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 من و تو ماله همیم

ماماااان مامان پس این شلواره من کو!؟!مگه نگفتم امروز میخوام با 

 بچه ها برم بیرون شلوار سفیدم و واسم پیدا کن...

 ماماااان با تواَماااا

 وقتی صدایی نشنیدم از اتاق رفتم بیرون

 همینطور که از پله ها پایین می رفتم مامانو صدا می زدم

 داشتم نگران می شدم ...کم کم 

 سریع خودم و به آشپزخونه رسوندم

 غذاش باالی گاز بود و این یعنی باید اآلن خونه باشه...

 سریع رفتم تو اتاقش ولی اونجا هم نبود

کالفه شدم از یه طرف داشت دیرم می شد و از طرفه دیگم نگران 

 مامان بودم

نیمه باز کتابخونه برگشتم سمت پله ها تا برگردم به اتاقم که دره 

 توجهم رو جلب کرد

این در همیشه بسته بود فقط موقع هایی که بابا قصد داشت کتابی 

 بخونه یا کارای شرکت و بررسی کنه می رفت داخل کتابخونه
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آروم به سمته در رفتم که صدای مامان و شنیدم، داشت با تلفن 

 حرف می زد

صداش و  صداش آروم بود، طوری که انگار نمی خواست کسی

 بشنوه...

 حدس می زدم با خاله صحبت مي كرد...

 یعنی اون همیشه مشغول حرف زدن با خواهراشه

 ولی چرا اینقدر آروم؟!

 به در نزدیک تر شدم، حاال صداش واضح تر به گوش می رسید:

_آره ثریا منم همین میگم ولی گوش نمیده تو که خوب می شناسیش 

 حرف،حرفه خودشه

که با این داستان کنار نمیاد دنبال یه موقعیت  خودت خوب میدونی

 خوبم که باهاش حرف بزنم

 ابرویي باال انداختم ، یعنی مامان داشت راجبه چی حرف می زد؟!

 کنجکاو شدم...

منتظر بودم ادامه حرفاشون و گوش بدم و سر از کارشون در بیارم 

 که مامان یهو گفت:
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زنگ می زنم...باشه باشه _واااای ثریا غذام رو گازه من بعدا بهت 

 خیالت راحت من راضیش میکنم..خدافظ

به محض خدافظی کردن مامان ،با عجله به سمت اتاقش که فاصله 

 کمی با کتابخونه داشت رفتم و خودم  پشت در قایم کردم

بعده این كه مطمئن شدم رفته تو آشپزخونه پاورچین پاورچین به 

 سمته اتاقم رفتم

 وارد اتاق شدم درو بستم و یه نفسه عمیق کشیدم 

 خب بخیر گذشت...

 آخه مامان همیشه از فضولی متنفر بود 

با یادداوری این موضوع یه لبخند نشست روی لبام آخه منم همیشه 

 فضول...

یهو متوجه گوشیم رو تخت شدم، صفحش روشن بود مثه اینکه 

 داشت زنگ می خورد

 ا قرار داشتیم و گوشیه منم رو سایلنتهتازه یادم اومد با بچه ه

 با گفتن لعنت به این شانس به سمت گوشی رفتم

 عسل بود...

 لب پایینم و به دندون گرفتم و جواب دادم :
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_چه عجب گوشی و جواب دادی زنیکه تا حاال کدوم گوری 

بودی؟!یه ساعته اینجا عالفیم...مثال قرار بود تو بیای دنبال ما،اآلن 

دنبالت ده دقیقست جلو دره خونتونیم گمشو بیا پایین مردیم ما اومدیم 

 از گرما

 عسل مثله همیشه قرقرو و این بار حقم داشت کلی معطل کردم

 با خنده گفتم:

 _باشه بوزینه اومدم..

 وقتی صدای خندم و شنید با عصبانیت گفت:

 _ما داریم اینجا ذوب می شیم تو می خندی؟!

 د که میگفت:صدای صنمم از پشت گوشی میوم

 _این لیاقت نداره منتظرش باشیم

 می دونستم داره شوخی می کنه 

 با گفتن باشه سلیته خانوم اومدم،گوشی رو قطع کردم

شلوار سفیدم که پیدا نشد شلوار جین یخیم و از تو کمد برداشتم 

 سریع پوشیدم 

شالم که آماده رو تخت بود و سر کردم...کیفمو برداشتم و سریع از 

 اتاق زدم بیرون....
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همینطور که از پله ها پایین میومدم و دکمه مانتوم و می بستم با 

 صدای بلند گفتم :

 _مامان من رفتم

 تو آشپزخونه جواب داد: مامان هم از

 _باشه دخترم مواظب خودت باش،زود برگرد

 باشه ای گفتم و سریع از خونه اومدم بیرون

عسل و صنم با خنده داشتن حرف میزدن همین که چشمشون به من 

 افتاد لبخند رو لباشون ماسید و با عصبانیت نگام کردن

 منم قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم و جلوشون ایستادم

 عسل که پشت فرمون بود ماشین و روشن کرد و گفت:

 _خودت لوس نکن دیر اومده حاالم سوار نمیشه 

 نمیای تا ما بریم؟!

 با گفتن این حرف خندیدم و سریع سوار شدم

یه خورده تو ماشین قر زدن ولی باالخره موفق به خر کردنشون 

 شدم البته بالنسبت خر
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سمت صندلی های همیشگی  به رستوران که رسیدیم با خوشحالی به

رفتیم که نگاهم به آراد افتاد كه با فاصله ي نه چندان زیادي با ما 

 روي صندلي هاي كافه نشسته بود، از دیدنش اونم اینجا تعجب کردم

خداروشکر جایی که ما نشستیم به سمت اون دید نداشت و آراد نمی 

 تونست منو ببینه

 با چند تا از دوستاش بود 

 داشتن جر و بحث می کردن مثله اینکه

این و از حالت چهرش و حرف زدنش می شد به راحتی تشخیص 

 داد

 تمام مدت حواسم به اون بود که یهو با صدای عسل به خودم اومدم

_هووووووی گوساله با توامااا، ای پسر ندیده ی بدبخت،اینجوری 

 فایده نداره برو از نزدیک بخورشون 

 با خونسردی برگشتم سمت عسل:

 _پسر خالمه

 دو تاشون با تعجب زل زدن بهم و با هم گفتن:

 _چی؟!؟!؟؟!؟! 

 خونسرد جواب دادم:
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 _وااااا پیچپیچی،خو پسر خالمه دیگه این که تعجب نداره

عسل:واااای دختر تو پسر خاله به این جیگری داشتی و تاحاال الل 

 مونی گرفته بودی؟!؟می مردی منو با این آشنا میکردی؟!

ر با وجود همچین پسر خاله ای واس چی تاحاال صنم:انت

 مجردی؟!خاک بر سرت ینی خاکاااا خاک

 ترشیده ی بدبخت

 بعد با یه حالته با مزه پاشد گفت:

_عسل پاشو از این احمق که دودی بلند نمیشه پاشو جفتون بریم 

 دست به کار شیم

این دو دیوونه دلقک بازی در میاوردن و خودشونم به بی مزه 

 شون میخندیدنبازیا

 با اومدن گارسون باالخره ساکت شدن

صنم یه نگاه سرسری به منو انداخت و درشو بست _همون 

 همیشگی

 منم خیلی جدی گفتم:

 _نه این سری میخوام متفاوت سفارش بدم

 و منو رو از دست صنم کشیدم
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چند بار منو رو زیر و رو کردم و یهو رو به بچه ها گفتم:شما چی 

 میخورین؟

 هر دو با هم جواب دادن:

 _برگ

 منم در حالی که منو رو می بستم رو به گارسون گفتم:

 تا برگ بیارین با ساالده فصل و دوغ ۳_ 

صنم و عسل هاج و واج نگام می کردن که صنم با قیافه ی حق به 

 جانبی گفت:

_من کشته مرده ی این متفاوت سفارش دادنتم این که شد همون 

 همیشگی خانوم متفاوت

 بازم از رو نرفتم 

 _نه این سری جای نوشابه، دوغ میخوریم اینم تنوعه دیگه

 و شونه ای باال انداختم

گارسون که معلوم بود کامال هنگ کرده با گفتن چشم ازمون دور 

 شد

با رفتنه گارسون خیره شدم به آراد که کناره یه پسری نشسته بود 

ون از اینجا دیده نمی شد. یهو همون پشتشون به من بود و چهرش
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پسری که که کنار آراد نشسته بود بلند شد و با عصبانیت چیزی رو 

 به جمعشون گفت 

 وقتی برگشت با دیدن قیافش خشکم زد

 واااای اینا یعنی چی؟!کیارش دیگه اینجا چیکار میکرد؟!

 با رفتنه کیارش ،آرادم دنبالش راه افتاد

 شون بودم. اینا اینجا چیکار میکردن؟!و من همچنان تو شوک دیدن

 کیارش که اآلن باید ایتالیا باشه نه اینجا

 وااای خدا هنگولیدم این کی برگشته که هنوز هیچکی نفهمیده

 کلی سوال تو ذهنم بود

 که با دستی که اومد جلو صورتم به خودم اومدم

 صنم دستاشو جلو صورتم تکون میداد

 م که کیارش ازش خارج شدتازه فهمیدم هنوز خیره به دری

 یه نگاه ب قیافه متعجب  صنم و عسل انداختم 

صنم که معلوم بود حسابی از دست کارای امروز من تعجب کرده 

 گفت:

_وااااا چته تو دختر؟!این یکی دیگه کی بود که اینجوری به رفتنش 

 خیره شدی؟!
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 _پسر خالم

ن با جفتشون بازم متعجب شدن صنم تا خواست چیزی بگه گارسو

 آوردن سفارشا اومد

 همین که غذاهامونو گذاشت رفت..

 عسل خیلی جدی به رفتنه گارسون اشاره کرد و گفت:

 _احیانا اینم پسر خالت نبود؟!

با گفتن این حرف صنم خندید منم یه بی مزه زیر لب گفتم و مشغول 

 غذا خوردن شدم ، ذهنم درگیره اون دو نفر بود

بریم توچال که چون حال نداشتم سر درد بعد خوردن غذا قرار بود 

 و بهونه کردم و گفتم که منو برسونن خونه

 که با کلی قر زدن باالخره قبول کردن

 بعد خدافظی با کلید در و باز کردم و وارد خونه شدم

 مامان و بابا روی مبل پشت به من نشسته بودن و حرف میزدن

 بابا ساکت شدمخواستم مثله همیشه بلند سالم کنم که با صدای 

_خانوم بسه دیگه چند بار بگم نه؟!تو با خودت چی فکری کردی که 

 همچین حرفی میزنی من بیام جیگ...

 _اینجا چه خبره؟!چرا داد میزنید بابا؟!چیزی شده؟
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 با صدای من جفتشون برگشتن سمتم و با تعجب نگام کردن

 مامان با لبخندی که معلوم بود اجباری رو لباشه گفت:

 دخترم تو کی اومدی؟!چه بی صدا؟! _ااا

 مامان جان تا لباساتو عوض کنی منم غذارو میکشم

با تموم شدن حرفش به سمت آشپزخونه رفت و منم متعجب به سمت 

 بابام رفتم

 _ چیزی شده؟

 بابا در حالی که دستش و تو موهاش می کشید جداب داد:

 _نه بابا جان مگه قراره چیزی بشه؟!

 میرسیدین _آخه عصبی به نظر

 _نه دخترم چیزی نیست تو برو لباساتو عوض کنم بیا شام بخوریم

 با گفتن باشه از جام بلند شدم

 از پله ها داشتم باال میرفتم که یهو برگشتم رو به بابا گفتم:

_راستی من بیرون با بچه ها شام خوردم،منتظره من نباشین،من 

 میرم بخوابم 

 کردمو به سرعت بقیه ی پله هارو طی 
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وارد اتاق شدم بعده تعویض لباسام با یه تاپ شلوارک گوشیمو 

 برداشتن

 پیام داشتم

 با دیدن اسم سامان رو صفحه گوشیم اخم هام  رفت تو هم

 با چه جرعتی به خودش اجازه داده به من پیام بده؟

 مگه کاراش یادش رفته؟!

با عصبانیت و دستای لرزون پیامو باز کردم و شروع کردم به 

 خوندن:

_سالم راشین خوبی؟میدونم از دستم عصبانی ولی به خدا قسم که 

 تمام این کارا واسه فراموش کردن تو بود..

 من زندگیه بدون تو رو بلد نیستم یعنی اصال بدون تو نمیشه

 هر کاری تو رو یاده من میاره ..

 لعنتی بدون تو نمیتونم...

 با خوندن پیامش دلم ریش ریش شد

 ام کسیه که یه زمانی تمام دنیام بود صاحب این پی

 یاده روزی افتادم که تو اینستا این رلشو دیدم

 به راحتی برام جایگزین پیدا کرده بود
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 اونم درست موقعی که بی صبرانه منتظر برگشتنش بودم

 شکستم

 به خدا که شکستم

 خم شدن کمرمو حس کردم

ود تا مگه من عشقش نبودم؟!مگه نمیگفت دنیاشم؟!مگه قرار نب

 آخرش باشه؟!مگه خانومش نبودم؟

سره یه بچه بازی کات کردیم و تمام مدت من منتظره برگشت اون 

 بودم و اونم منتظره برگشت من...

 غرور...

 غرور...

 غرور...

این غرور لعنتی باعث شد به راحتی همه چی تموم شه و عشقه 

 چندین سالمون به پایان برسه

دیدن هم جنس خودت کنار عشقت اصن مگه میشه دختر باشی و با 

 عصبانی نشی؟!

مگه میشه وقتی میبینی دوستای خواهرش همش خونشونن همش 

 کناره عشقتن و تو نمیتونی اون لحظه کنارش باشی عذاب نکشی؟!
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مگه میشه همش مهمونی بگیرن و تو نتونی تو اون مهمونیا شرکت 

 کنی و بفهمی عشقت با یکی دیگه رقصیده تنت نلرزه؟!

 میشه دوری از عشقت کالفه و بی قرارت نکنه؟! مگه

مگه میشه بفهمی خیلیا عاشقه عشقتن و تو نترسی از این که 

 یکیشون ازت بگیرتش؟!

 اصن مگه میشه دختر باشی و حسادت بلد نباشی؟

 ولی آخرشم همین حسادت کار دستم داد

شاید حسادتم عصبانیش میکرد ولی مطمئنم بی تفاوتیم نابودش 

 میکرد...

 اون هیچی از حسادت یه دختر نسبت به عشقش نمیدونست

 نمیدونست دخترا فقط نسبت به کسی که دوسش دارن حسودن

نمیدونست یه دختر تا عاشق نباشه گیر نمیده،حساس نمیشه،نگران 

 نمیشه....

 یه دختر عاشق همه چیه عشقشو واسه خودش میخواد

 همه چیشو...

شکاک..میگفت گیر میدی...میگفت  اینارو ندونست و بهم میگفت

 اعتماد نداری...میگفت الکی حساس میشی..میگفت...
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 مگه غیر اینه که دخترا هم جنساشون و خوب میشناسن؟!

