشتيم و ميرفتيم با هم تريای

 ...دانشگاه
طبق معمول کنار سحر نشستم و سحر با اون شور و شوق هميشگيش مشغول به 

 صحبت کردن شد و من مثل همه ی وقتايی که که کنار
 سحر بودم پرحرف شدم و شروع کرديم به حرف زدن

ميالد وارد کالس شد..جستجوگر کالسو نگاه کرد و نگاهش رو من مات شد و رفت 
 پشت ميزش نشست..
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نگاهش ميکنم ميفهمم چقدر دلتنگشم..اونم برخالف جلسه ی قبل با تسلط حاال که 
 درس داد..

ميخاستم مث جلسه ی قبل سريع جيم شم که منو نگيره به حرف..سريع وسايلمو 
 ريختم تو کيفم و داشتم ميرفتم بيرون از کالس که صدام

س سمتش..کالزد:خانوم بزرگمهر؟!با شنيدن فاميلم ازش سرجام ميخ شدم و برگشتم 
 کامال خالی شده بود..اومد نزديکم و گفت:باالخره

 ديدمت..بعد از اينهمه انتظار
 بعد اينهمه سختی!باالخره امدی!

 چشمام پر اشک شده بود ولی حسابی برای نگه داشتنش مقاومت ميکردم
 با خنده ی الوده به اشک گفت:هنوزم مقابل گريه کردن مقاومت ميکنی!

 شد و سرمو به نشونه ی اره تکون دادم اشکام سرازير
 _ميتونيم بريم يه جايی حرف بزنيم؟
 البته اگه شوهرت مشکلی نداره هاا

 پوزخندی زدم و گفتم:شوهرم؟؟کدوم شوهر؟؟!
 مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت:بريم يه جايی حرف بزنيم

 ميالد:بيا اينور..ماشين اينوره
 من:ماشين هس..فقط بگو کجا؟!

 رستوران.....!پس ميبينمت_
لبخندی زدم و به طرف رستوران راه افتادم..وقتی که من رسيدم اون پشت ميزی 

 نشسته بود..به سمتش رفتم و روبه روش نشستم..بهم
 زل زد و گفت:ميدونی بعد از چند سال دوباره باهم اومديم رستوران؟!!

 با بغض گفتم:فقط ميدونم خيلی ساله!
 نيستی..راحت بغض ميکنی.. _ديگه مث قبلنا

 من:خيلی چيزا تغيير کرده..تو هم خيلی تغيير کردی!!
دستی به ريشش کشيد که دوباره چشمم به حلقش افتاد و احساس کردم قلبم نير 

 کشيد..
 _اينا رو يک ساله نزدم..درغم يک عزيز..ديگه نتونستم ريشامو بزنم

يچوقت ريشات از يک سانت بلندتر من:چقدر اون عزيز..عزيز بوده که تويی که ه
 نميشد اينجوری ريش گذاشتی
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ماه بود ۰_۷سال زندگی که همش با فکر و ياد تو گذشت..تازه۱_خانومم بود...بعد از 
 تونسته بودم به زندگيم گرم بشم..

جالبه نه؟؟!هر وقت ميام طعم زندگی رو بچشم يه باليی سرم مياد..وقت زايمان 
 دخترم..پارسال فوت شد

 من:خيلی متاسفم..همين يه بچه رو داری ديگه؟!
 مهبد٬ساله هم دارم۱ميالد:نه..يه پسر 

 با شنيدن اسم پسرش مات موندم..با بهت گفتم:مهبد؟؟!
لبخندی زد و گفت:اسمشو من انتخاب کردم..چون اونموقع همه ی روحم پيش تو 

 طرفه خيانت ميکردم..هم۰بود و جسمم پيش نجمه..من 
شوهرت..هم به نجمه..الهی بگردمش چقدر سختی کشيد تو زندگی با من..از  به تو و

 نظر مادی چيزی براش کم نزاشتم ولی از نظر
 احساسی خيلی در حقش کم گذاشتم و هنوزم که هنوزه پيشش شرمنده ام

 بابغض گفتم:فقط اونموقع روحت پيش من بود؟؟!ينی االن نيس؟؟!
ماهه اخر به زن و زندگيم وابسته شده بودن ۰_۷ _دروغ نگم..ديگه نيست..من اين 
 سال شده بودم۱و بهشون عشق ميورزيدم..بعد از 

همون ميالد قبلی..روحم اومده بود توی همين خونه..ولی بعد از رفتن نجمه خيلی 
 شکستم ولی دوتا فرشته ی من..بچه هام منو سرپا نگه

 داشتن..
تا ۰بزرگ ميکنی؟؟!خيلی سخته ک!من:خب االن که زنت نيست بچه هارو چطور 

 بچه!!
 ميالد:سخته؟!يه چيزی فراتر از سخت

ولی يه پرستار تمام وقت گرفتيم که پيش بچه هاست و تقريبا براشون مادری ميکنه 
 ولی خب هيچی نميتونه چای مادرو براشون پر کنه..
 خب!تو بگو! از زندگيت..راستش خيلی کنجکاو شدم

ی بود و مريضيش خيلی شديد بود ولی خودش باور نداشت و _روزبه يه بيمار روان
 منم جرئت نداشتم بهش بگم

 جرئت نکرده؟؟!٬ميالد تک خنده ای کرد و گفت:چطور شده مهتای جسور
 _گفتم که..ديوونه بود..منو مثل چی ميزد
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زير مشت و لگداش له ميشدم و کل بدنم کبود ميشد..حتی بعضی وقتا شکنجه 
 ميکرد..

 هت گفت:شکنجه؟؟!با ب
_اره شکنجه!بعضی وقتا منو به صندلی ميبست مثل حيوون ميوفتاد به جونم و با 

 کمربند ميزد
 ميالد:پس...پس بابابزرگ کجا بوده؟!