 که میدونن این پسرا پسر پیغمبر که نیستن

اگه یه دختر بیشتر از دوست دخترشون بهش بها بده میرن سمت 

 همون

زده بود...از این بابت بهش بعد چند سال دوستی حتی بهم دستم ن

 افتخار میکردم و اعتماد کامل بهش داشتم..

 به مردونگیش قسم میخوردم...

ولی اگه یه دختر تمام و کمال خودشو در اختیارش میذاشت 

چی؟!اون وقت میتونست بازم خودشو کنترل کنه؟!بازم پایه من 

 میموند؟!

 شاید همه بگن اگه عاشق بود، این كارو مي كرد

 عکساش با اون دختره چی؟!پس 

اگه نبود پس اون همه دوست دارم گفتناش، خانومم گفتماش،تنها 

عشق زندگیمی گفتناش،قوالش،اشکایی که به خاطر من میریخت 

 و .... اینا چی؟!

 اینا همه دروغ بود؟!

سال انقدر خوب نقش بازی  ۴اصن اگه دروغ بود چطور تونست 

 کنه؟!!
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 ه وایستاد؟!چطور به خاطر من تو روی هم

 چطور...

 یهو به خودم اومدم دیدم گونه هام از اشکام خیسه خیسه...

 دستم و روی گونه هام گذاشتم و چشم هام بستم

 زیر لب با صدای آرومی گفتم:چطور دلت اومد لعنتی؟!

 تو که تمامه زندگیم بودی...

 خواستم جواب پیامشو بدم که پشیمون شدم

ی رو انداختم رو تخت و دستام و مشت كردم ...یم ترسیدم  گوش 

 یهو جوابشو بدم گند بزنم

 نشستم رو زمین و تکیه دادم به تخت

 زانو هامو بغل کردم

اشکام دونه دونه رو گونه هام سرازیر می شدن، انگار با هم مسابقه 

 گذاشته بودن

 !مگه یه آدم چقدر تحمل داره؟

 مگه گناهه من چی بود؟

دم که صدای گوشیم بلند شد ز  داشتم با خودم حرف می 
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 بلند شدم رفتم سراغ گوشیم

وع کرد به لرزیدن  با دیدن اسمش رو گوشیم بازم دستام ش 

 قلبم به تپش افتاد

ی ام داده بود:راشینم؟  !پ 

آخه اون میم مالکیت آخرش دیگه چیه لعنتي ؟!این همه عذاب کم 

 بود؟برگشته بازم عذابم بده؟!

ی بود؟ ،به سالمت...دگ برگشتنت واسه چ   !تو که رفتی

 دلو زدم به دریا و جوابشو دادم

ی ام نده..همه چیو خراب کردی سامان...همه چیو..دیگه_  دیگه پ 

ان دیره..خییل دیر  ...براي جیر

 منتظره جوابی ازش نموندم و سریع بالکش کردم

 هر پیایم از اون ممکن بود ارادمو سست کنه ...ممکن بود

 ...پشیمون شم...ممکن بود...برگردم

 برگردم پیشه کسی که به عشقه پاکم خیانت کرد

 ...خیانت

 صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم 
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 مثله همیشه عسل بود و مشغول کرم ریختن

 با صدای خواب آلود جواب دادم:

 _هااااا

 _هاااو زهرمار جایه سالم کردنته ماشین

 بحانه میچینم_مربا یه بار دیگه بگی ماشین واست سفره ص

 _خب آخه هم قافین حال میده

 بعد با یه لحن با مزه ادامه داد:

 ای راشیــــن بیا برو تو ماشیـــن

 بعدم خودش شروع کرد با صدای بلند خندیدن

 از لحنش منم خندم گرفته بود

ولی جلو خودمو گرفتم و با گفتنه مربای بی مزه گوشی و روش 

 قطع کردم

بخوابم که گشنگی بهم فشار آورد و مجبور شدم پاشم خواستم بازم 

 برم صبحونه بخورم

چون سابقه ی زخم معده داشتم اگه غذا دیر بهم می رسید دل دردای 

 وحشتناکم شروع میشد

 پس سریع از اتاق بیرون اومدم و به سمت آشپزخونه رفتم
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 مامان با دیدنم گفت:

 _اااا بیدار شدی؟!

 پوفی کشیدم

 م یه نیم ساعت دیگه بیدار میشم_نه هنوز خواب

_زلزله یه وقت از حرف زدن کم نیاریااا،معلومه بازم گشنگی بهت 

فشار آورده که سالمتم خوردی برو صبحانتو بخور میزو هنوز جمع 

 نکردم

 با گفتن یه سالم کشدار و بلند پریدم تو آشپزخونه

 که شنیدن مامانم با خنده یه دیوونه نثارم کرد

 گفتم: با صدای بلند

_پریا خانوم نمی خوای یه چایی واسه دختره دوست داشتنیت 

 بریزی؟!

 صدای مامان از تو هال بلند شد

 _افلیج نیستی که خودت بریز

 صدامو مظلوم کردم

_پری پریا،گل پریا من دوست دارم مامان خوشگلم واسم چایی 

 بریزه
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رم _ولی من هیچ عالقه ای به ریختن چایی واسه دختر بیریختم ندا

 پس لطف کن خودت بریز

 _باشه اصن بیخیاله چایی،بدون چایی هم میشه صبحونه خورد

 به سی ثانیه نکشید که دیدم مامان خانوم وارد آشپزخونه شد

 مطمئن بودم میاد

 در حالی که به سمت کتری می رفت گفت:

_یعنی عرضه ریختن یه چاییم نداری،تو شوهر کنی دو روزه 

 طرف پست می فرست...

گفتن خیلیم دلشون بخواد مشغول صبحانه خوردن شدم که یهو با 

 مامان گفت:

 _راستی شب خونه خاله دریا اینا دعوتیم

 با گفتن اسمه خاله دریا یاده موضوع دیروز افتادم

 خواستم بگم که دیروز کیارش و آرادو دیدم که مامانم ادامه داد:

 _مثله اینکه کیارش برگشته..

 _برگشته که بمونه؟!

_نه مثله اینکه اومده سر بزنه،دریای بیچارم حسابی شاکی 

بود،کیارش و فرستاد ایتالیا درس بخونه بعد هم برگرده پیشش،اآلن 
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که درسه شازده تموم شده میگه ایران جایه زندگی نیست برنمی 

 گردم،شما بیاین اینجا

 _خو مامان خاله اینا برن

 _واااا راشین چه حرفا میزنیااا

کیارش(همه کارو بارش و همه فامیالشونم اینجان اون کیان)بابای 

 وقت برن تو غربت چیکار کنن؟!

از یه طرف پسر بزرگشون ،کیانوش اینجاس ...اگه برن اونجا 

کیانوش و چیکار کنن..اون که با اینا نمیره.تازه میخوان واسه 

 کیانوش زن بگیرن

 تنها راه،راضی کردن کیارش واسه موندنه..

..اون کیارش کله شقی که من تعریفش و شنیدم به _چی بگم واال.

 هیچ صراطی مستقیم نمیشه

 تازشم منم جایه اون بودم همین تصمیم و می گرفتم

 واااای ایتالیااا رویایه منه لعنتی

 اخمایه مامان تو هم رفت و با یه صدای تقریبا بلندی گفت:

 بار گذاشتم بری ۲_چه غلطااا، 

 و از آشپزخونه بیرون رفت
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یاددواری اون کلیپی که بچهه به مامانش میگه میخوام از این  با

 خونه برم مامانشم میگه چه غلطا یه لبخند اومد رو لبام

 و همون جواب بچه هرو زیر لب تکرار کردم:

 _غلطا؟!دیگه غلط نمی کنم

 و خودم شروع کردم به خندیدن

 بود که مامانم اومد تو اتاقم ۶ساعت 

ای؟تا چند دیقه دیگه بابات میرسه خونه یه دوش _راشین آماده 

 بگیره سریع میریم

 _باشه آمادم

 با بیرون رفتن مامان به سمت آیینه برگشتم و خودمو نگاه کردم

چشمایی به رنگ میشی که درست مثله موهام جلو آفتاب رنگ 

 عوض میکرد

 با این تفاوت که موهای خرماییم جلو آفتاب به شرابی میزد

 که هر سری یه رنگ دیده میشد...و چشمایی 

 موهای بلندم که تقریبا تا کمرم بود و دلم نمیومد کوتاشون کنم

 مژه های بلند و ابروهایه کشید
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بینیه قلمی که از نیم رخ مثله عملیا بود و اینو از خانواده مادری به 

 ارث برده بودم

 و لبای قلوه ای که خودم خیلی دوستشون داشتم

لختم و از فرق باز کرده بودم و باز گذاشته برای امشب موهای 

 بودمش

 اول از همه یه خورده با سایه ابرو به ابروهام حالت دادم

 و خط چشم باریكي كشیدم تا چشمامو کشیده تر نشون بده

 كمي هم ریمل زدم که مژه های بلندم ،بلند تر از قبل شد

 ر رو لبام كشیدم رژ صورتیم رو هم چند با

و در آخر رژه گونه ی صورتي که برجستگی گونمو بیشتر نشون 

 بده

 آرایشم که تموم شد خودمو با دقت تو آیینه نگاه کردم

یاده حرف عسل افتادم که میگفت ُکردا کال خوشگلن کاش منم ُکرد 

 بودم

 با یادداوری این حرف لبخندی رو صورتم نمایان شد

شلوار جین آبی آسمونی که کامال تنگ بود یه بلوز شیک صورتی با 

 پوشیدم
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نگاهم به دستای کشیده و ناخونای بلندم افتاد که الکه صورتی روش 

 خودنمایی میکرد

ناخونام طوری بود که خیلیا فکر میکردن کاشته...و اینم خداروشکر 

 از عمم به ارث برده بودم

بعدشم مامان داشتم به ناخونام نگاه میکردم که دره اتاق باز شد و 

 پری با عجله اومد تو

 بعده اینکه منو دید با صدای تقریبا بلندی گفت:

 _دختر تو هنوز لباساتو نپوشیدی؟!

منو بابات اون پایین منتظریم اون وقت تو داری با ناخونات بازی 

 میکنی بجنب دیگه

 _مگه بابا برگشت؟!

ر _صبح بخیر،بابات دوشم گرفت اونوقت تو بشین انگشتاتو بشم

 ببین یه وقت کم نشده باشه

با گفتن یه مانتو پوشیدن که این حرفارو نداره به سمت کمد لباسام 

 رفتم

 یه مانتو جلو باز سفید برداشتم و پوشیدم

شال صورتیمو هم سر کردم و از توی کمد کیف و کفش پاشنه بلند 

 صورتیمو هم برداشتم
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 مامانتو دلم یه پلنگ صورتی به خودم گفتم و برگشتم سمت 

 _من آمادم بریم

 مامانم با گفتن چه عجب جلوتر از من از اتاق بیرون رفت

منم سریع از رو میز آرایش خط لب و رژ و ریملمو برداشتم و پرت 

کردم تو کیفم ادکلن اللیکمو رو خودم خالی کردم و با عجله از اتاق 

 خارج شدم

راف همین که ماشین وارد باغ عمارت شد متوجه ی شلوغی اون اط

 شدم

 فکر کنم همه ی فک و فامیل امشب دعوت باشن

 از ماشین پیاده و وارد عمارت شدیم

خاله دریا با دیدن ما با خوشحالی به سمتمون اومد و بعد از سالم و 

احوال پرسی های همیشگی مارو به سمت یکی از اتاقای طبقه ی 

 باال راهنمایی کرد تا لباسامونو عوض کنیم

 لباس از آیینه قدی رو به رو به خودم نگاه کردمبعده تعویض 

 هیکل قشنگی داشتم 

بلوزی که پوشیده بودم کامال هم رنگ کفشای پاشنه بلندم بود و در 

 عین سادگی خیلی بهم میومد
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 شاید اگه می دونستم انقدر شلوغه چیزه بهتره می پوشیدم

 اما همین لباسه تنمم خوب بود و بهم میومد

م و برگشتم، مامان نبود ، بدون این كه به من موهامو مرتب کرد

 چیزي بگه یا من متوجه خروجش بشم از اتاق خارج شده بود

 منم دختر خجالتی نبودم که بخوام همه جا بچسبم به مامیم

 برای همین بی توجه به این موضوع از اتاق زدم بیرون.

خودم حس می همین که از پله ها پایین میومدم نگاهه خیلیا رو ، رو 

 کردم و کامال جدی و بی توجه به نگاه ها از پله ها پایین اومدم

با پایین اومدن از پله ها دایی بردیا رو دیدم که با یه لبخند به سمتم 

 میومد

 با دیدنش خیلی خوشحال شدم

 من همین یه دونه دایی رو دارم که ته تغاریه و من عاشقشم

 احساس راحتی می کنم به خاطره سن کمش خیلی باهاش جورم و

 با رسیدن بردیا به من ، منو تو بغلش گرفت و گفت:

 _سالم وروجک دایی

 _سالم دایی جونم

 _خوبی وروجک؟!
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 در حالی که از بغلش بیرون میومدم و لپشو می بوسیدم گفتم:

 _مثله همیشه عالی

 _توإ شیطون بال اگه خوب نباشی جایه تعجب داره

 تو دلم گفتم:

 تامو می بینن کسی از دلم خبر نداره که.._همه فقط شیطن

 بردیا دستم و گرفت

 _بیا بریم پیشه بچه ها با پسر خاله جدیدتم آشنات کنم

بیچاره نمی دونست خاله دریا همیشه میومد خونمون و عکسایی که 

کیارش  واسش می فرستاد و با کلی شوق و ذوق نشونمون می داد و 

ن به اندازه کافی با این ساعت ها از پسرش تعریف می کرد...م

 قوزمیت آشنا هستم..

و از طرفه دیگه من دیروز این پسرخاله ی تازه از فرهنگ رسیده 

 رو زیارت کرده بودم..

 امیدوارم اخالقشم مثله قیافش خشک و خشن نباشه

 به جمع بچه ها نزدیک شدیم

 بازم همون جمع همیشگی...
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هام...کومار و کانی پسر عمه آراد و کیارش پسر خاله 

 ژاله...روژین و رهامم بچه های عمه ژاکلین

همشون کنار هم مشغول حرف زدن بودن و یه گیالس هم دست هر 

 کدومشون دیده میشد

 با سالم کردن کانی همه نگاه ها چرخید سمت من

 _سالم به همگی

 همه جواب سالم من و دادن جز کیارش که فقط نگاه می کرد

 ه ترتیب دست دادمبا همه ب

 وقتی به کیارش رسیدم بدون هیچ واکنشی گفت:

 _پس راشینی که میگن تویی؟!

 با گفتن مثله اینکه نگاهم و ازش گرفتم و به کانی دوختم

راستش از اینکه دستش و برای دست دادن جلو نیاورده بود بهم بر 

خورد پسره ی بی ادب...تو خانواده ما دست دادن کامال چیزه 

 یه...و دست ندادن بی احترامی محسوب میشه..معمول

 یاده اون ژست مسخرش افتادم

پسره ی لندهور دستش با یه ژست خاصی تو جیب شلوارش گذاشته 

 بود و تو دسته دیگش گیالس شراب دیده مي شد
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کانی که معلوم بود از آشنایی با کیارش خیلی خوشحاله طوری که 

 فقط من بشنوم گفت:

قدر این کیارش خوبه،قیافه مردونه و پر جذبه _واااااای راشین چ

ایی داره،از وقتی مهمونا اومدن همه چشم ها رو کیارشه ولی اون 

حتی یه نیم نگاه هم به کسی نمی ندازه..انگار این نگاه ها واسش 

 عادی شده..

با خودم گفتم:پسره ی قوزمیت کجاش خوبه آخه؟!یه خارج رفتن که 

 قا دور برداشتهدیگه این حرفارو نداره که آ

 یهو طوری که کیارش بشنوه و مخاطبم کانی باشه گفتم:

_واای کانی من از مهمونیایه خانوادگی مسخره بیزارم با این پسرای 

 حال به هم زن فامیل که ارزش هیچی ندارن بعد قیافم میگیرن

 رنگ کانی به وضوع پرید 

 حس کردم اونایی که شنیدن حرفم و کامال متعجب شدن

 ه روی خودشون نیاوردنولی ب

یه لحظه نگاهم به چشم های به خون نشسته ی کیارش افتاد ...دروغ 

چرا واقعا ترسیدم..این در حالت عادی قیافش ترسناک هست با اون 

هیکل مثله غولش..دیگه چه برسه به این که در این حدم عصبانی 

 بشه...
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 آروم لب زدم : خدا بخیر کنه...

 می كرد دلخور به نظر برسه گفت:بردیا با صدایی که سعی 

 _دستت درد نکنه دایی جان حاال ما دیگه شدیم حال به هم زن؟!

 در حالی که دستم و دور بازوی بردیا حلقه می كردم جواب دادم :

_نه دایی جونم تو بحثت جداس،در ضمن من گفتم پسرا تو که دیگه 

 واسه خودت مردی شدی

بود از جواب من چقدر خشنود بردیا که از قیافش کامال مشخص 

 شده لپمو کشید و گفت:

 _کم زبون بریز شیطون بال گازت میگیرماا

 یه لبخند شیطون زدم 

همون موقع خدمتکار خونه خاله دریا اینا با یه سینی پر از شراب به 

 سمتمون اومد

 خیلیا گیالسای خالی شون و با یه پر تعویض می کردن

 قبلیشون شرابی برای خوردن داشتو بعضیا هم هنوز گیالس 

 به سمت من که اومد خیلی جدی گفتم:

 _نمیخورم
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از بچگی از مشروب بدم میومد فقط یه بار خورده بودم که طعم 

 زهرمار می داد از اون موقع به بعد دیگه سمتش نرفتم

با گفتن نمی خورم من کیارش یه پوزخند روی لباش نقش بست و 

 دگیالسشو به لباش نزدیک کر

پسره ی قوزمیت، شیطونه میگه یه جوری بزنم تو دهنش که کلن 

 دهنش کج شه و دیگه نیازی به پوزخند زدن نداشته باشه

همون موقع عمو کیان کیارش و صدا زد کامال مشخص بود که 

 میخواد پسر فرهنگ رفته و درس خونشو به دوستاش معرفی کنه..

جانم(از جمع دور کیارش هم به سمت عمو چرخید و با گفتن گیان)

 شد

با رفتن کیارش ، کانی یه نیشگون از دستم گرفت و در حالی که منو 

 به سمت در خروجی میکشید گفت:

 _ما اآلن میایم

رفتیم داخل باغ که یهو کانی با صدای عصبانی که سعی میکرد 

 آروم باشه گفت:

_راشین تو کی میخوای بزرگ شی؟!اون چه حرفی بود که زدی 

کر میکنن من تو زدن اون حرف با تو هم دستم..آخه آخه؟!االن ف

دختر هنوز نیومده چه پدر کشتگی با این بنده خدا پیدا 
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کردی؟؟!اصن این طرز برخورد بود؟!معنی این رفتارتو نمیفهمم 

 راشین...

_واااا اینا چه ربطی به کیارش داره؟!اصن کی گفته منظوره من 

 کیارش بود؟!

 دن..._کامال تابلو بود،همه فهمی

اوه اوه گند زده بودم من فقط میخواستم اون تیکه رو بندازم و فقط 

 کیارش متوجه منظورم بشه

پس بگو چرا اینقدر کیارش عصبانی شد و بقیم هیچی نگفتن و به 

 روی خودشون نیاوردن

 ولی کم نیاوردم قیافم و جدی کردم و گفتم:

 _نه بابا،کال از آدمای از خود راضی بدم میاد

 و فقط چشمت سامانو میبینه_آره ت

با آوردن اسم سامان باز اخمام رفت تو هم...دوباره این قلب لعنتی نا 

 آروم شد...

 کانی که فهمید گند زده لبشو به دندون گرفت:

 _بریم باال دیگه،اصن بیخیالش فدای سرت اتفاقیه که افتاده

 _تو برو من اآلن میام
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 _آخه...

 میام...میخوام یه خورده هوا بخورم_کانی گفتم برو منم 

 کانی از قیافش معلوم بود که کالفه شده

 سري تكون داد و گفت:

 _ باشه،پس زود بیا منتظرم

 و  با قدم هاي بلند از اونجا دور شد

 با کالفگی چشمامو بستم و بازم ذهنم رفت سمت سامان 

 زیر لب گفتم:لعنت بهت گند زدی به زندگیم

 کردیهمه باورامو نابود 

 یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم ذهنم و آروم نگه دارم

 ولی مگه میشد؟!همش تصویر سامان میومد جلو چشمام

 یاده حرفاش میوفتادم یاده خندیدناش...

هی خدایا اون اآلن پیشه دوس دختر جدیدشه و دارن با هم الو مي 

 تركونن اون وقت من دارم به اون فکر می کنم...

شمام و باز کردم که با دیدن شخصی که دقیقا رو به یه آه کشیدم و چ

 روم با فاصله کمی ایستاده بود هینی کشیدم و یه قدم به عقب برداشتم
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که کیارش با چشمایی به خون نشسته نگام کرد و یقم و تو دستش 

 گرفت

 _اون باال چه زري مي زدي ؟!

بهش توقع این حركت و ازش نداشتم، با چشمایي متعجب زل زدم 

 كه ادامه داد:

_اون باال که خوب بلبل زبونی میکردی،اآلن الل مونی 

 گرفتی؟!هااا؟!

واقعا ازش ترسیدم ولی خودم و نباختم و سعی کردم یقمو از دستش 

 خارج کنم

 ولی زور اون کجا و زور من کجا

 دستم و گرفت و منو به سمت پشت باغ می کشید

ای نمی رسه دستشو یه گاز وقتی دیدم زور آزمایی با اون به نتیجه 

محکم گرفتم  و خواستم داد بزنم که سریع متوجه نیتم شد و محکم 

 دستشو جلوی دهنم گذاشت

 داشتم خفه می شدم

 و برای ذره ای اکسیژن تقال می كردم

 وقتی رسیدیم پشت باغ دستشو برداشت و با صدای خشنی گفت :
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 _حاال بلبل زبونی کن ببینم می تونی؟!

 نتی_ولم کن لع

 بازوم هامو تو دستاش گرفت :

 _که ولت کنم آره؟!

 بعدم مشت محکمش رو صورتم فرود اومد

 به شدت از کارش تعجب کردم و دستم و جلوی دهنم گذاشتم

 یه لحظه حس کردم خودشم از کارش پشیمون شد

 ولی دوباره اخماش رفت تو هم و انگشت اشارشو به سمتم گرفت

 جمع نباید با من اینجوری حرف بزنی_این و زدم تا بدونی جلو 

 سریه بعد خیلی بدتر باهات برخورد می کنم خیلـــــی بدتر

شانس آوردی تازه برگشتم ایران و تمام مهمونا به خاطر من اآلن 

اینجان وگرنه یه جور دیگه باید تاوان حرفتو پس میدادی، دختره 

 ي...

 جا دور شدحرفش و خورد و با مشت كردن دستاش با سرعت از اون

تا چند لحظه تو شوك  كارش بودم. باورم نمي شد این دختری که 

 االن از یه مرد تو دهنی خورد من بودم

 نه نه این امکان نداره
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 همه چی اینقدر سریع اتفاق افتاد که اصال نفهمیدم چی شد

 این پسر دیوونس،یه دیوونه زنجیری

 چطور جرئت کرد رو من دست بلند کنه؟!

 چیزی نگفتم؟!اصن چرا من 

 چرا زبونم الل شد؟!

در حالی که از خشم می لرزیدم زیر لب با خودم گفتم:تاوان کارتو 

 پس میدی کیارش خان

 خیلی بد...

 لبم از شدت ضربه کیارش کمی ورم کرده بود

دستمو روی لبم گذاشتم و وارد عمارت شدم و طوری که کسی منو 

 سریع درو قفل کردمنبینه به سمت یکی از اتاقای پایین رفتم و 

چشم چرخوندم و آینه ی بزرگی رو که روی میز آرایش بود و دیدم 

 به سمتش رفتم

 با دیدن لبم چند تا فحش نثار اون عوضی کردم

لبم یه خورده پاره شده بود و آثار خون مردگی روی اون به خوبی 

 دیده می شد

 حاال چطور با این اوضاع جلو بقیه ظاهر شم؟!
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 ش...لعنت بهت کیار

طول و عرض اتاق و طی می کردم دنبال راه چاره بودم که یکی 

 در زد

 هول شدم و نگاهم به در افتاد که صدای کانی بلند شد

 _راشین راشین درو چرا قفل کردی؟!

 جوابی ندادم که اینبار محکم تر در زد

 _راشین چرا جوابمو نمیدی؟!خوبی؟!!

 کانی می پرسید چی شده؟!یهو صدای کیارش و شنیدم که داشت از 

 همون موقع درو باز کردم

 نگاه جفتشون رو من ثابت موند

 کانی با دیدنم هین بلندی کشید و متعجب زل زد به لبام

 _را..راشین لبات چرا اینجوری شده؟!

 در حالی که زیر چشمی به کیارش نگاه می کردم گفتم:

 کرد_چیزه خاصی نیست،کاره یه حیوونه عوضیه که یهو رم 

و به سرعت نگاهمو از چشمای متعجب کانی گرفتم و به سرعت به 

 سمت پله ها رفتم و خودم به اتاق باال رسوندم
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 رفتم سراغ کیفم

 رژم و برداشتم و چندین بار رو لبم کشیدم

بهتر از قبل شد ولی بازم اگه کسی دقت می کرد متوجه ورم لبم می 

 شد

 ای پریشونم زدمآرایشم و تجدید کردم و یه شونم به موه

 که صدای آهنگ از پایین بلند شد

 اه همین کم بود...

 اصال حوصله رقص و آهنگ و این مسخره بازی هارو نداشتم

 نمی خواستم کسی بفهمه از کیارش تو دهنی خوردم

 خودم به روش خودم باید تالفی می کردم

 با خودم گفتم اصال از اتاق بیرون نمیرم

ه نبودم میشدن و اگه میومدن تو اتاق و ولی اگه نمی رفتم که متوج

منو با این حالت میدیدن که همه چی بدتر میشد اون موقع حتما 

 میفهمیدن که یه اتفاقی افتاده..

با فکر به این كه یه بهونه برای این موضوع پیدا می كنم از اتاق 

 بیرون رفتم
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همین که خواستم از پله ها بیام پایین متوجه رقص نوری شدم که 

 اعث هر لحظه تاریک تر شدن عمارت میشدب

 ذهنم جرقه ای زد

 با خوشحالی پایین و نگاه کردم

 اگه رقص نور همین طور ادامه داشته باشه عالی میشه 

 اینجوری دیگه کسی متوجه ورم لبم نمیشد

 با فکر به این موضوع از پله پایین اومدم

 همه اون وسط مشغول رقص بودن

 هارو چطور پیدا کنم؟!ای بابا حاال بچه 

خواستم به سمت جایی که چند دیقه پیش بودیم برم که دستم کشیده 

 شد

 انقدر صدا ها بلند بود که اگه جیغم می کشیدم کسی متوجه نمیشد

 منو به سمت کسایی که در حال رقص بودن برد

 و دستشو دورم حلقه کرد

 می خواستم پسش بزنم ولي نمي تونستم

 ..خیلی قوی تر از من بودیعني زورش و نداشتم
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 سرشو نزدیک گوشم برد

 با صدایی که بین اون شلوغی واضح نبود گفت:

 _حاال دیگه من وحشیم آره؟!من رم کردم؟!

 كپ كردم...

 این که صدای عصبانی کیارش بود

 واای خدا کاش اصال از اتاق بیرون نمیومدم 

 می خواستم از بغلش بیرون بیام ولی فایده نداشت

 شی بودم که گیره یه شیر افتادهمثله مو

 حتی یه میلی مترم تکون نخورد

 یه دستش دور کمرم و دست دیگش تو موهام بود

 سرمو رو سینه ی عضالنیش گذاشت

 اینقدر سینش سفت و محکم بود که سرم درد گرفت

 سرشو آورد کنار گوشم و گفت:

گربه کوچولو ترسیدی؟!بایدم بترسی..من جای تو بودم پای رو دم 

 کیارش نمیذاشتم چون عواقب بدی در پیش داره...

 با گفتنه این حرف ل*باش و روي صورتم كشید
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 دستم و رو سینش گذاشتم و سعي داشتم پسش بزنم

 _ولم کن عوضی،تو مریضی،یه مریض روانی

 كنار گوشم زمزمه كرد:

_نچ نچ نچ داری پروندتو سیاه تر از قبل میکنی که ...خودتم خوب 

من نخوام نمی تونی از بغلم بیای بیرون پس بی خودی میدونی تا 

 زور نزن

 _ولم کن آشغال اآلن یکی می بینه

 _میخوای بریم تو یکی از اتاقا تا کسی نبینه؟!ها چطوره؟!

 _پست فطرت

با گفتن این حرف سرشو بلند کرد و چشمای به خون نشستش و به 

 چشمام دوخت

 به شدت عصبانی بود

 رسیدفکری به ذهنم 

 خواستم با زانو بزنم وسط پاش

 ولی مثل اینکه اون زرنگ تر از من بود و ذهنم و خوند

چون سریع با پاهاش طوری پاهام و قفل کرد که دیگه به هیچ عنوان 

 نمی تونستم تکون بخورم
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 کامال تو آغوشش حل شده بودم و هیچ راه فراری نداشتم

 نفس کشیدن واسم سخت شده بود

 میخوردحالم داشت بهم 

 که حس کردم خیره شده تو چشام

 کم کم سرش اومد پایین

 و من بازم الل شده بودم

 تا خواستم داد بزنم سریع لباشو روی لبای ورم کردم گذاشت

 نمیبوسید فقط فشار میداد...

 واقعا داشتم اذیت میشدم

 که یهو لبامو ول کرد 

 دستی روی لباش کشید 

 تر خشن میزد گفت:و کناره گوشم با صدایی که حاال کم

_نمیخواستم اولین دیدارمون اینجوری باشه ولی خودت خواستی،یه 

بار دیگه فقط یه بار دیگه ببینم با من بد حرف زدی یا زبون درازی 

کردی کاری میکنم که کارای امشب در مقابلش هیچه..من اصوال 

 اهل تهدید نیستم اهله عملم..میتونی امتحان کنی...