روزبه ديگه تو خونه راهش نداد..البته منم ديگه ميلی به ديدنش ٬٬_بعد از عروسی
 نداشتم

 ميالد:خب..بعدش چيشد؟؟!
 ودم..ماشينامو فروخت._تو خونه حبس ب

 خونه رو فروخت و شرکتارو با هم ادقام کرد و خودش شده بود مدير عامل
 بقول خودش من براش يه ...يه...برده بودم...يه برده ی جنسی..

 به اينجاش که رسيد هق هق گريه ام بلند شد و سرموگذاشتم رو ميز
شتم و باصدای گرفته ی ناشی از صدای زنگ موبايلم در اومد...شماره غريبه بود..بردا

 گريه جواب دادم
از مهد مهبد بدد. گفتم مهدکودک داره تعطيل ميشه و مهبد هم گريه اش گرفته چون 

 تنهاست
ناهارمونو که خورده بوديم..يه خداحافظی سرسری با ميالد کردم و سريع به سمت 

 مهد راه افتادم
 وابش برد..الهی بگردمشمهبد باالخره تو بغلم اروم شد و تو ماشين خ

 چرا فراموشش کردم؟؟!
 وقتی رسيدم خونه تازه يادم اومد حتی شماره ميالد هم نگرفتم

 :˭ ˫ نيار در حرصمو˭ ˫
 پارت دويست و بيست و يکم:

 چن روز بعدش تو دانشگاه باز همو ديديم و وايستاديم به حرف زدن
ينيم همو بقيه زندگيتو بگی..اونروز که ميالد:راستی مهتا شمارتو بده..اين روزا باز بب

 عجله ای شد و نصفه موند..
 با سر تاييد کردم و شمارمو بهش دادمو اونم رفت سر کالسش

 فردا عصرش زنگ زد
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 ميالد:سالم...خوبی!؟
 _سالم..ممنون...تو چطوری؟!

 _منم خوبم..ميخاستم ببينم وقتت برای امشب خاليه؟!اگه بشه ببينيم همو!
 ومممم اره..وقت من هميشه خاليه..کسيو ندارم ک!من:ا

_پس ميبينمت تو پارک(...)راستی مهبدت رو هم بيار فک کنم بايد همسنتی مهبد 
 من باشه..نه؟؟!

 سالشه..مهبد تو چی؟!۱من:نميدونم...مهبد من
 سالشه..پس تقريبا همسنن۱خنديد و گفت:چه مهبدم..مهبدت شد...مهبد من

 يارم بيچارم ميکنه..بر عکس مهبد که مظلومه..اين يه اتيش پاره ايه..دالرامو که اگه ب
 خنديدم و گفتم:اگه يه سلولش هم به خودت رفته باشه کافيه!

 اونم خنديد و گفت:اره..مهبدم مثل نجمه شده..اونم خيلی مظلوم بود
 ديگه ادامه ندادم و گفتم:پس شب ميبينمت...بای!

 _ميبينمت..خدافظ
 ع کردم..اگه اين اتفاقا نميوفتادگوشيو قط

مهبدت نبود...فقط يه مهبد وجود داشت و يه دالرام که دخترمن ٬ديگه االن مهبدم
 بود

 بغض راه گلومو گرفت و مثل اين چن شب گذشته اشکام خيلی سريع جاری شد
ونيم قرار داشتيم..ميدونستم حاضر شدنمون همون ۷ونيم بود وما برای ۰ساعت

 يکشه برای همين رفتم که مهبدو حاضرساعت طول م۴
 کنم

يه شلوارک کتون کرمی که پاهای تپلشو به نمايش ميگذاشت با يه پيراهن استين 
 کوتاه چارخونه قرمز..موهاشم سرباال ژل زدم و کفشای

تابستونی مشکی..ماشاال چه جيگری شده پسرم...ولی وقتايی که بهش نگاه ميکردم 
 يه چيزی ازارم ميداد..

اونم چشمای مهبد بود..چشماش کپی روزبه شده بود و متاسفانه باعث ميشد بعضی 
 وقتا نتونم درست حسابی به مهبد محبت کنم...مهبد

 حاضر و اماده نشست به کارتون ديدن و منم رفتم که حاضر بشم
يه شلوار لی لوله تفنگی مشکی با يه مانتوی زرشکی تا روی زانو و شال طرحدار 

 فشای پاشنه بلند مشکی و ساده..ارايشزرشکی و ک
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 هم فقط مداد کشيدم توی چشمام و يه رژ گلبهی پررنگ
سال پيش ۰_۱سال پيش خيلی ساده پوش شده بودم و نسبت به ۰_۷نسبت به 

 خيلی شيک و متجمل پوش..
بود که به پارک ۱با مهبد از خونه خارج شديم و حدودای ساعت يه رب به 

 پارک چرخوندم که ميالدو ديدم پشت رسيديم..چشمامو دوره
 تاب ايستاده بود و پسر کوچيکی رو تاب ميداد..

از نيمرخش يهو يه چيزی تو ذهنم جرقه زد..مرد مرموز کنار دريا!مردی که مينشست 
 و پسر کوچيکش کنارش بود

 پس اون مرد مرموز ميالد بوده...
 يپ اسپرت و شيک زده بوددست مهبدو گرفتم و اروم به سمت ميالد رفتيم..يه ت

تی شرت قهوه ای سوخته و شلوار کتون کرمی راسته..با همون ريشای بلند خرمايی 
 که جذابيتش رو بيشتر کرده بود

مهبدش هم يه شلوارلی و تيشرت تنش بود..يهو چشمش به من افتاد که بهش زل 
 زده بودم..