 دور شد...و خیلي سریع ازم 
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 با تعجب به جاي خالیش نگاه كردم

 هنوزم باورم نمي شد كیارش با من اینطور رفتار كرده باشه

 تاحاال اینقدر تحقیر نشده بودم

 اشکام دونه دونه رو گونه هام سرازیر میشد

 زیر لب با بغض گفتم:

 _لعنتی...

 تا آخر مهمونی یه گوشه کز کردم و هیچ کسیم متوجه نبودم نشد

حتی آخر مهمونی سر درد و بهونه کردم و بدون خداحافظی زودتر 

 از همه رفتم سوار ماشین شدم تا مامان بابا بیان

 خداروشکر اون شب هیچکسی متوجه ورم لبام نشد

 وقتیم رسیدیم خونه با عجله به اتاقم پناه آوردم و دوباره گریم گرفت

ن وقت این تا حاال حتی بابامم رو من دست بلند نکرده بود او

 عوضی...

تو دلم کلی براش خط و نشون کشیدم و دنبال راهی برای تالفی 

 بودم...

ولی کیارش اونقدر ترسناک بود که باید حساب شده عمل می كردم 

 و تا یه مدت کال ازش دور می موندم
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کمی پماد به لبم زدم و با فکر به تالفی چشمامو بستم و کم کم خوابم 

 برد

 گوشیم بیدار شدیمصبح با صدای زنگ 

 بازم عسل

انگار این دختر با خودش عهد بسته که هیچ وقت نذاره من یه خواب 

 راحت داشته باشم

 _هاااا

_با سالم این تماس فقط برای شنیدن صدای زیبای بندس که 

 صبحتون رو با انرژی شروع کنید دینگ دینگ

 و گوشیو قطع کرد 

 این دختر دیوونس...

با گفتن خدا شفات بده گوشی و گذاشتم کنارم و خواستم بخوابم که  

 دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شدم

 اینبار عصبی گوشیو گرفتم خاموش کردم و دوباره خوابیدم...

 بود که اینبار مامان اومد تو اتاقم ۱۰ساعت 

 _راشین راشین پاشو دختر چقدر می خوابی؟!

 _اه جمعه هام آسایش ندارم
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شو دختر عسل پشت خطه،زنگ زده به گوشیت خاموش بوده _پا

 نگران شده زنگ زده به تلفن خونه،پاشو ببین این طفلی چی میگه؟!

با عصبانیت گوشی و از دستش گرفتم و دوباره پشت به اون رو 

 تخت دراز کشیدم

 _هااا چه مرگته چشم سفید؟!

 اصن ببینم تو خودت خواب نداری؟!

 چرا نمیمیری آخه؟!

حرفای من عسل ریز ریز می خندید که یهو خنده هاش بیشتر شد با 

 و گفت:

_تو که از کرم ریختنای من خبر داری چرا اون گوشیه بی صاحابو 

 نمی ذاری رو سایلنت؟!

_در به در آخه همه که مثل تو مریض نیستن،شاید یکی کاره واجب 

 داشته باشه

م باید بریم _حاال این حرفارو بیخیال تا نیم ساعت دیگه اونجا

کتابخونه یه سری کتاب بگیریم،آماده نباشی منتظرت نمی مونم،بای 

 بای

 و گوشی رو قطع کرد

 دختره ی دیوونه...
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با یاداوری کتابایی که نیاز داشتم و باید می خریدم با نارضایتی از 

 تخت بلند شدم

 یعنی سخت ترین خدافظی دنیا،خدافظی با تخته اونم اول صبح ...

 چهل و پنج دقیقه باالخره آماده شدمبعده از 

ورم لبام کمتر شده بود و با زدن یه رژ قرمز،دیگه اصال جلب توجه 

 نمی كرد

 به سمت آشپزخونه رفتم یه لیوان شیر خوردم که ضعف نکنم

 _مگه اینکه عسل بتونه تو رو از خواب بیدار کنه

 با صدای مامان برگشتم طرفش

ون مهمونیه کوفتی بودیم،از یه _خب مامان جان دیشب تا صبح تو ا

طرفم حیف خودم کتابخونه کار داشتم وگرنه تا خودم نخوام  هیچ 

 بنی بشری نمی تونه منو بیدار کنه

مامان خندید و منم با بوسیدنش ازش خدافظی کردم و از خونه زدم 

 بیرون

 همون موقع ماشین عسلم رسید تو کوچه..

 ساعت بعد کارامون تموم شد  
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نه که بیرون اومدیم تصمیم گرفتیم بریم کافه یه چیزی از کتابخو

 بخوریم

 همون کافه یی که همیشه میریم

 از این کافه رستوراناس...جایه شیک و دنجیه..

با ورودمون به کافه ای که اکثرن با عسل و صنم میریم دلم واسه 

 صنم تنگ شد

 مثله اینکه دیشب با خونواده رفتن شمال...

 د...کافه خلوته خلوت بو

تو فکره صنم بودم که یه پسر جوون اومد نشست کناره ما که عسل 

 گفت:

 _فرمایش

 با گفتن سالم یه کارت از جیبش بیرون آورد و گرفت سمت من

 تا خواستم حرفی بزنم صدای آشنایی به گوشم رسید

 _اینجا چه خبره؟!

 برگشتم سمت صدا

اشو به کیارش با دیدن من متعجب بهم خیره شد و کم کم تعجب ج

 خشم و عصبانیت داد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

49 

 قفسه سینش به شدت باال پایین می شد

 با عصبانیت سمت اون پسره رفت و یقشو گرفت

 _آشغال با این چیکار داری هااا؟!؟!

_کیارش چیکار میکنی؟!یقمو ول کن..مگه باید واسه کارام بهت 

 توضیح بدم؟!

گلوی با زدن این حرف مشت محکم کیارش تو صورتش فرود اومد 

 پسررو با دستاش محکم گرفت

 طوری که هر لحظه حس می كردم اآلناس که خفش كنه 

 _گفتم با این چیکار داری؟!؟؟!؟!

 _هیچی به خدا..کیا..رش ول..م کن خف..ه شد..م

کیارش دستاشو از دور گلوش باز کرد و مشت محکمشو تو دهنه 

 پسره كوبید...گوشه ی لبش پاره شد و خون میومد..

 _حسابتو بعدا میرسم

 بعد با عصبانیت به سمتم اومد و دستم و گرفت و کشید

 _بریم

 _من با تو جایی نمیام 

 _راشین اون روی سگ من و باال نیار
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 دوباره دستم و کشید که دست دیگم توسط عسل گرفته شد

_ول کن عوضی،اصن به تو چه ربطی داره؟؟!اآلن زنگ میزنم به 

 پلیس..

 واد بکن_هر غلطی دلت میخ

 و این سری منو محکم تر از قبله به سمت در خروجی برد..

دره پروشه مشکی و باز کرد و منو پرت کرد تو ماشین و در و 

 بست

 عسل و میدیدم که داشت به سمتمون میومد

میخواستم از دسته کیارش فرار کنم ولی باید این سوءتفاهم و 

 برطرف میکردم

 این بشر هیچی بعید نبود...می ترسیدم به بقیه چیزی بگه..از 

 اون فکر می کرد منو اون پسره با هم بودیم...

به عسلی که حاال کامال نزدیکمون شده بود نگاه کردم و زیر لب 

 گفتم:

 _پسر خالمه تو برو

 همون موقع ماشین با سرعت حرکت کرد و از کنار عسل گذشت...
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از با سرعت افتضاحی مشغول رانندگی کردن بود...خداروشکر 

 سرعت نمی ترسیدم وگرنه تا حاال سکته کرده بودم...

همش می خواستم واسش توضیح بدم که اون چیزی که اون فکر می 

 کنه نبود...

 و از طرفیم ذهنم درگیره این بود که نکنه به مامان بابا چیزی بگه

 واای این از من خوشش نمیاد اگه بگه کلیم پیاز داغشو زیاد می کنه

اینا با هم دوستن یا اینکه تو موقعیت بدی مچشونو اصن میگه 

 گرفتم...

اینقدر به این چیزا فکر کردم که اصال یادم نبود پسری که اآلن 

 کنارم نشسته دیشب زده بود تو دهنم و منم می خواستم تالفی کنم...

 اآلن فقط آبروم مهم بود...همین...

ن این موضوع رو از این دیو صفت بعید نبود که بخواد تو کله خاندا

 پخش کنه

 با فکر کردن به این موضوع تنم لرزید...

 با صدای داد کیارش از فکر بیرون اومدم

 _اونجا چه غلطی می كردی؟!
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اینقدر صداش ترسناک بود که ترجیح دادم سکوت کنم تا شاید آروم 

 تر شه..

 می ترسیدم حرف بزنم بازم بزنه تو دهنم...

بال سرم آورد اآلن که دیگه جز منو  دیروز تو اون شلوغی اون همه

 کیارش کسی اینجا اینجا نبود که دلم خوش باشه با من کاری نداره...

 صداش بلند تر از سری قبل شد

_چرا الل شدی؟!هااا؟!؟؟!اومدی تو کافه ی رفیقه من ..کافه ای که 

اکثرا من اونجام...با رفیقم ریختی رو هم که منو عصبانی 

ش بی غیرته دختر خالش میاد با ما الس کنی؟!!!که بگن کیار

 میزنه؟!؟!؟!

 و صداش شدت گرفت

 _خواستی با غیرت من بازی کنی؟!

و با مشت ضربه ی محکمی به فرمان ماشین زد که دست من جاش 

 درد گرفت

 از عصبانیت زیاد رگای گردنش بیرون زده بود...

 به فرمون ماشین چنگ میزد و هر لحظه سرعتش بیشتر می شد

عا اگه با همین سرعت ادامه می داد احتمال داشت تصادف واق

 کنیم...
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 باید آرومش می کردم...ولی آخه چه جوری؟!

_راشین با توام جواب منو بده،حرف نزنی به وهلل میندازمت جلو 

ماشین از روت اینقدر رد میشم چیزی ازت نمونه..لهت میکنم 

 راشین...ِد اونجا چه غلطی می کردی؟!!!!

 با علیرضا چیکار داشتی؟!اصال تو 

 با صدایی که از بغض و ترس میلرزید گفتم:

 _ب..بخدا.. من...هی..چی، با دوست...م اومده بو..دیم کا...

_ای خدا بزنه کمرت....خودم دیدم پیشتون نشسته بود داشتین حرف 

 می زدین

 راشین راستشو بگو وگرنه زندت نمی ذارم

 دیگه داشتم از کوره در می رفتم

 نمی ذاشت حرف بزنم و فقط تهمت می زد

 از ضعف خودم در مقابلش داشت حالم به هم مي خورد

من هیچ وقت دختر آرومی نبودم که اآلن در مقابل این دیو انقدر 

 آروم شده بودم و جرعت حرف زدنم نداشتم

باالخره ترس و کنار گذاشتم و تو جلد راشین همیشگی فرو رفتم... 

 جوري حرفم و مي زدم...باالخره باید یه 
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 چرخیدم سمتش و مثل خودش صدام و بلند كردم:

_خو لعنتی بذار منم حرف بزنم ... اصال اجازه ی حرف زدن به من 

نمی دی...خودت می بری و می دوزی منم باید تنم کنم...اون دوسته 

عوضیت اومده بود شماره بده همون موقعی که تو اومدی تازه 

چیزی بهش بگم تو رسیدی...آخه چرا یه طرفه نشسته بود تا خواستم 

قضاوت می کنی؟!به خدای احد و واحد اگه من اون پسرو 

بشناسم...فقط چند باری که اون کافه رفتم خیلی اتفاقی دیدمش 

 همین...

 تمام حرفامو با داد می زدم... 

طوری که اولش کیارش سرش با تعجب چرخید سمت من ... و 

 گرفت و به رو به رو خیره شد...دوباره با اخم چشم ازم 

منم در حالی که اشکامو پاک می کردم از پنجره به بیرون خیره 

 شدم...

تا اینکه بعد از دقایقی که برای من به اندازه ی چند سال گذشت  

 کیارش گفت:

_این دفعم چون اون دوست عوضیم و می شناسم کاری باهات ندارم 

شده بذاری قلم پاتو خورد می ولی یه باره دیگه پاتو تو اون خراب 

 کنم...فهمیدی؟!؟

 _ولی...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

55 

 _گفتم فهمیدی؟!

 بحث با این بی فایده بود و نمیخواستم بازم ازش تو دهنی بخورم

 پس با صدای آرومی گفتم:آره

_در ضمن باره آخرت باشه با غیرت یه مرد بازی میکنی، اونم 

 اینجوري...

 سکوت کردم...

انیت ادا مي كرد... قیافش هنوزم تک تک حرفاش و با عصب

 ترسناک شده بود...

 من از این مردی که فقط چند روزه وارد خانواده شده میترسیدم...

 عجیب میترسیدم..

 ماشین و جلوی در خونمون نگه داشت

در ماشین باز کردم...همین که خواستم  پیاده شم برگشتم سمتش و با 

 صدای مظلومی گفتم:

 ؟!_تو که بقیه چیزی نمیگی،نه

 بدون اینکه نگام کنه خیلی جدی گفت:

 _پیاده شو

 باز هم این ترس لعنتی...دیگه چیزی نگفتم و از ماشین پیاده شدم..
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به محض اینکه در و بستم صداي جیغ الستیكاش بلند شد و ماشین با 

 سرعت دور شد...

 مردیکه روانی...

 اتفاقای امروز همه ی انرژیمو گرفته بود...

 رد خونه شدم...با بی حوصلگی وا

کسی تو هال نبود..بهتر...نمی خواستم با این حالم جلو مامان بابا 

ظاهر شم...با دیدن قیافم حتما می فهمیدن که اتفاقی افتاده و تا كامل 

 جویای حالم نمی شدن دست بردار نبودن...

 وارد اتاق شدم ... لباسام و عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم...

 اتفاقای این مدت مثله یه فیلم از جلو چشمام رد شد..تمامه 

 اصال این کیارش لعنتی چیکار به زندگیه من داره آخه؟!

هر لحظه امکان داشت کیارش قضیه امروز رو با بابا درمیون 

 بذاره..

 مطمئن بودم میگه...

اونی که من تو این مدت کوتاه شناختم واسه اذیت کردن من 

 هرکاری می کنه...

 اون توی اون کافه چه غلطی می کرد؟!اصن 
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ذهنم مشغول تجزیه تحلیل بود که با اومدن چیزی به ذهنم یهو از 

 تخت بیرون پریدم و با استرس شروع به قدم زدن کردم

تازه یادم اومده بود که من اون روزی که با عسل اینا کافه بودیم 

 کیارش و دقیقا همونجا دیدم 

 ه ی دوستشه و اکثرا اونجاست..پس راست می گفت که اونجا کاف

 منه احمق چند باری با سامانم اون کافه رفته بودم

ولی هیچ وقت منو سامان با هم تنها نبودیم همیشه عسل و صنم و 

 الناز هم باهام میومدن

و دوستاش به خصوص اون علیرضا که باعث این دردسر شده من 

 و با سامان دیده

 بستم و محکم زدم رو پیشونیم... با یادآوری این موضوع چشم هام و

 اگه کیارش بفهمه منو میکشه...

 این دفعه جدی جدی منو میکشه...

 اآلن فقط نیاز به یه دوش آب سرد نیاز داشتم..

 حولم و برداشتم و به سمت حموم رفتم..

 بعده یک ساعت باالخره از حموم دل کندم و بیرون اومدم

 بازم ذهنم مشغول شد
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 ن کارارو مي كرد؟!آخه چرا کیارش ای

 چرا اینقدر از من بدش میاد؟!

 مگه من چیکارش کردم؟!

با کالفگی لباس پوشیدم ... گشنم شده بود...اگه چیزی نمی خوردم 

 درد معدم بازم شروع می شد

 با اینکه میلی به غذا نداشتم ولی مجبوری از اتاق خارج شدم

 سرم پایین بود و از پله ها پایین میومدم

رم و باال آوردم با دیدن کسی که تو هال دیدم از شدت همین که س

 ترس خشکم زد

 کیارش وقتی متوجه حضور من شد نگاهش به سمت من چرخید...

از نگاهش هیچی نمی شد فهمید..کامال خنثی و در عین حال جدی 

 بود..

 بابا وقتی متوجه نگاه خیره کیارش شد

 برگشت و با دیدن من گفت:

 اومدی؟!چرا وایسادی بیا اینجا بشین_ااا دخترم 

 و به کنارش اشاره کرد

 ترس سراسر وجودم و فرا گرفته بود...پای رفتنم سست شد..
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اگه کیارش قضیه علیرضا و سامان و به بابا می گفت،بابام خیلی 

 سرشکسته می شد

 می دونستم بابام مرده تعصبیه و به شدتم غرور مردانه ای داره

 غروره مردونش شکسته می شدبا شنیدن این حرفا 

 و دیگه هیچ وقتم اعتمادش به من مثله سابق نخواهد شد...

می خواستم از اون مکان دور شم ولی می ترسیدم با رفتنم کیارش 

 بدتر لج کنه و اون چیزی که نباید بگه رو بگه...

 زیر لب یا خدایی گفتم و به سمت بابا رفتم

از خود راضی فقط سرش و  خیلی آروم به کیارش سالم کردم و اون

 تکون داد...

به محض نشستن من مامان با سینی چایی از تو آشپزخونه بیرون 

 اومد..

 رو لباش لبخنده عمیقی دیده می شد 

 و دلیل این خنده چیزی جز وجود کیارش نبود

مامان عاشقه بچه های خواهرشه همیشه میگه بچه ی خواهر مثله 

 بچه ی خوده آدم می مونه

 مامان و خیلی دوست داره کیارشم
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 اینو از رفتارش با مامان به راحتی میشد فهمید..

 مامان بعد از تعارف کردن چایی کناره کیارش نشست و گفت:

_کیارش جان راه گم کردی خاله...فکر نمی کردم به این زودیا از 

خانواده خودت دل بکنی بخوای جایی بری،باالخره بعد از چند سال 

 وش حالمون کردی ..برگشتی...خیلی خ

کیارش تا خواست حرفی بزنه بابا پیش دستی کرد و با لحن طنزی 

 گفت:

 _پریا جان البد کاره مهمی داشته

 نگاهم با نگاه کیارش گره خورد

با ترس نگاهش می کردم... و تمام التماسی که تونستم تو چشمام 

 ریختم و بهش زل زدم

 کیارش چشم ازم گرفت و رو به بابا گفت:

 ره کاره مهمیه... خیلی مهم..._آ

 ترس...ترس...ترس

م شده بود ی گریبانگی   باز هم این ترس لعنتی

 منه لعنتی که انقدر ترسو نبودم...حاال چم شده؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

61 

 چرا اینقدر از این پرسی که فقط چند روزه یم شناسمش یم

 !ترسم؟

 کیارش واقعا شخصیت ترسناکی داره

 تو اون اوضاع نفس کشیدن واسم سخت شده بود

خیره به لب های کیارش بودم...کیارشی که اآلن آبروم تو دستش 

 بود

ی و واسش تعريف كرده ز ضا اونم همه چی    مطمئنا رفته شاغ علی 

 کیارش فقط اومده اینجا تا آبروی منو ببره و بره...

بعد از لحظه اي كه براي من به اندازه ي یه عمر گذشت به حرف 

 اومد

زی   شم و انداختم پایی 

_راستش اومدم ایران تا شرکت جدیدم و اینجا تا شركت جدیدم و 

دایر کنم..خیلی وقته از راه دور دنبال کاراشم...چند تا از دوستامم 

 تو نبودم خیلی بهم کمک کردن..میخوام شرکت و گسترش بدم

 خییل زود هم باید برگردم ایتالیا

 چون هنوز کلی کار ناتموم دارم
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 و از طرفیم یه شی مشکالت پیش اومده که شما باید با توجه به

 تجربه تو کار خودتون به من کمک کنید

من وقت زیادی ندارم و تا آخر ماه باید شرکت و راه اندازی کنم و 

 برگردم ایتالیا

ان ناپذیری به بار میاد  اگه برنگردم خسارت جیر

 ن میدادبابا با دقت به حرفاش گوش می داد و گاهی سر تکو

ه ی که حرف یم زد خی   با تعجب شم و بلند كردم، تمام مدپی

 ...نگاهش یم کردم

 مثله اینکه سنگینی نگامو حس کرد

 ...چون برگشت سمت من

 پوزخند ریزی زد و بازهم رو ازم رو برگردوند

ی كيارش بابا کیم سکوت کرد و بعد رو بهش اپز  با تموم شدن سخیز

 :گفت

کنم،این که در هر شرایطی به فکر موفقیت  _من کارتو تحسین می

و توسعه کارتی..مطمئن باش هر کاری از دستم بر بیاد انجام 

 میدم...چون به کارت ایمان دارم

 ...به ادامه حرفاشون دیگه توجیه نکردم
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 اصال حوصله این بحث مسخره رو نداشتم

کت داره چرا گورشو گم نمیکنه بره  این لندهور که اونورم ش 

 همون خراب شده

 اومده اینجا تا بشه آیینه دق من..

ی شده بود...فکر کنم به  نیم دونم چرا فضای خونه واسم نفس گی 

 ...خاطر حضور کیارش بود

 دیگه داشتم کالفه می شدم،از جام بلند شدم 

 _من میرم تو باغ یه خورده قدم بزنم

 بابا سري تكون داد

 _ باشه بابا جان برو

 کیارش از خونه بیرون زدمبی توجه به 

 خونه ی ما چند تا پله میخوره تا به در ورودی اصیل برش

 از اون باال مشغول نگاه کردن باغ شدم

 آفتاب در حال غروب کردن بود  ..با نگاه کردن به غروب آفتاب

 آروم و آهسته قدم بر یم داشتم،هوا خنک بود و وزيدن باد از

ی كرد ..من عاشق این هوا بودم سم كم یم   ...اسیی
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در حال قدم زدن یاده حرف کیارش افتادم ، یهو سر جام ایستادم ... 

از دستش كفري شدم. در حالي كه سعی کردم مثله خودش اداشو در 

 بیارم و گفتم:

 باید با توجه به تجربه تو کار خودتون به من کمک کنید_

برسه ، پشمک خان به جای اینکه از بابام خواهش کنه که به دادش 

میگه بایــــد،ای باید بخوره تو سرت،جملش به جای اینکه خواهشی 

باشه دستوری بود ...فقط بلده ی زور بگه..کاش می شد بابام بگه نه 

 خیت شه 

 با تجسم این موضوع لبخندی رو لبام شکل گرفت

 یه پشمک زورگو نثارش کردم و به سمت تاپه کناره استخر رفتم

ی نگفته بود ز  ....راستش کیم خوشحال بودن از اینکه چی 

 نفس عمیقی کشیدم و این هوای خوبو به ریه هام فرستادم...

ی که روبروی استخر بود نشستم  ..روی تاپ 

 چشم هامو بستم و سعی کردم به چیزای خوب فکر کنم...

 ..به این آرامش واقعا نیاز داشتم

 کیارش

 کردم و گفتم:بعد از رفتن راشین،رو به پدر راشین 
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_آقای طلوعی پس من فردا میام شرکت برای بستن قرار داد،یه 

 سرم باید بریم دیدن ساختمونای جدید

 بعد در حالی که پا می شدم ادامه دادم:

_من دیگه میرم،باید یه جایه دیگم سر بزنم،امیدوارم از همکاریتون 

 پشیمون نشید

 ده بود دراز کردمو دستمو به سمت آقای طلوعی که حاال اونم پا ش

 طلوعی دستمو رو گرفت و آرام فشرد

 _میدونم پشیمونم نمی کنی،به کارت ایمان دارم

چون از کارای سنگین و زیاد من خبر داشت اصراری برای موندنم 

 نکرد

 و با خداحافظی از خونه بیرون رفتم

 با خارج شدن از منزل طلوعی چشمم به راشین افتاد

که در چند قدمیم در حال راه رفتن بود...که یهو شروع کرد با 

 خودش حرف زدن 

 داشت ادای منو در میاورد...

 دستام از عصبانیت مشت شد.
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خواستم به سمتش برم که با یادداوری موقعیتم سره جام ایستادم..من  

اآلن توی عمارت اونام..و ایندفعه با انجام هر کاری راشین ساکت 

.و این به ضررم بود...چون به کمک پدرشم نیاز داشتم نمی مونه..

 پس سعی کردم سکوت کنم و حساب راشین و بعدا برسم...

دستام و محکم تر از قبل مشت کردم به سمت در خروجی راه افتادم 

 که با حرف آخر راشین دندون قروچه ای کردم و زیر لب گفتم:

 _یه پشمک زورگویی بهت نشون بدم که حض کنی

عجله به سمت ماشینم که بیرون از عمارت پارک شده بود قدم  و با

 برداشتم

 سوار ماشین شدم شدم و ماشین و روشن کردم

باید به دایان،پسرعموم سر می زدم قرار بود تو تاسیس شرکت 

 کمکم کنه

 ضبط و روشن کردم

 ماه گذشته رفت ۱فکرم سمت 

 من تنها دلیل ایران اومدنم تاسیس شرکتم بود

ین موقع اومدنم از مامان ، بابا و کیانوش خواستم که با برای هم

 کسی راجب برگشت من حرفی نزنن...اینطوری راحت تر بودم...

 تو این مدتی که برگشتم فقط یه اسم رو سر زبونا بود...راشین...
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راشینی که از هر طرف صحبت از زیبایی و اخالق و تحصیالتش 

 بود...

شدم ببینم این دختر خاله ی خارق  اینقدر گفتن راشین..که کنجکاو

 العاده رو..

همون دختر كوچولویي كه آخرین بار عكسش و تو گوشي باباش 

 دیده بودم.

با دیدنش اولین چیزي كه به ذهنم رسید این بود كه چقدر لوسه، 

لوس و پررو...یه دختر بچه ای که خوشی و پول زیادی باعث 

 پررو و مغرور شدنش شده...

بیرون اومدم و به این فکر کردم که باید هر چه  از فکر راشین

 زودتر کارام درست و برگردم ایتالیا

 اونجا کلی کار رو سرم ریخته

و از همه مهم تره دو نفر چشم به در منتظره برگشتنه من به 

 خونن...

 نباید زیاد منتظرشون بذارم...

 راشین

 هوا دیگه تاریک شده بود که از رو تاب پاشدم

 ه رفتم..به سمت خون
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با ورودم به خونه مامان بابا رو دیدم که با لبخند مشغول حرف زدن 

 بودن

بابا از کیارش تعریف می کرد و مامان با تکون دادن سرش حرفاش 

 و تایید می کرد

 اصال کیارش خودشم نباشه اسم نحسش باید باشه...

 کالفه شده بودم..

 پناه بردمبه اتاقم „من میرم بخوابم شب بخیر„با گفتن 

 به محض ورودم به سمت تختم رفتم و گوشیم برداشتم

 دلم برای سها دوسته خوبم تنگ شده بود...

چند ماه پیش از اینجا رفته بودن...به خاطر مشکالتی مجبور به نقل 

 مکان به شیراز شدن...

 سها بعده رفتنه سامان رفیقه تنهاییام بود...

 ید به زندگی می داد...همیشه با حرفاش آرومم میکرد و بهم ام

 شمارش و روی گوشی لمس کردم...

 _به به راشین خانوم

 _سالم در به در چطوری تو

 سها که خیلی خوش خنده بود با خنده گفت:
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 _در به در عمته بچه پررو،تو چطوری؟!

 _قربونت برم،چه خبرا؟!اوضاع اونجا چطوره؟!

 آهی کشید و گفت:

انم زندگی نمی کنم،اومدم پیشه _ای مثل همیشه، راستش دیگه با مام

 مامان بزرگم

 چشمام از تعجب گرد شد

 _ااا چرا؟!

 _باهاش دعوام شد اونم گفت دیگه پاتو توی این خونه نذار

_باز دیگه چرا؟!سها مامانت مریضه اینقدر اذیتش نکن مگه شما دو 

 تا بجز هم کی و دارین؟

م تا فهمیدن _راشین تو از اوضاع اینجا خبر نداری..بابا و داداش

سال فهمیده  ۱۵برگشتیم شیراز پا شدن اومدن اینجا...بابام تازه بعده 

 یه دختریم داره...

به مامان گفتم یا جای من توی خونس یا این آقاهه .. مامانمم گفت 

 میتونی از اینجا بری...

راشین مامانه خودم من و به مردی که سال هاس ازش جدا شده 

 خت می فهمی اینا یعنی چی؟!فروخت...پاره ی تنشو فرو
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 صداش بغض دار شد

مامان سها سال گذشته سکته مغزی کرده بود و حالش اصال خوب 

 داداش داشت که هر دوشونم معتاد بودن ۲نبود...سها 

میشه گفت از دست داداشاش به تهران پناه آوردن... ولی به خاطر 

از  مامانش مجبور شدن دوباره برگردن شیراز ... چون نگهداری

 مامانش به تنهایی براش سخت بود..

 اونجا یه خاله داشت که می تونست کمک کارش باشه...

خاله ای که بعده یه مدت با مامان سها بحثش شد و اونم تنهاشون 

 گذاشت..

 دیگه نه را پس داشتن نه را پیش..

 سها خیلی اونجا تنها بود خیلی...

 با حرفام سعی می کردم یه جوری آرومش کنم

 ولی درد سها که به این راحتیا آروم نمی شد...

 زخماش خیلی کهنه بود خیلی...

اون شب کلی با سها حرف زدم و سعی کردم کمی از اون حال و 

 هوا درش بیارم...
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خیلی نگران سها بودم...از تهه دل واسش دعا می کردم...با حرفاش 

 .ناراحت شدم ولی مثل همیشه صداش آرامش و به من برگردوند.

 مگه میشه رفیق تنهاییات باشه و تو آروم نشی...

اینجا بود که فهمیدم همیشه دردهایی هست که شکست عشقی پیشش 

 هیچه...