 _عه!اومدی...بيا اينجا
 روی زمين گذاشت و دستشو تو دستش گرفت مهبدش رو از رو تاب برداشت و

 من و مهبد هم نزديکشون شديم
سالم و احوالپرسی کرديم..بچه ها هم هرکدوم يکم بهم زل زدن و در اخر مهبدم به 

 من و مهبدش به ميالد پناه برد..
با خنده روی نيمکت نشستيم و بچه ها رفتن سراغ بازی و جالبيش اينجا بود که 

 هم باشن و اصال باهم جور نشده بودن..حاضر نبودن با
بعد از احوالپرسی های روزمره ميالد گفت:خب!اونروز که حرفامون نصفه 

 موند..داشتی تعريف ميکردی!
_راستش هروقت حتی به گذشته فکر ميکنم در حد مرگ ديونه ميشم اينقدر که بهم 

 فشار مياد
 اد..بيخيالشدستپاچه گفت:نه نه..اگه انقد بهت فشتر مياد نميخ

 لبخند کج و کوله ای زدم و گفتم:نه عيب نداره..بزار بگم..
 من چن وقت داروی ضد حاملگی خوردم ولی ترسيدم بفهمه و روزگارمو سياه کنه
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برای همين قطع کردم و يک ماه بعدش حامله شدم..فک ميکردم با اومدن بچمون 
 .اوضاع بهتر بشه..ولی بهتر که نشد هيچ..بدتر هم شد.

تو خونه زندانی بودم چونکه به رابطه ی من با تو شک داشت ميگفت تو که در 
 گذشته با اون پسره بودی...

 و گريه امونم نداد
 ميالد:خدامنو لعنت کنه!همه ی سختی های زندگيت بخاطر من بود؟؟!

 _نه اصال..اين بهانه ی اون روانی بود
 اينترنت گوشيم قطع بود..تلفنا قطع بود

م تو خونه صب تا شب کار ميکردم..اخه شکوه رو اخراج کرده بود و ديگه کارگر من
 نگرفت و گفت بايد خودت کار کنی

 ميالد قطره ی اشکی از گوشه ی چشمش چکيد
 با بغض گفتم:گريه نک...

که وسط حرفم صدای گريه ی بلندی اومد..مهبدش زمين خورده بود و داشت گريه 
 شد و مهبدو تو بغلش گرفت ميکرد..ميالد سريع بلند

و ارومش کرد ولی مهبد هنوز دل ميزد..ميالد با دست بهم اشاره کرد که االن مياد و 
 تا۱به سوپر کنار پارک رفت و چن دقيقه بعد با

تاشم برای خودش و من...تشکری کردم و ۰تا به مهبدا داد و ۰رانی برگشت و 
 گفتم:خب!تو بگو از زندگيت..

ی حس بدی به اين چن سال دارم...عمر نجمه با من هدر شد و _راستش من خيل
 عذاب وجدان ولم نميکنه...

ميدونی...تنهايی مث چی به جونم افتاده بود و و فکر تو همدم هميشگيم بود..بعد 
 يه مدت به خودم اومدم و ديدم تو يه زن شوهر داری و

نشگاه مشغول به کار فک کردن بهت درست نيست..خودمو سرگرم کار کردم و توی دا
 شدم..نجمه از دانشجوهام بود..با خودم گفتم کار

يکم منو از فکر تو رها کرد پس اگر ازدواج کنم بهتر ميشه..ازدواج کردم ولی...هر کار 
 بار حتی بجای۱_۱نجمه منو ياد تو مينداخت..

 اسمش بهش اتفاقی گفتم مهتا که هيچوقت به روم نياورد..ولی من ميفهميدم چه
 عذابی رو تحمل ميکنه..خيلی روح بزرگی داشت..خيلی
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دوسم داشت..هرکاری ميکرد تا دلم نرم بشه ولی دل من جای ديگه بود و قصد نرم 
 شدن نداشت..نجمه خيلی از سر من زياد بود..تو

 مهربونی و حانومی و بزرگواری تک بود..
 با لبخند گفتم:خوشحالم که تو جداقل خوشبخت بودی...

د هم لبخندی زد و گفت:من ميخام خوشبخت باشم و توروهم خوشبخت ميال
 کنم..مهتا!دفه ی پيش معطل کرديم و اون شد..من نميخام اين

 دفه معطل کنم
 با بهت و َ شک پرسيدم:ينی چی؟!

ماهی که پيدات کردم ۴_ينی..ينی..با من ازدواج ميکنی؟!ببين مهتا من توی اين
 انعی نيست فقط شرايط منخيلی فکر کردم..ديدم هيچ م

 يکم خاصه برای همين بهت حق ميدم بخای فکر کنی يا حتی بهم جواب رد بدی
 تو دلم گفتم مگه خلم بهت جواب رد بدم؟

تا بچه..ميدونم قبول کردن اين شرايط کار ۰ادامه داد:ببين..من االن يه َ مَر دم با 
 هرکسی نيست..من يه مردم که زنم مرده و دوسش داشتم

 و ممکنه بعضی وقتا يادش بيوفتم...
 فقط لطفا اگه تهه دلت هنوز حسی به من هست به پيشنهادم فکر کن..باشه؟؟!

 _فکر ميکنم
 با شادی گفت:مرسی مهتا

 _فقط اينو بدون که من ديگه مهتای قبلی نيستم..خيلی تغيير کردم و..
 کنم..فقط فکر کنپريد وسط حرفم و گفت:من تورو به مهتا ی قبلی تبديل مي

اونشب تا اخر شب پارک بوديم و چون مهبدا خواب بودن نرفتيم شام بخوريم و 
 خداروشکر مهبدا هم اين اخراش با هم جور شده بودن ...

 باالخره اينا قرار بود داداش همديگه بشن بايد باهم کنار ميومدن.
 درصد مثبته۴۲۲من خودم بهتر از هرکس ديگه ای ميدونستم جوابم به ميالد

کلی اميد به زندگی و نشاط منو بيشتر ٬اين چن روزه شادتر شده بودم..ميالد نيومده
 کرده بود..امروز بازم باهاش کالس داشتم...