 چند روزی گذشت...

 و خدا رو شکر تو این مدت هیچ خبری از کیارش نداشتم...

 معلوم بود حسابی سرش شلوغه

اینجا  امیدوار بودم همیشه همینطور باشه.. و هر چه زودتر از

 بره...

 حتی وقتی می بینمش هم استرس می گیرم..

 مشغول الک زدن بودم که مامانم اومد تو اتاق...

نشست کنارم...معلوم بود چیزی می خواد بگه ولی همش دست 

 دست می کرد..

 ولی در آخر با صدایی که حس می کردم یه مقدار می لرزه گفت:

 بیان..._مامان جان امشب خاله اینا میخوان 

 ابرویی باال انداختم و جواب دادم:
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 _خب به سالمتی

 _آخه... راستش این اومدن با اومدنای قبلی فرق میکنه...

 _چه فرقی؟!

 _این سری برای خاستگاری از تو میان...

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد:

 _برای آراد...

 با شنیدن اسم خاستگاری دوباره اعصابم بهم ریخت

 شروع کرد... باز این آراد

 با صدایی که سعی می کردم آروم باشه گفتم:

_مامان من چند بار بگم هیچ عالقه ای به آراد ندارم...نمی  خوا   

 مش

 یه بار برای همیشه با قطعیت بگین نه و قال قضیه رو بکنین

_مامان جان من که نمیگم بیا باهاش ازدواج کن،فقط بذار بیان،به 

 ثریا خجالت می کشم...خدا من دیگه از روی 

 هر سری دارم برای نیومدنشون یه بهونه میتراشم...
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چند ساله که هی می خوان بیان در این باره صحبت کنن یا نمی 

ذاری یا وقتی میفهمی اینجان میری خونه عمه اینا یا میری تو اتاق 

 و درو قفل می کنی بیرونم نمیای... زشته به خدا...

 کرد صداش و نرم تر کنه ادامه داد:بعد در حالی که سعی می 

_قربونت برم بذار بیان اصال بگو نه...فقط جون مامان مثله سریای 

 پیش آبروریزی راه ننداز

 اولین بار بود که مامان به موضوعی اصرار می کرد

کامال معلوم بود از اینکه من عروس خواهرش بشم راضیه..ولی 

 خواست بذارم اونا بیاناصراری به ازدواجم نمی کرد..االن فقط می

 راستش دیگه خودمم از این قایم موشک بازی خسته شده بودم

 می خواستم بیان یه بار واسه همیشه بگم نه و قال قضیه رو بکنم

 مرگ یه بار شیونم یه بار...

قبول کردم که بیان... ولی از مامان قول گرفتم که به نظرم احترام 

 بذارن

 نم از اتاق خارج شداونم قول داد و با بوسیدن گو

 فکرم رفت سمت آراد...

 پسر جذاب و خوش هیکلی بود
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سال سن داشت ولی بی نهایت تو کارش موفق  ۲۸با اینکه فقط 

 بود...

معاون شرکت پدرش به حساب میومد و شنیدم که تا ساله آینده 

 شرکت خودش و تاسیس میکنه اونم تو دبی...

 ودیه باشگاهم داشت که اکثرا شبا اونجا ب

 بدن سازی و وزنه برداری کار می کرد..

 خیلی به هیکلش اهمیت می داد و همیشم تو مسابقات برنده می شد

 اوایل ازش خوشم میومد ... فیس دختر پسندی داشت ...

 اخالقشم خیلی خوب بود ...

 توجه کردناش به خودم و دوست داشتم...

 همیشه یه جور خاص به من توجه می کرد..

ند تو دلم آب می شد و پیش خودم کلی فکرای یه جوری که ق

 دخترونه می کردم...

در کل مرد ایده عالیه...ولی من نمی تونم به عنوان همسر آیندم بهش 

 فکر کنم...
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اگه قبله اینکه با دوست دخترش در حال کارای خاک بر سری 

مچشون و بگیرم در خواست ازدواج می داد شاید بهش فکر می 

 کردم

 گذشته ی کسی ندارممن کاری به 

 مهم از اآلن به بعده نه از اآلن به قبل...

 ولی اون صحنه از ذهنم پاک نمیشه

منم نمی تونم بذارم بعد ها پسری منو در آغوش بگیره که خودم 

 شاید عشق بازیش بودم...

حتی فکر اینکه کسی قبله من شوهرم و بغل کرده میره رو مخم چه 

 برسه به اینکه...

این گذشته ی گندی داشت می تونستم قبولش کنم فقط  حتی با وجود

 اگه اون صحنه هارو  به چشم خودم نمی دیدم...

 آراد خیلی ساله پیش به من در خواست دوستی داد منم قبول نکردم

وقتی از دوستی با من نا امید شد این خاستگاری های مسخره رو 

راه انداخت که هر سری به روش خودم پیچوندمش...و کم کم با 

 سامان آشنا شدم...

سامان تنها پسری بود که وارد زندگیم شد و به مرور زمان بهش دل 

 دادم...
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 شد عشقم،شد دنیام،شد همه کسم

 چشمم جز اون هیچ کسی و نمی دید 

و وجود سامان منو مصمم تر از قبل کرد که آرادو از خودم دور 

 کنم..

 سامان به روابطم با پسرای دیگه خیلی حساس بود...

 با فکر به سامان دوباره کالفه شدم..

 لعنت بهت سامان...لعنت...

 قلب من زخمیــه...یه زخم عمیـق که حاال حاال ها خوب نمیشه...

بتم بود ...می پرستیدمش...کم دردی درد خیانت کشیدم از کسی که 

 نیست..

 حاال می فهمم چرا میگن عشق تو سن کم فاجعست...

 چون تو سن کم زود دل میدی...زود میشکنی...

 مخصوال دخترا که حساس تر و شکننده ترن...

 از فکر سامان و آراد بیرون اومدم..

 باید برای شب آماده می شدم...

قراره چه اتفاقی بیوفته هیچ وقت  اگه می دونستم موقع خاستگاری

 قبول نمی کردم که بیان...
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 هیج وقت...

بود...حاضر و آماده منتظره رسیدن مهمونا بودیم که آیفون  ۸ساعت 

 به صدا در اومد...

 بابا با گفتم "اومدن" به سمت آیفون رفت تا درو باز کنه

بعد از مدت کوتاهی که برای من به اندازه ی چند ساعت گذشت 

 االخره مهمونا وارد خونه شدن...ب

خانواده خاله ثریا و خاله دریا به جز کیارش و عموی آراد اومده 

 بودن

 با همه خیلی عادی سالم و احوال پرسی کردیم

 و خیلی معمولی پیشه بقیه نشستم

 بعد از احوال پرسی های همیشه که ده دقیقه ای طول کشید

 بابای آراد رو به جمع کرد گفت:

اصال اهله مقدمه چینی نیستم خیلی سریع میرم سراغ اصل _من 

 مطلب

 همه خوب می دونید که ما چرا امشب اینجاییم... 

 و رو به پدرم کرد و ادامه داد:

 _میخوام دختر خانومتون رو برای پسرم خاستگاری کنم
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 ماها سال هاست که با هم معاشرت داریم و هم می شناسیم

 نیستپس نیازی به توضیحات اضافه 

 خودتون از کار و بار آراد به خوبی اطالع دارین

دیگه کم کم وقتشه واسش زن بگیریم بره سره خونه زندگیش و سر 

 و سامون بگیره که خیاله منو مامانشم راحت شه..

 و کی بهتر از راشین؟!

 که هم فامیله و از خودمونه و هم اینکه روش شناخت کامل داریم

 گیم ماله همین یدونه پسرمه..آرادم که تک پسره و کل زند

 اآلنم اینجاییم تا اگه شما اجازه بدین

آراد و راشین با هم حرف بزنن که اگه به نتیجه رسیدن که ما هر 

 چه زودتر مراسم و برگزار کنیم...

پدرم نگاهی به من انداخت که عکس العمل منو ببینه وقتی بیخیالیم و 

 دید رو به پدر آراد کرد و گفت:

 دارید آرادم مثله بچه ی خودم دوست دارم و قبول دارم _اختیار

 اگه این دو تا جوون به نتیجه برسن من حرفی ندارم

 با زدن این حرف بابا، لبخند رو روی لبای همه حس کردم...

 تو دلم پوزخندی به خوشحالیشون زدم و  تو دلم گفتم:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

79 

 _بخندین که تا دقایقی دیگه همتون خیت می شین

 ا همون لبخند روی لبش گفت:بابای آراد ب

 _پس با اجازتون این دو نفر برن با هم سنگاشون و وا بکنن

 بابا سري تكون داد:

 _بله حتما

 و رو به من ادامه داد:

 _راشین جان آراد و به اتاقت راهنمایی کن

 همزمان با آراد از جام بلند شدم

اتاق راه و رو به جمع با اجازه ای گفتم و جلوتر از آراد به سمت 

 افتادم

 با ورودم به اتاق با استرس روي تختم نشستم

 آراد مي خواست در و ببنده که محکم گفتم:

 _بذار باز باشه

اول با تعجب نگام کرد و بعد درو باز گذاشت و اومد کنارم رو تخت 

 نشست

 تا خواست حرفی بزنه من پیش قدم شدم:
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 ندارم _ببین آراد خودت خوب می دونی هیچ عالقه ای بهت

 تو فقط برای من یه پسر خاله ای ... همین...

 نمی تونم به عنوان همسرم قبولت کنم..

 فکر می کردم تا حاال با رفتارم متوجه جواب من شده باشی...

اگه می خواستم حتی به این موضوع فکر کنم انقدر از این مراسم 

 فرار نمی كردم...

 من..

 ادامه حرفم و خوردم...

 م نگاهش شدم..تازه متوجه خش

صورتش که از عصبانیت قرمز شده بود و رگای گردنش بیرون 

 زده بود

 دستاش مشت کرده و فشار می داد...

 لحظه اي از این حالتش ترسیدم...

زل زد تو چشمام و با صدایی که از شدت عصبانیت خشدار شده بود 

 گفت:

 _حرف آخرت همینه؟!

 اون لحظه با دیدن نگاش وحشت کردم
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 دم و نباختم و سري تكون دادم:ولی خو

 _آره

 زیر لب شنیدم که گفت:

 _ولی من بدستت میارم

 دیگه کنترل کردن خودم دستم نبود

 از رو تخت پا شدم و صدام و كمي بردم باال:

_دیوونه اي ؟! دارن مي گم نه، حرفام و هم جزدم و اصال راضی 

 به این ازدواج نیستم

 پوزخندی زد 

 ازدواج می کنی_نچ نچ نچ 

 از پروییش عصبانی شدم

 تمام خشمم و توی صدام ریختم و گفتم

 _اونی که باید بله بگه منم که نمیگم

_میگی،باید بگــی...من وقتي اومدم اینجا از جواب مثبتت مطمئن 

 بودم... االن فقط اومدم براي تعیین مراسم عقد و عروسي...

 ونه ی خودماومدم خواستگاری که هر چه زودتر ببرمت خ
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رفتارش و حرفاش مثل دیوونه ها شده بود و هر لحظه من و كفري 

 تر از قبل مي كرد

 در حالي كه سعی مي کردم خونسردیه خودم و حفظ کنم

 زیر لب گفتم : 

 _بشین تا بگم

 کمی مکث کردم و اینبار با صدای بلندتری ادامه دادم:

 _اآلنم میرم بیرون و میگم به نتیجه نرسیدیم

دنبال این حرفم خواستم به سمت در برم که آراد دستش و برد  و به

 تو جیب داخلی کتش و برگه ای و در آورد

_باشه دیگه اصراری نمی کنم ولی کاری می کنم خودت بیای به پام 

 بیوفتی که بگیرمت

 دروغ چرا از تهدیدش ترسیدم

 آراد کسی نیست که الکی حرفی بزنه

 جلوتر از من به سمت در رفت

 _اون پاکت چیه تو دستت؟!

 برگشت سمتم و با پوزخندی تو چهرش نگام کرد

 _هیچی،چند تا عکس که شاید الزم باشه عمو ببینه
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 نمیدونم چرا حس بدی به اون پاکت داشتم

 با صدای لرزونی گفتم:

 _چه عکسی؟!

 هنوزم اون پوزخند لعنتی رو لباش بود

 _مگه مهمه؟!

 _آره بگو چه عکسی؟!

 من کرد و بدون جواب به سمت در رفتپشتش به 

 که با قدم های بلند خودم و بهش رسوندم و جلوش ایستادم

 _بده ببینم

 _بیا پایین جلو بابات ببین

 _نه من میخوام همین اآلن ببینم

 تو چشام خیره شد و به سمتم اومد

 _میخوای اآلن ببینی؟!

 در حالی که عقب عقب میرفتم

 گفتم"آره"

 اد نزدیک تر اومدخوردم به در...آر
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 یه دستشو روی دیوار گذاشت و زل زد تو چشمام

 با وحشت نگاش  می کردم که پاکت و آورد جلو چشمام

 _بیا،نگاشون کن

 با دستای لرزون پاکت رو ازش گرفتم

 با عجله بازش کردم

 عکسای توش و بیرون آوردم..

 نگاهم که به عکسا افتاد پاهام شل شد...

 دور سرم مي چرخه... حس مي كردم خونه داره

 افتادم رو زمین ...

 دستای لرزونم تحمل وزن چند تا عکس رو هم نداشت..

 قلبم محکم خودش و به سینه می کوبید...

 زیر لب با صدایی که انگار از تهه چاه میومد گفتم:

 یا امام رضا...این که عکسه منو سامانه...

 رو زمین نشستم و خیره به عکسای توی دستم شدم...

 تک تک سلول های بدنم می لرزید...

 وحشت کرده بودم..
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 حالت تهوع داشتم...

نمیدونم چقدر تو اون حالت موندم که با كشیده شدن عكسا از دستم به 

 خودم اومدم

 چشم های نگرانم و به آراد دوختم

 یه پوزخند گوشه لبش بود

آراد جاش نمیدونم چقدر قیافم مظلوم و ناراحت شده بود که پوزخند 

 و به نگرانی داد

 دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و با نگرانی زل زد تو چشمام

 در حالی که با انگشت شصتش، صورتم و نوازش می کرد گفت:

_شششش آروم باش،تا وقتی که حرف گوش کن باشی و تن به 

 خواستم بدی این عكسارو هیچكي نمي بینه

ازدواجمون دیگه از این عکسا سوءاستفاده و بهت قول میدم بعد از 

 نکنم

 اصال همه رو می سوزونم ها؟!

 و با صدای آروم تری ادامه داد:

 _قول میدم

 تو شوک حرفاش بودم...
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 این داشت چی می گفت؟!

 یعنی اگه من زنش نشم آبروم و می بره..

اینجوری که تا آخر عمر باید مجرد بمونم...اصال مجرد موندن من 

 ی مونم...به درک م

 ولی..بابام..مامانم...

 بابام یه مرده ُکرده...یه مرد ُکرده با غیرت...

اگه این عکسارو ببینه کمرش خم میشه..غرورش می 

شکنه...غیرتش زیره سوال میره..دیگه جلو بقیه نمی تونه سرش و 

 باال بگیره...

 وای خدا من دارم چه به روزه خونوادم میارم؟!

 ...لعنتت کنه...لعنتت کنه...سامان خدا لعنتت کنه

 آراد با دستاش آروم رو صورتم ضربه می زد

 _راشین راشین خوبی؟!

 از فکر بیرون اومدم و بازم نگام و به آراد دوختم

 یعنی میتونم این پسر و به عنوان شوهرم قبول کنم؟!

 یعنی میتونم دوسش داشته باشم؟!

 اصن میتونه شوهر خوبی واسم باشه؟!
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 سه بچه هام چی؟!پدر خوبی وا

 صورتم هنوزم توی دستای قوی آراد بود

 _چی میگی قبوله؟!

 میخواستم چیزی بگم ولی نمی تونستم...لبام می لرزید...

 وقتی حالم و دید لحنش مالیم تر از قبل شد

_آروم باش دورت بگردم،آروم باش همه کسه آراد،تورو اینجوری 

برات چیزی کم نمی ذارم..خانوم می بینم قلبم به درد میاد...به خدا 

خونم میشی..نمی ذارم دست به سیاه و سفید بزنی برات هر چند تا 

که بخوای مستخدم می گیرم...هرجایی که تو بخوای زندگی می 

 کنیم...

 اصن هر چی که تو بگی،هرچی که تو بخوای...فقط قبولم کن..

 دستم و گرفت و گذاشت رو قلبش

 و می زنه...فقط برای تو..._نگاه این قلب فقط برای ت

 دنیارو به پات می ریزم راشین...قول میدم

باورم نمیشد این پسری که اآلن رو به روم رو زمین نشسته و داره 

 این حرفارو می زنه آراد باشه...!!!

 تو دو راهی بدی بودم 
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 از یه طرف بحث آبروم بود و از طرف دیگه بحث یه عمر زندگیم

 _خانومم قبول؟!

 م بگم نه که یاده جمعیت پایین افتادمخواست

 اگه عکس و جلو اونا نشون بده چی؟!

 کاش می شد همین اآلن بمیرم و این آبروریزی رخ نده

 اصال خاله هام سکوت کنن چیزی نگن عموی آراد چی؟!

 دید همه نسبت به من و خانوادم عوض میشه

 این موضوع تو کله فامیل دست به دست می چرخه

 چی بود جز سادگی؟!مگه گناه من 

 جز دل دادن؟!

 دل دادن به کسی که بد موقعه اي پشتم و خالی کرد...

 زیر لب گفتم"خدا لعنتت کنه"

 که حس کردم آراد پاشد

 به سمت در می رفت..

 هراسون از جام بلند شدم

 دستش روی دست گیره ی در بود که با صدای لرزونی گفتم:
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 _وایسا..

 ایستاد...بدون اینکه برگرده سمت من 

 چشمام و بستم و زیر لب گفتم:

 _قبول می کنم

 اآلن فقط آبروم مهم بود...همین..

 قبول می کنم رو هم کامال غیر ارادی گفتم..

 شابد به خاطر ترس بود...ترس از بی آبرو شدن...

 آبرویي كه تو مملكتم حرف اول و مي زد

منم داشتم آبرویي كه براي ریخته نشدنش خیلیا بدبخت كرده بود و 

 مي شدم جزء اون خیلیا...

 آراد اول کمی مکث کرد و بعد برگشت

 لبخندی روی لباش خودنمایی می کرد

 آروم به سمتم اومد

 بازوهامو گرفت و منو کشید تو آغوشش

 آغوشي كه براي من حكم شكنجه گاه وحشتناكي رو داشت

 چشمام و رو هم فشردم و به چشمام اجازه ي باریدن دادم 
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 بمیره برات چرا می لرزی؟! _آراد

 کالفه و عصبی فقط به اون عکسا فکر می کردم...

 اگه اون عکسارو کسی می دید بی شک خودم و زنده نمی ذاشتم...

 _عروسه من ،منو نگاه کن...

 دستش گذاشت زیر چونم و سرم و بلند کرد

 زل زد به چشام..

 _دیگه هیچ وقت نمی ذارم اینقدر ناراحت شی..

 وقت ناراحتت نمی کنم... دیگه هیچ

 این یه بار من و ببخش...مجبورم...

 نمی خوام از دستت بدم...به هیچ عنوان..

دوباره منو تو آغوشش گرفت و زیر لب زمزمه کرد"به هیچ 

 عنوان"

 بغضم و قورت دادم و تو دلم گفتم:

 _عشقه زوری؟!

 سامان حاللت نمیکنم که به خاطر تو دارم تقاص پس می دم

 تو شک بودم که حتی نمی تونستم گریه کنم...انقدر 
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 آراد منو از بغلش بیرون آورد

 دستمو گرفت و گفت:

 _اآلن میریم بیرون میگی به نتیجه رسیدیم...باشه؟!

 رسیدیم و کشدار گفت

انگار می خواست تالفی زمانی رو که گفتم میرم بیرون میگم به 

 نتیجه نرسیدیم و در بیاره..

 دادمفقط سری تکون 

 که فشا آرومي به دستم وارد كرد و به سمت در اتاق رفتیم

 همین که در و باز کرد رو دستم بوسه ای زد و کنار گوشم گفت:

 _خوشبختت می کنم

 و جلوتر از من به سمت بقیه راه افتاد

به محض ورودمون به سالن پذیرایی همه نگاه ها به سمت ما 

 چرخید

 قیافه آراد کامال جدی بود

ه از شدت ترس و شوکی كه بهم وارد شده بود خیلی آروم و منم ک

سر به زیر بودم ، مطمئناً همه این کارم و به شرم دخترانه تعبیر 

 میکردن...
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 نگاه ها رو منو آراد در چرخش بود...

 شاید می خواستن نتیجه رو از چهرمون بخونن

 بعد از لحظه اي سكوت باالخره بابای آراد به حرف اومد

 لبخندی کوتاهی گفت:با 

_چه شد؟!همه ی ما منتظریم مخصوصا خانوما... برن دنبال لباس 

 یا نه؟!

همه به این حرفش خندیدن که خاله ثریا تنه اي به شوهرش زد و با 

 اخم مصنوعی گفت:

 _إإ حمید .. 

عمو حمیدم خندید و با لحنی که معلوم بود داره مسخره می کنه 

 گفت:

 دی که..مگه شما اصال خریدم میری؟!_خانوم منظورم شما نبو

 و  رو به ما ادامه داد:

 _خب نتیجــــه...نکنه زیر لفظی میخواین..

 همه نگاه ها دوباره برگشت سمت ما...

 آراد لبخندی زد و رو به پدرم کرد و گفت:

 _کی بیایم دخترتون و ببریم؟!
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 خاله ثریا با ذوق گفت:

 _یعنی قبولـــه؟!؟

 به مامانش کردآراد با غرور رو 

_آره مامان،منو راشین که خیلی ساله هم و می شناسیم...اآلنم که 

 حرف زدیم دیدیم شرایط هم و می تونیم قبول کنیم

تو کار خیرم نباید وقفه انداخت...جفتمون راضیم به فکره مراسم 

 باشید...

 و لبخندش عمیق تر شد...

 آرادو نگاه کردم

بگو می خواد یه هفته  فکر خواستم بگم حداقل الکیم که شده 

 کنه،نگن دختره هوله

 نمیدونم تو نگاهم چی دید که هول کرد و رو به جمع گفت:

 ۳_البته عروس خانوم ما وقت خواست که فکراش و بکنه... ولی 

 سال وقت برای فکر کردن داشت

من که می دونم راضیه و باالخره بله رو ازش می گیرم پس دیگه 

 ید قضیه از این کشدار تر نشه حرفی نمی مونه...بذار
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و دور از چشم بقیه نگاه تهدید آمیزی به من انداخت كه وادارم كرد 

 به سكوت...

 خاله ثریا نگام کرد: 

 _راشین جان یعنی قبولـه؟!

 عموی آرادم گفت:

 _یعنی دهنمون و شیرین کنیم؟!

 انگار می خواستن از زبون خودم بشنون تا کامال مطمئن شن...

 ز می گرفتم تا یه وقت چیزی نگم لبم و گا

 تا یه وقت نگم راضی نیستم

 تا نگم همه حرفای آراد دروغه

 تا نگم از رو اجبار می خوام تن به این ازدواج مسخره بدم..

 تا نگم پای آبروی خودم و خونواده در میونه...

 خودم یه گندی زدم باید تاوان پس بدم...

 نگاهم و به بابا و مامان دوختم

 ت از چشماشون می بارید...رضای

 نگاهم که به بابا افتاد شرمنده زل زدم بهش
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 من چطور می تونستم این پدر و سرشکسته کنم

 باید قبول می کردم...

 حتي به قیمت نابودي خودم و احساسم و زندگیم...

چیزهایي كه سامان با رفتنش نابود كرده بود و االن فقط آبروي 

 مونده بود كه باید حفظش مي كردمخانوادم برام باقي 

 آبرویي كه تو دستاي من خودم بود

 كه خودم داشتم از بین مي بردمش...

 بابا که نگاهم و دید لبخندش پر رنگ تر شد

 چشماش و به معنی اینکه راضیه باز و بسته کرد

 و همین رضایت براي من كافي بود 

 وقتی اجازه از طرف پدرم صادر شد

 انداختم پایینسرم و 

 چشمام و بستم و با قلبي پر از درد زیر لب زمزمه كردم:

 _قبوله...

 صدای دست زدن و گفتن مبارکه تو خونه پیچید...

 هر تبریکی که می گفتن نیشتری بر قلب شکستم می شد...
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 از عشق هیچ وقت شانس نداشتم...هیچ وقت...

 شاید تقدیر من اینه...

 ن و تبریک می گفتن...همه به نوبت سمتمون میومد

 بابا اومد کنارم دستم و گرفت و پیشونیم و بوسید

_مباركه دخترم،امیدوارم هیچ وقت از انتخابت پشیمون نشی..برات 

 یه زندگی پر از عشق و آرزو می کنم

 تو دلم گفتم :

_بابا جونم تو که نمی دونی راضی به این وصلت نیستم كه از االن 

 پشیمونم...

شمای بابا گرفتم تا از این بیشتر شرمنده نگاه نگاهم و از چ

 مهربونش نشم

 مامان و خاله ها هم نوبتی بغلم کردن و تبریک گفتن

 و من فقط به گفتن یه ممنون اکتفا می کردم

 من و آراد و روی یه مبل سه نفره نشوندن

 خاله ثریا به سمتم اومد،کنارم نشست و دستام و توی دستاش گرفت

 ه هیچ سعیی برای مخفی کردنش نمي كرد گفت:با شوق و ذوقی ک
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_به خدا همیشه دوست داشتم تو عروسم بشی...وقتی فهمیدم آراد به 

تو دل داده خدارو هزار مرتبه شکر کردم...اآلنم دیگه خیالم و 

راحت کردی...تو قبله اینکه عروسم باشی دخترمی...دختره خواهرم 

 دختره منم حساب میشه...

 بشینامیدوارم خوشبخت 

بعد در حالی که بغض کرده بود دستی زیره چشماش کشید که بازم 

 صدای دست زدن جمع بلند شد

 از داخل کیفش یه انگشتر در آورد و رو به پدر و مادرم کرد گفت:

 _با اجازتون من این انگشتر و دست عروسم کنم

 که از نشون کردنش خیالم راحت باشه

 نگاهی به من کردبابا با گفتن" اختیار دارید" 

 لبخند از روی لباش محو شد ...

 حس کردم میخواد رضایت و توی نگام ببینه

از درون داغون بودم ولی برای راحت کردن خیال بابا یه لبخند که 

 بیشتر شبیه پوزخند بود زدم و سرم و پایین انداختم..

 با انگشتام بازی می کردم كه خاله دره گوشم با صدای آرومی گفت:
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عروسه آرومی دارم من...پس اون راشین بازیگوش که از  _چه

دیوار راست باال می رفت کو؟!من گفتم عروسم میاد خونه رو با 

 شیطنتاش شاد می کنه ولی هنوز نیومده که مظلوم شدی...

 حتی سرم و باال نیاوردم که نگاهش کنم

 با دستش چونم و گرفت و سرمو باال گرفت 

ترونت برم....ما همون آدمای قبلیما _قربون این شرم و حیای دخ

فقط یه نسبت جدید بهمون اضافه شده...االن هم خالتم هم مادرشوهر 

 و هم مادر دومت...

 صداي عمو حمید كه رو به رومون نشسته بود بلند شد:

_مادر شوهر و عروس چی میگین یه ساعته؟!ثریا چی دره گوشه 

شوهر بازیت گل عروسم پچ پچ می کنی؟!هنوز عروست نشده مادر 

 کرده داری براش خط و نشون می کشی؟! 

به دنبال این حرف لباش و گاز گرفت و مثله این خاله زنکا کف  

دستشو محکم روی اون یکی دستش زد و در حالی که چشم و ابرو 

 میومد ادامه داد:

 _ نکن اینکارارو زشته بذار بعده عروسیشون

بخند روی لباش رو به همه زدن زیر خنده، خاله ثریا با همون ل

 شوهرش کرد و با مهربوني كه تو صداش هویدا بود گفت:
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_نه آقا حمید...اول اینکه راشین دخترمه... از بچگی همش پیشه 

 خودمون بوده...دومم اینکه حرف خانومانه بود...

 و نگاهی به من کرد و چشمکی زد

_خب خانوم اون انگشتر و بکن دست عروسم که یه ملت 

 .چشمام چپ شد اینقدر به اون حلقه زل زدم...منتظرن..

 خاله با گفتن "ای به چشم"حلقه رو از جاش در آورد

 دستام و گرفت تو دستاش

 نگاهی به آراد انداخت و گفت:

 حلقه نشون و من دستش می کنم حلقه عقد و تو

 لبخندی مرموزی زد و حلقه رو آروم وارد انگشتم کرد

 شددوباره صدای دست زدن بلند 

 از هر طرف تبریک می گفتن و من فقط سر تکون می دادم

 حالم داشت بهم مي خورد

 انگار تو یه دنیاي دیگه بودم

 هنوزم باورم نمي شد داره چه اتفاقي میوفته

 انقدر همه چي سریع پیش رفت كه من همچنان تو شوك بودم
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 ناخونم و تو كف دستم فرو بردم و با خودم گفتم:

 زندگیم چیکار می کنم؟!_خدایا دارم با 

 اینی که اآلن نشون آراد شد منم؟!؟!

 نه نه این امکان نداره؟!

 معدم به سوزش افتاده بود..

 یادم اومد استرس اصال برام خوب نیست...

 ممکنه معدم به خونریزی بیوفته..

 آب دهنم و قورت دادم و تو دلم گفتم:

 خدایا کمکم کن... تروخدا.....

 می شوی که به خدا هم می گویی ترو خدا" "گاهی آنقدر دلگیر

 با حس کردن لبای خاله روی پیشونیم به خودم اومدم...

 تازه فهمیدم همه چی تموم شده ...

 من دیگه نامزده آراد به حساب میام...