 يه مانتوی تا زانو خاکستری اندامی پوشيدم ..البته ديگه اندامی نمونده بود
شکی تنگ و مقنعه چون بعد زايمانم شکم و پهلو دراورده بودم..يه شلوار لی م

 مشکی..يه خط چشم نازک مثل هميشه و رژ تقريبا
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پررنگ..موهامو از زير مقنعه ريختم بيرون و لنزای خاکستريمو گذاشتم..تيپم خيلی 
 شيک شده بود

 مهبد رو هم حاضر کردم و گذاشتم مهدش..وقتی داخل کالس شدم
نميفهميدم..يه دفه اونايی که حواسشون بودخيلی تعجب کردن..بدبختا فاز منو 

 ساده ميام..يه دفه جيگولی ميام..يه دفه حسابی تيپ ميزنم..
ولی اونا نميدونن با استادی که عشقمه و کل زندگيمه کالس دارم..ميالد با صالبت 

 هميشگيش وارد شد و من بهش خيره شدم
سابی ح سحر زير گوشم گفت:مهتا بال!!!تو روزايی که با اين استاد ژيگوله کالس داريم

 تيپ ميزنی!بقيه روزا که اينطوری نيستی..ببينم
 نکنه گلوت پيشش گيره؟؟!

 مشت ارومی بهش زدم و با خنده گفتم:هيسس!درس شروع شد
 سحر گفت:باشه..تو بپيچون ولی منکه ميدونم يه خبری هست..

خنديدم و جواب ندادم که يهو صدای ميالد بلند شد:خانوم بزرگمهر؟!حواستون 
 االن فهميدين چی گفتم؟!هست؟!

 با اعتماد بنفس گفتم:بله!حواسم بود
 ميالد:اها!پس بفرمايين باال و اين متنو معنی کنين..

 همونجا سر جام ايستادم و نرفتم باال
ميالد سری از روی تاسف تکون داد و گفت:بفرمايين بشينين ولی کالس جای گفتگو 

 و خاطرات روزانه نيست
 م و نشستم..بيشعور منو ضايع ميکنهمنم سری تکون داد

 کالس تموم شد و از کالس زديم بيرون
 چن دقيقه بعدش برام اس ام اس اومد

 با يه شکلک زبون درازیЌ_از اين به بعد حواستو سر کالس جمع کن 
 خنديدم و جوابشو ندادم

 همون شبش بهم زنگ زد:سالم بر مهتا بانو..خوبی؟؟!
 يخته بود..برای زن و مقام زن ارزش زيادی قائل بودچقدر ميالد عاقل و فره

 مهتا بانو؟؟!هه!روزبه به زور اسممو صدا ميزد
 _مهتا بانو رفتی؟!

 _نه هستم..سالم..تو خوبی؟؟!
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 ميالد:مرسی..جهت امر خير مزاحم شدم
 خنديدم و گفتم:امر خير؟؟!

 _اره ديگه..امشب ميام خواستگاری..آدرس؟؟!
 داحافظی کرديمادرسو دادم و خ

 مثل قبلنا هنوز ديوونه بود اين پسر
 ساله رو داشتم که قراره اولين خواستگارشون بياد..۴۱حس دخترای

سريع خونه رو مرتب کردم و رفتم حاضر بشم...يه لباس ياسی پوشيدم و شلوار لی 
 تنگ مشکيم و صندالی پاشنه دار مشکی

 دم و مهبد رو هم حاضر کردمموهامم با کليپس جمع کردم و ارايش کمی کر
 ميخاستم شام ماکارانی بزارم

به ياد اون ماکارانيه مزخرفی که اون سال درست کردم براش امشب ماکارانی بپزم تا 
 ببينه دستپختم چقدر خوب شده

 حدود يک ساعت بعد صدای زنگ در اومد
 درو باز کردم وميالد و مهبد و دخترش دالرام وارد شدن

 "ميالد"
ميدونم چرا استرس داشتم..بار اولم نبود خواستگاری ميکردم ولی استرس ن

 داشتم..امروز از صب سر مزار نجمه بودم
 گريه کردم و ازش معذرت خواستم و ازش اجازه گرفتم...

 کت و شلوار ابی نفتی پوشيدم و پيراهن ابی روشن..
می تنش بود و شلوار لی زهره هم بچه ها رو حاضر کرد..مهبد يه پيراهن مردونه ی کر

 و موهاشم خودم رفتم براش رو به باال ژل
زدم..دالرام هم يه سرافون خوشگل سفيد با طرحای قرمز پوشيده بود..موهاشم 

 دوگوشی بسته بود با کفشای عروسکی قرمز..واقعا
دالرام برای يه انرژی خاص و قشنگ داشت..مهبد هم داشت ولی دالرامم يه چيز 

 ديگه بود
 رراه يه دسته گل رز ابی که مهتا عاشقشون بود خريدمس

مهبد کلی منو سوال پيچ کرد:االن کجا داريم ميريم؟!ماکه هيچوقت مهمونی نميرفتيم 
 پس االن داريم کجا ميريم؟؟!

 در جواب همه ی سواالش گفتم:داريم ميريم برات مامان بيارم..
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ان دار ميشم..ينی از اين به بعد دستاشو با شادی بهم کوبيد و گفت:اخ جووون..مام
 منم يه مامان دارم که منو مث دوستام ببره پارک؟؟يا

 برام شبا الاليی بخونه؟؟!
دلم از اينهمه ناراحتی و کمبود اين بچه گرفت..با ناراحتی گفتم:اره..از اين به بعد يه 

 مامان مهربون داری..
اوی به دور و بر نگاه ميکردن که به خونه ی مهتا رسيديم....دالرام و مهبد با کنجک

 مهتا و مهبد اومدن استقبالمون
 سالم و احوالپرسی کرديم و گال رو بهش دادم که حسابی ذوق کرد

 مهتا يه تيپ خيلی ناز و شيک زده بود
 دوتا مهبدا که اصال صبر نکردن برسيم..

 بدوبدو رفتن تو اتاق که بازی کنن
 فت: سالم خانوم کوچولو!ماشاال چه خوشگلی تو!مهتا جلوی پای دالرام نشست و گ

دالرام با خجالت خودشو پشت پام قايم کرد...مهتا خنديد و لپشو کشيد و پاشد 
 ايستاد و تو چشمام زل زد و گفت:خوش اومدی..

 _ممنون
_بيا بشين..و منو به سمت مبال هدايت کرد...دالرامو بغل کردم و روی مبل 

 پذيرايی نشست نشستم..مهتا بعد از کلی
با خنده گفتم:چقدر زحمت کشيدی..بابا يه دقيقه مزاحم شديم خودتونو برداريم بريم 

 ديگه اين کارا چيه؟!
 خنديد و گفت:ديونه!

 اشکاش ريخت٬و وسط خندش
 _عه!مهتا چيشدی؟!گريه چرا دختر خوب؟

 با بغض گفت:تو اين ساال خيلی کمت داشتم ميالد
 ای گفتم:جبران ميکنم.. با لبخند دلگرم کننده

 دالرام زير گوشم هی يه چيزی ميگفت و منم نميفهميدم چی ميگه...
 _چی ميگی بابا؟؟!اب ميخای؟؟!

 مهتا سريع بلند شد و گفت:من بهش ميدم..بيا دالرام جون
 و دالرام با مهتا رفت وه اب بخوره

 نمکاش مهتا قبول کنه..اگه قبول کنه تمام گذشته رو جبران ميک
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 وقتی از اشپزخونه اومدن بيرون دالرام سر بغل مهتا بود
 _عه!مهتا بزارش پايين اين فندقو..کمرت درد ميگيره

 مهتا خنديد و گفت:نه درد نميگيره..چقدر شيرينه اين دختر
 از اينکه مهتا و دالرام از هم خوششون اومده بود خوشحال شدم

 پيش مهبدا... مهتا کنارم نشست و دالرام رفت توی اتاق
 به چشمای مهتا زل زدم و گفتم:مهتا!گفتم فکر کن!فکر کردی؟؟!

 سرشو به نشونه ی اره تکون داد..
 _خب؟؟!نظرت؟؟!

 مهتا:تو چی فک ميکنی؟؟!
 من:باورت ميشه هيچ ايده ای ندارم؟؟

 يا بلی٬يا بله٬خب حاال جوابت؟؟!خيلی هم سخت نيستااا..يا اره
 نداريم گزينه ی ديگه ای هم

 خنديد و گفت:خيلی خودخواهی...ولی خب..اره..مثبته
 با شادی گفتم:پس مبارکه

 مهتا هم پلکاشو روی هم گذاشت و اروم گفت:مبارکه
 منو مهتا مهبدا رو صدا زديم که بيان و شيرينی بخورن

 _راستی مهتا!يه مشکلی!
 با نگرانی گفت:چی؟؟!چيشده؟!؟

 تا داداش اسمشون مهبد باشه که!۰ر کنيم؟؟نميشه _ما با اين دوتا مهبد چيکا
 پوفی از سر راحتی کشيد و گفت:نميری ميالد..قلبم ايستاد يه لحظه..

 نميدونم..تو ميگی چيکار کنيم؟؟!
_من شناسنامه ی مهبدو عوض ميکنم ميزارم حامد..بخاطر اينکه نجمه خيلی اين 

 اسمو دوست داشت ولی من بخاطر تو گفتم مهبد...
شناسنامه ی مهبد رو هم عوض ميکنيم و به فاميل خودم براش شناسنامه 

 ميگيرم..نميخام چيزی از اون خاطرات تلخ تو ذهنش بمونه
 اشکی از گوشه ی چشمش ريخت:ممنون ميالد..

 _عهههه..گريه نکن ديگههه
 اشکشو پاک کرد و گفت:بريم شام؟!

 بچه ها بريم؟؟!
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 ميز شامهمه تاييد کردن و رفتيم سر 
 با ديدن غذا با خنده گفتم:

 اوهوع!باز ماکارانی ک!!اگه مثله قبليه که شرمنده..معده ی من ديگه جواب نميده
مهتا هم خنديد و گفت:نه خيرم...اصال هم مث قبلی نيست..سر اشپزی شدم واسه 

 خودم..
 خنديدم و گفتم:نههه باباااا؟؟!

 مهتا هم خنديد و گفت:چرااا باباااا
الصه با خنده و شوخی شاممونو خورديم و تا خواستيم بريم ديدم دالرام خ

 خوابيدا..دالرامو بغل کردم و داخل پاشين گذاشتم و مهبد هم
نشست و قبل از اينکه خودم سوار بشم به مهتا گفتم:جواب عروس خانوم مثبت بود 

 ديگه؟؟!
 شيرين و عسلی خنديد و گفت:اره

 يام دنبالت بريم برای ازمايش و خريد و اين چيزا.._فردا که کالس نداری؟؟!ب
 مهتا:نه..کالس ندارن..بريم

 ونيم اينا اماده باش۴۲_پس ساعت 
 مهتا:اکی..مواظب خودت و بچه هامون باش..

 _تو هم همينطور..خدافظ
 _خداحافظ

 م..سال دوباره داريم بهم ميرسي۰سوار ماشين شدم و راه افتادم..باورم نميشد بعد از 
 اس ام اسی برام اومد:فردا يه ساعتی زودتر بيا دنبالم..اول بريم پيش نجمه..

 ميخام ازش اجازه بگيرم که بشم مامان بچه هاش..
 نا خوداگاه لبخندی رو لبم نشست!

 مهتا عالی بود..االن فوق العاده شده بود
 از اون دختر لوس و مغرور و خودخواه

 فهميده و صبور و منطقی.. تبديل شده بود به يه خانوم
البته من هيچوقت اين تغييراتو با اين همه سختی نميخاستم ولی بعضی وقتا که با 

 خودم فکر ميکنم ميبينم شايد اينا الزم بود که ما قدر
 خوشبختی االنمونو بدونيم...

 "مهتا"
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ونيم مهبدو گذاشتم مهد و خودم برگشتم خونه و تا صبحانه خوردم شد ۷ساعت 
 ورب..۱
 ميالد ميومد دنبالم۹

مانتوی خاکستريمو با شلوار تنگ مشکيم پوشيدم...ديگه مث قبال برام مهم نبود که 
 يه نفر تو چن روز متفاوت منو با يه لباس ببينه يا

اينکه مانتوی دانشگاه و خريد و مهمونيم يکی باشه..ديگه توی زندگيم مسائل مهم 
 تری وجود داشت

 کردم و ارايش مليحی کردم ..ديگه ارايش غليظ دوس نداشتم شال سفيدمو سرم
 تک زنگی به گوشيم خورد..ميالد بود
 کيفمو برداشتم و از خونه خارج شدم

ميالد از تو ماشينش برام دستی تکون داد و منم با تکون دادن سرم به سمتش رفتم 
 و سوار شدم..

 غرق حرف زدن بوديم که موبايلم زنگ خورد..
 ماره خيره شدم..يه شماره ناشناس بود..به ش

 ميالد که ديد جواب نميدم گفت:چيشده؟؟!چرا جواب نميدی؟؟!
شونه هامو به نشانه نميدونم باالاندختم و گفتم:منکه اصال کسيو ندارم که بهن زنگ 

 بزنه بجز ارشين اينا که اوناهاهم شماره هاشون سيوع
 د..تماس قطع شد..و دوباره صدای زنگ دراوم

 ميالد:بردار ببين کيه خب!
 با دودلی دکمه ی وصلو زدم و ميالد دستشو اورد جلو و زد رو اسپيکر

 _سالم..ببخشيد خانم بزرگمهر؟؟!
 _بله خودم هستم..بفرمايين
 _خوبی مهتا جون؟؟!يلدام..

 _يلدا؟؟!اها..ممنون..کاری داری؟؟!
 ميالد لب زد کيه؟؟!ومنم لب زدم:خواهر روزبه..

ماه پيش هرچی بهت زنگ ميزدم خطت خاموش بود و بعدشم که ۰_راستش من تا 
 گوشيم گم شد و تا اينکه امروز تونستم از تو گوشی

 روزبه شمارتو دوباره برداشتم..
 با شنيدن اسم روزبه عرق سردی روی کمرم نشست و اخمای ميالد رفت تو هم
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 _خب؟؟!
 خوب نيست _مهتا جان؟؟!حاللش ميکنی؟؟!حالش اصال

 محکم و با اطمينان گفتم:نه!نميکنم
 زد زير گريه:مهتا آهی که کشيدی هممونو سوزوند..زندگيمون خاکستر شد..

وقتی که فهميد تو رفتی و طالق گرفتی و سهم شرکتتو فروختی شوک عصبی خيلی 
 بزرگی بهش وارد شد بطوريکه بيمارستان بستری

 شد..
بودش شريکاش سهمشو باال کشيدن و سرش کاله چن وقت بعدشم فهميد که تو ن

 گداشتن و روزبه مونده و کلی قرض و بدهی..(از شنيدن
 شرايطش لبخندی رو لبم اومد)و اين شد دومين شک عصبی

و دقيقا وقتی که دنبال کارای شرکتش بود..بابام..بابام(اينجاش گريه اش حسابی اوج 
 ميد که..گرفت)بابام طی ازمايشی که داشت اتفاقی فه

که کال توانايی باروری نداشته(لبخندم پررنگتر شد...تا اينجاش که کار خدا حرف 
 نداشته)

بستريه و مامان هم بعد از اون ICUماهه که تو۱يلدا:بابا سکته مغزی کرد کرد و االن
 فرار کرده و نيست و اين شوک عصبی سوم باعث
ش گفتن چون از قبال بيماری روانی شد که روزبه اختالل روانی شديدی بگيره و دکترا
 داشته خيلی خيلی بيشتر به بيماری االنش دامنه

 زده..
 ماهه که کال توی تيمارستان بستريه و دست و پاش به تخت بسته اس..۱االن 

 مهتا..خواهش ميکنم..ببخشش
 _نميبخشم..تو هم ديگه زنگ نزن

 و گوشيو قطع کردم
 اال انقدر به قدرت خدا پی نبرده بودمخنده ی بلندی کردم و گفتم:تا ح

ميالد تک خنده ای کرد و گفت:پس تو بايد از اين به بعد با خيال اروم تری زندگی 
 کنی..

نگاهی بهش انداختم و گفتم:از وقتی قرار شد دوباره بيای تو زندگيم دارم با خيال 
 اروم زندگی ميکنم

 يره شد...نگاهی پر عشقی بهم انداخت و دوباره به جلوش خ
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 رفتم پيش نجمه و از ميالد خواستم تنهام بزاره..
رفتم نشستم سر قبرش و کلی باهاش حرف زدم...ازش معذرت خواستم که تو همه ی 

 زندگيش سايه ی من رو زندگيش بوده و بهش
سخت گذشته و ازش اجازه گرفتم که بشم مامان بچه هاش و از زندگيش مراقبت 

 کنم..
ت بلند شدم و به سمت ازمايشگاه راه افتاديم...بعد از حدود يک بعد از نيم ساع

 ساعت نوبتمون شد و ازمايشامون رو داديم....من:خب!
 بريم خونه ديگه..کارمون که تموم شد!!

با لبخندی گفت:کجا تموم شده عروس خانوم؟؟!هنوز حلقه و اين چيزا رو نخريديم 
 ک!

ديم..حلقه ی تک نگينی رو انتخاب کردم جلوی جواهر فروشی نگه داشت و پياده ش
 و ميالد هم يه رينگ ساده

دوباره سوار ماشين شديم که ميالد گفت:خب...راستش من ادرس مزون و اين چيزا 
 رو بلد نيستم..خودت بگو کجا بريم؟!

_عروسی و مجلس نميخام ميالد..فقط ميخام يه گوشه...زندگيمو بی سر و صدا 
 شروع کنم

 نميکنم..هرطور راحتی.. ميالد:اصرار
 _مرسی که بفکرمی

 سری تکون داد و هيچی نگفت..
سر راه دنبال مهبد هم رفتيم و از مهد برداشتيمش..مهبد خيلی با کنجکاوی نگاه 

 ميکرد..اروم در گوشم گفت:مامان؟! اين همون باالييه که
 گفتی؟!

 خنديدم و گفتم:اره..بابا ميالد
 زد و از توی اينه به عقب که مهبد نشسته بود نگاه کرد... ميالد هم لبخند مهدبونی

 مارو رسوند و گفت:شب شام خونه ی من
بايد قبل از عقد از عقد بيشتر باهم در ارتباط باشيم که بچه ها بيشتر با هم اشنا 

 بشن
 _اکی مرسی

 _وظيفه اس خانوم خانوما..منتظرتم
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 ش خوابيدمسال با خيال راحت و ارام۰و اونشب بعد از 
 "ميالد"

 _عه!!حواست کجا عروس خانوم خوشگل؟!نری زير ماشين..نترس ديگه
 بيخ ريش خودتم٬منو تور کردی

 خنديد و دستشو دور بازوم حلقه کرد و از خيابون رد شديم..
 سوار ماشين که شديم گفت:ميالد؟! دنبال بچه ها هم بريم بعد بريم ناهار.

وز اول عقدمون يه نفس راحت بکشيم..شب که خواستيم بريم _نه بابا توروخدا..بزار ر
 دريا دنبال اونا هم ميريم

مهتا خنديد و مشت ارومی به بازوم زد و گفت:ای باباييه شيطون!راستی از امتحان 
 پس فردا چه خبر؟؟!

چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:فکر ديدن سواال رو از سرت بيرون کن که اصال راه 
 نسيت..سواالی پايان ترمه..اونم نداره..ببخود که

 امتحانای استاد ميالد سعيدی که امتحاناش معروفه
 شيطانی خنديد و گفت:عه!اينجورياست؟

 پس تو هم فکر خيلی چيزا رو از سرت بيرون کن!
 دوباره چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:

 امان از اين حربه های زنانه!
 مه حرف خانوما زير سوال ميره..ينی تف تو اين قدرت مردانه که با دوکل

 خيله خب!ولی نه همش..اونجوری وجدان کاريم ميره زير سوال
 و دوتاييمون از اين حرف زديم زير خنده و ادامه دادم:فقط به اندازه ی نمره ی قبولی

 _ايييش خيله خب بابا..قبوله
 بعد از مدتی سکوت صدای مهتا پيچيد تو ماشين..

 _ميالد؟! _جان؟؟!
 مهتا:قربون جان گفتنت...نميدونی چقدر برام زندگی و شادی بخشی

 با غرور گفتم:چرا ميدونم
 خنديدو گفت:کووفت..تو فقط ضدحال بزن..ميگم ک...

 من:ميگی ک....
 کج نگاهم کرد و گفت:خب بزار بگم ديگه

 _خب بگو ديگه
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 مهتا:بايد يه سر برم مشهد..
 !با تعجب گفتم:مشهد؟؟!مشهد چرا؟

 "مهتا"
_ميخام برم ديدن بابابزرگ..فقط ميخام بهش بگم اخرش هم به اون چيزی که 

 ميخاستم رسيدم و هيچکی نتونست منو از رسيدن به ارزوم
 منعم کنه

ميالد:به روی چشم..فقط بزار من اين امتحان پايان ترمو بگيرم همه باهم 
 ميريم..خوبه؟؟!

 ن بره_اره عاليه..راستی زهره رو هم رد ک
 _عه!چرا؟؟!بزار باشه کمک دستت

من:نه..ميخام توی خونه ی خودم با عشق برای شوهرم و بچه هام اشپزی کنم و 
 خونه رو براشون اماده کنم

 ميالد:خوشحالم که حامد و دالرام رو هم بچه های خودت ميدونی..
ول ميدم _واقعا به اندازه ی مهبد دوسشون دارم و بهشون حس مادری دارم..بهت ق

 مثل که نه خودبچه های منن اصال
 دستشو جلو اورد و دماغمو کشيد و گفت:ماه منی تو!

ناهارمونو خورديم و يکم تو سطح شهر دور زديم و ميالد به زهره زنگ زد که بچه 
 هارو حاضر کنه..مهبد هم پيش اونا بود..ينی وسايل
 خونه ی ما... اصليمونو برده بوديم خونه ی ميالد که االن شده بود

خداروشکر ارشين که سرگرم شوهر جونش بود...باالخره با ارزوش رسيد و با سامان 
 ازدواج کرد..بدبخت سامان کلی شرمنده اس و از

من کلی عذر خواهی کرده که اونموقع بچه بودم و سر يه کل کل بچه گونه اونطوری 
 رفتار کردم

نگاه ميکنم ميبينم منم خيلی بچه بازيا منم بخشيدمش..چون االن که به اون موقعها 
 داشتم..

اون دوتا ترشيده هم(نيکا و اذين)درگير امتحانای دانشگاهشون بودن و نتونستن 
 سرم خراب بشن و چترشونو پهن کنن

خالصه با بچه ها تا اخر شب دريا بوديم و شام خورديم و برگشتيم خونمون و 
 زندگيمون و اغاز کرديم..
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 اکشو جمع کرده بود که بره..فرداش زهره س
سال ونيم برای بچه هام مادری ۴ميالد:مرسی زهره جان...ممنون..واقعا توی اين

 کردی و چيزی براشون کم نذاشتی...واقعا خدا من و
 بچه هامو دوست داشت که تورو فرستاد

زهره با بغض گفت:پس چرا ميگی برم؟!من دوری از اين طفل معصوما برام 
 سخته سخته..خيليم

ميالد لبخندی زد و گفت:اين دوستم که داری ميری خونش..خونش نزديک 
 اينجاست..هروقت خواستی بيا به بچه ها سر بزن..خوبه؟؟!

 زهره:مرسی ميالد جان..پسرم دلم برات تنگ ميشه..خوشبخت بشين..
 خداحافظ پسرم..خداحافظ خانوم..

 ردخداحافظی کردم و ميالد هم تا دم در همراهيش ک
 حامد و دالرام اومدن جلو و با کنجکاوی بهم نگاه ميکردم

 جلوی پاشون زانو زدم و گفتم:به به!خوشگالی من..چيشده؟؟!
دالرام نگاهی به حامد انداخت و حامد گفت:شما از امروز مامان من و دالرام 

 هستين؟؟!
 _اره خوشگلم...چطور مگه؟؟!

 شما رو ميتونيم مامان صدا کنيم؟!حامد با انگشتاش بازی کرد و گفت: ينی 
_اره عزيزم..تازه يه داداشی جديد هم دارين..همون که از ديروز اومده 

 خونتون..مهبد..اونم داداشتونه..
 دالرام نگاهم کرد و بغلشو باز کرد و گفت:مامان..

 بغلش کردم و بوسيدمش و گفتم:جون مامان..
م به زور شب قبلش سواال رو ازش گرفتم امتحان پايان ترم رو که ميالد گرفت و من

 رد کرد..بازم دمش۴۵ولی اون ميالد مارموز نمرمو
 هم نميگرفتم..۵گرم..اگه به خودم بود که با اين وضع زبانم

 چن روز بعدش خانوادگی رفتيم مشهد
 اولين سفری بود که با ماشين ميرفتم..

د خيلی مظلوم تر از مهبد و تا کوچولوی شيطون هم کچل کردن مارو..البته حام۱اون
 دالرام بود..
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اول رفتيم در خونه ی بابابزرگ ولی نبود و بعد از کلی گشتن فهميديم که بابابزرگ 
 خونشو فروخته و رفته خانه ی سالمندان و وقتی

 رفتيم اونجا فهميديم که بابابزرگ حدود يک ساله که فوت شده
م کرده بود ولی نميدونم چرابراش ناراحت تهه قلبم ناراحت شدن..با اينکه در حقم ظل

 شدم که اينطوری غريبانه فوت شد
تو همون مدتی که مشهد بوديم کارای انحصار وراثت هم انجام شد و ارثم رو که پول 

 تقريبا زيادی بود گرفتم..
سال ۰۷و من توی اين سفر برای اولين بار توی عمرم پا به حرم گذاشتم!!حرمی که 

 نديدمش...
ونجا يه چادر ملی از اطراف حرم خريدم و وارد شدم..هنوزم مثل قبلنا همه ی هم

 تجربه هام با ميالد تجربه های جديده
 راستش هيچوقت فکر نميکردم اينجا انقدر منبع ارامش باشه..

چشمم به گنبد طاليی امام رضا که افتاد قلبم يهو ريخت..واقعا من تو مدتی که 
 و از اومدن به چه بهشتیمشهد زندگی ميکردم خودم

 محروم کرده بودم..
 با ميالد قرار گذاشتيم و مهبد و حامد با ميالد و دالرام با من وارد حرم شديم..

اطراف ضريح که خيلی شلوغ بود..خيلی خيلی شلوغ ولی من از دور سالمی دادم و 
 مشغول راز و نياز شدم و بازم اشکام جوشيد..کلی

 خداروشکر کردم و برای تداوم اين خوشبختی دعا کردم بخاطر خوشبختس االنم
 واقعا منبع انرژی مثبت بود اين حرم

 خونه ی ارشين و نيکا و اذين هم رفتيم و سر زديم و برگشتيم ساری
متری زندگی ميکرديم و خوشبخت بوديم..شايد تونم به بزرگی ۹۲ ما توی يه اپارتمان  

 اون زمان..ولیقبل نبود و ماشينم به مدل باالييه 
تا فرشته ۱احساس خوشبختی االنمو با هيچکدوم اينا عوض نميکنم...من اين 

 کوچولو و باباشونو با هيچی عوض نميکنم
 "ميالد و مهتا"

مهتا:چن سال از ازدواج منو ميالد ميگذره..شايد ميالد هرروز نگه که عاشقمه..هرروز 
 ابراز نکنه ولی...

 فهمم..من ميفهمم..از رفتارش مي
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 اعتماد ميالد به من ينی عشق...
وقتی ميبينم برای خوشبختی من و بچه ها چطوری خودشو خسته ميکنه ينی 

 عشق...
 وقتی بخاطر من خيلی جاها کوتاه مياد ينی عشق..

 عشق واقعی به ابراز هرروزه نيست..به عمله!!
 .اختالف نظر همحتی بعضی وقتا بداخالقی هم ميکنه..بعضی وقتا دعوامون ميشه.

 زياد داريم..ولی داريم زندگی ميکنيم و قدر
 زندگيمونو ميدونيم..

 ميالد:شايد مهتا دير به دير عشقشو بگه بهم.. ولی من ميفهمم..از کاراش..از عملش
 فداکاری که بخاطر من و بچه ها ميکنه ينی عشق..

 وقتی بخاطر بزرگ کردن بچه ها ديگه سرکار نرفت ينی عشق..
 وقتی خيلی وقتا نظر منو به نظر خودش ترجيح ميده ينی عشق..

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
 عشق همين حواليست

 فقط کافيست
 نگاهمان عميق باشد

 Ģپايان 
 فاطمه مقدم
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