 می خواستن تاریخ عقد و عروسی رو مشخص کنن 

 همه اصرار داشتن که هر چه زودتر عقد کنیم

 بابا همه نگاه ها چرخید سمتشکه با"نه"گفتن محکم 
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 باباهم که تعجب بقیه رو دید خیلی خونسرد گفت:

_مگه دخترم تو خونه اضافیه که بخوام هر چه زودتر ردش کنم 

 بره؟!

همین که امروز اینقدر به سرعت تک دخترم نامزد کرد مدت ها 

 طول می کشه تا منو مادرش این قضیه رو هضم کنیم

حاضر کنم طول می کشه براي همین  و اینکه تا جهیزیش رو هم

 موافق عقد زود نیستم

 آراد سریع گفت:

 _نه عمو جان نیازی به جهیزه نیست من خودم...

 پدرم وسط حرفش پرید و گفت:

_میدونم تو خونه زندگیت تکمیله..ولی من دوست دارم دخترم با 

 خودش جهیزیه ببره

یه مدت باید نامزد و اینکه تا االن فقط دختر خاله پسر خاله بودین...

 باشید تا ببینید به عنوان زن و شوهر میتونید هم و قبول کنید یا نه...

 نیاید احساسی تصمیم بگیرید...

 بحثه یه عمر زندگیه...بچه بازی که نیست...

 من با عقد زود مخالفم..
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 همه حرفای پدرم و تایید کردن

 فقط آراد عصبی بود و از حرفای پدرم ناراضی

 از دستای مشت شدش می شد به راحتی فهمید..این و 

 به پدرم عمیق نگاه کردم

 چقدر ممنونش بودم...با این حرفش فهمیدم چقدر برام ارزش داره..

 پدرم بهترین تکیه گاهمه...

 چه خوبه دارمش... و چقدر از خودم شرمندم بابت کارام...

زارم کاش وقتی می خواستم با یه پسر غریبه قول و قرار ازدواج ب

 یه لحظه به خونوادم فکر می کردم...

اگه خدایی نکرده بابام اون عکسارو ببینه دور از جونش درجا سکته 

می کنه... اون وقت تا آخر عمرم باید عذاب بکشم و خودم و مسئول 

 این اتفاق بدونم...

 تنها چیزی که اگه بره دیگه هیچ وقت بر نمیگرده آبروإ...

 فهمیدم...و من چقدر اینو دیر 

 ذهنم دوباره درگیر سامان شد

 همیشه می گفت راشین آخه کی میشه بیام خواستگاریت؟!
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اون موقع با این حرفش لبریز از خوشحالی می شدم که عشقم منو 

 برای همیشه میخواد ولی...

 همون عشق گند زد به زندگیم..

اون همه درد کم نبود که حاال باید تقاص کارم و با یه ازدواج 

 باری پس بدم؟!اج

 با خودم گفتم:

سالگیشون ازدواج  ۱۴-۱۳_آخه چند نفر و می شناسی با عشق 

 کرده باشن؟!

 ..%۱شاید 

 بقیش همش شکست بوده...

 فقط شکست...

 در تمامه طوله مراسم همه گفتن و خندیدن

 فقط من یه گوشه كز كرده بودم و به زندگیه گندَم فکر می کردم

 كه قراره چي بشه..

 ی با تموم سختیاش گذشتمهمون

 بعده رفتن مهمونا بابا اومد سمتم، نگرانی و توی چهرش می دیدم

 _دخترم چرا حس میکنم از این موضوع خوشحال نیستی؟!
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 چیزی شده؟!

 لبخند مصنوعي به روش زدم

 _نه بابا جان مگه قراره چیزی بشه؟!

تحمیل _آخه اون راشین سابق نیستی،انگار این ازدواج و بهت 

 کردن...

 دخترم تو حق انتخاب داری... یه وقت تو رودروایسی گیر نکنی...

 کمی مکث کرد نگاه عمیقی بهم انداخت و ادامه داد:

_ولی هنوزم دیر نشده،امشب و حسابی فکر کن...اگه نظرت عوض 

 شد به خودم بگو... بحث یه حلقس که اونم پس می فرستیم...

 و به سمت اتاق راه افتاد

 راه برگشت و سمتم: وسط

 _اینم بدون که بابات همه جوره پشتته و هواتو داره...شب بخیر...

 این و گفت و رفت تو اتاقش...

 رفت و ندید شکستن دخترش و...

 با حرفاش بیشتر از قبل خورد شدم...

 من چطور می تونم این پدر و از خودم برونم؟!
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 چطور می تونم واقعیت و بهش بگم؟!

 سوزم و می سازم...نه نه .. می 

 ولي از این بیشتر نا امیدش نمی کنم...

 اشتباه کردم...تاوانشم میدم..حتی با یه ازدواج اشتباهی....

 به سمت اتاقم راه افتادم...

همین که رو تختم دراز کشیدم تازه فهمیدم چی به سرم اومده یهو 

 زدم زیر گریه...

 ادماگه سامان خیانت نمی کرد به خدا پاش وایمیست

 حتی اون موقع خودم به بابا می گفتم که دوسش دارم...

 ولی حاال...

 گوشی و هنذفریم و برداشتم 

آهنگ مورد عالقم و و پلی کردم و بازم به اشکام اجازه ی ریختن 

 دادم

 صداي علي عبدالمالكي پیچید تو گوشم:

 اگه زندگی اونجوری که تو می خوای جلو نمیره

 شی بعضی وقتا هم دلت می گیرهبعضی وقتا نا امید می 
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 اگه تو دلت خیلی غمه تویه زندگیت یه نفر کمه

 خدا داره امتحانت می کنه مثله همه

 خدا بزرگه خدا بزرگه , 

 خدا بزرگه خدا بزرگه 

تو هر حالتی تو ناراحتی شب و نیمه شب تو هر ساعتی خدا هواتو 

 داره

بسته شد خدا هواتو دلت خسته شد یا شکسته شد تمومه درا به روت 

 داره

اگه کل این دنیا وایساد تو روت یه لشکر غم اومد درست رو به 

 روت

 نرسیدی هیچ موقع به آرزوت خدارو صدا کن

 اگه هیچی اونجور که دوست داری نیست

 اگه دورت هیچ سقف و دیواری نیست

 بدون اینا واسه خدا کاری نیست خدارو صدا کن

 خدا بزرگه خدا بزرگه 

 رگه خدا بزرگهخدا بز

 صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم
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 هنوزم سرم درد می کرد

 زیر لب گفتم:

 _عسل خدا لعنتت کنه

 گوشی و برداشتم و جواب دادم:

 _تو چرا نمیمیری ها؟!؟

عسل یه بار دیگه صبح زود زنگ بزنی به خدا میام با جرثقیل از 

 روت رد میشم

 خواستم گوشی و قط کنم که حس کردم 

 داره پشت تلفن می خندهیکی 

 بیشتر كه دقت كردم متوجه شدم صداش مردونس...

 هنوز تو هنگ بودم...

 _پس همونطور که شنیدم خانوم بد از خواب بیدار میشه

 چقدر صداش آشنا بود..

 یهو چشمام گرد شد...

 این که صدای آراده..

 با یادداوری آراد از تخت پریدم...
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 اتفاقای دیشب و به یاد میاوردمغزم تازه داشت 

 دیشب نامزد آراد شدم....

 شبم از بس گریه کردم نفهمیدم کی خوابم برد..

با یادداوری اتفاقات گذشته گوشی و قط کردم و سریع از اتاق رفتم 

 بیرون می خواستم کمی تو باغ قدم بزنم..

 با دو خودم و به باغ رسوندم..

 واقعا نیاز به هوای تازه داشتم

 رد باغ که شدم انقدر حواسم پرت بود که محکم به چیزی خوردموا

 چون سرعتم زیاد بود سرم درد گرفت

 همون موقعم دستی دور کمرم حلقه شد

 در حالی که دستم روی سرم میذاشتم سرم و بلند کردم...

كه نگاهم به دو چشم به خون نشسته افتاد ، درد سرم به کل از یادم 

 رفت...

 پاتو نمی بینی؟!_کوری مگه؟!جلو 

 با وحشت نگاهم و به کیارشی دوختم که با خشم سرم داد می زد

خواستم از بغلش بیرون بیام که نذاشت...حلقه ی دستاش و دورم 

 تنگ تر کرد...
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 سرشو آورد جلو صورتم

 هنوزم عصبانی بود

 یعنی فقط به خاطر اینکه خوردم بهش انقدر عصبانیه؟!

 با صدای خشنی گفت:

_دیشب خیلی بهت خوش گذشت که حتی حاضر نشدی لباست و 

 عوض کنی؟!

 کمی مکث کرد

 یا شایدم چون بوی آراد و میده؟!

 چشمام از تعجب گرد شد...

 اصال به این چه ربطی داشت؟!

 چرا داره اینقدر به نا حق قضاوتم می کنه؟!

 دستم و روی دستش گذاشتم

 با عصبانیت گفتم

 ربطی نداره..._ولم کن،به تو هیچ 

 شوکه نگام کرد حلقه ی دستاش شل شد

 و من سریع از بغلش بیرون اومدم و چند قدم به عقب برداشتم
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 با حرص انگشت اشارم و به سمتش گرفتم

 تمام خشمم و تو صدام ریختم و با صدای تقریبا بلندی گفتم:

_یک باره دیگه فقط یک باره دیگه به من دست بزنی این عمارت و 

 خراب می کنم.. رو سرت

 قیافش برای لحظه ای کوتاه متعجب شد

 خواستم برگردم به اتاقم که با صدای کیارش سر جام ایستادم

 _اینقدر عجله داشتی برای ازدواج که یه شبه بله رو دادی؟!

 هنوزم صداش خشمگین بود

اهمیتي ندادم یه مشت دیوونه دورم جمع شده بودن و داشتن  منم 

 دیوونه مي كردن

توجه بهش خواستم به راهم ادامه بدم که با حرف آخرش خشکم  بی

 زد:

_هرچند با اون گندی که باال آوردین بایدم زودتر ازدواج می 

 کردین ..

 وا این منظورش چی بود؟!

ی و راجبه اون عکسا بهش گفته  ..نکنه آراد همه چ 

 وای خدا لعنتت کنه آراد..
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 ...حاال دیگه باید شه این موضوع از کیارشم تهدید بشنوم

 خواستم برگردم سمت کیارش که با دیدن بابا سکوت کردم..

 در خونه رو بست و به سمت ما اومد

 با اومدن بابا با خوشرویی بهش سالم کردم

 :بابا لبخندي به روم زد و اومد نزديك تر

_سالم بابا جان اینجا چیکار می کنی؟!چرا لباساتو عوض  

 نکردی؟!

زی لباسا خوابم برد_  راستش دیشب خسته بودم با همی 

 صبحم بیدار شدم سرم درد می کرد گفتم بیام یه هوایی بخورم

  باشه بابا جان_

 بعد رو به کیارش کرد و گفت:

 مدارک الزم و آوردم بریم_

 کیارش سری تکون داد و با بابا همراه شد

ی به سمت در رفت  زی خدافظز   بابا با گفیی

 برنداشته بود که برگشت سمت منهنوز چند قدم 
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ی آراد زنگ زد خونه،گفت مثله اینکه زنگ زده بهت تو_  راستی

 ...خواب و بیداری جواب دادی بعدشم قط کردی

زنگ زده بود که بگه اگه خوابی بیدارت کنیم یه ساعت دیگه میاد 

 دنبالت

 مامانت گفت به عسلم میگه باهاتون بیاد..مواظب خودت باش

 حرف می زد کیارش پشتش به من بودبابا که 

 ...دستاش و مشت کرده بود و محکم فشار یم داد

 این پسر کال عصبیه..

ی نداره  ...تعادل روچ رواپز

 بابا بازم یه خداحافظ كرد و با کیارش از خونه بیرون رفتن...

زی اونا کیم قدم زدم و برگشتم به اتاقم  بعد از رفیی

 تا شاید كمي حال و هوام عوض شهتصمیم گرفتم یه دوش بگیرم 

زی كه داشتم لباسم و در میاوردم که متوجه بوی عطر آراد  همی 

 ...شدم

 دیشب موقعی که بغلم کرد لباسم بوی عطرش و گرفته...

 ...حاال دلیل اون حرف کیارش و یم فهميدم
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 بوی عطر آراد و روی لباسم تشخیص داده..

  از اینکه فکر یم کرد من و آراد عاشق و معشوقیم پوزخندی زدم

 ...به سمت حموم رفتم

 بعد یه ساعت که حسابی خودم و سابیدم از حموم بیرون اومدم...

حولم و پوشیدم و روی صندلی نشستم و شروع کردم به خشک 

 کردن موهام

 مثل همیشه لوسیدن بدن و مام بعد از حمام رو هم زدم 

 ..به مرتبی و خوش بو بودن خیلی اهمیت میدادم.

 به سمت کمدم رفتم و یه دست لباس تو خونه ای برداشتم...

 لباسام و پوشیدم و طبق معمول رفتم سراغ گوشیم...

 یه پیام از فائزه داشتم

 یکی از با معرفت ترین رفیق های دنیا

 از ابتدایی با هم بودیم ...

من با خیلیا از دوستام در ارتباطم.. و دوستایی صمیمی زیادی 

 داشتم...

 فائزه هم برای من بهترین بود...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

114 

 اس داده بود که دلش تنگ شده و می خواد هم دیگه رو ببینیم

 با خوشحالی جواب فائزرو دادم که یه برنامه برای دیدن هم بچینیم

 منتظر بودم جواب بده که در اتاق باز شد و آراد اومد تو...

 ااا این اینجا چیکار می كرد؟!

 ت گفتم:از جام پاشدم و با عصبانی

 _مگه اینجا طویلست سرت و انداختی پایین همینجوری میای تو...

 نمیگی شاید لباس مناسب تنم نباشه...

 لبخندی زد و به سمتم اومد

_اوال سالم،دوما اتاق منو تو نداره که... چند وقت دیگه میریم خونه 

خودمون اتاقمون یکی میشه..سوما لباس مناسب تنت نباشه مگه 

 ست؟!غریبه اینجا

 با حرص نگاهش كردم

 _آره تو

 لبخندش عمیق تر شد 

 _من که شوهرتم و محرم تر از هرکس به تو...

 اون وقت تو به من میگی غریبه؟!
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_هنوز فقط یه نامزدیه ساده برگزار شده.. نه من زن توأم نه تو 

 شوهر من...

 لبخند از رو صورتش محو شده بود و صورتش کامال جدی شد

 کمتر کرد... فاصله بینمون و

 زل زد به لبام و گفت:

 _راست میگی هنوز زنم نشدی...فعال دختری..

 حرفش برام اصال خوشایند نبود

 سعی کردم ازش دور شم..

هر قدمی که ازش فاصله می گرفتم اون یه قدم بهم نزدیک تر می 

 شد...

 تا اینکه خوردم به دیوار..

 دیگه نتونستم عقب تر برم...

 نزدیک شد..کامال بهم 

یه دستش و روی دیوار و دسته دیگش رو روی گردنم 

 گذاشت...همچنان نگاهش روی لبام بود

 _چطوره همین اآلن زنم بشی؟!هوم؟!

 میخوام ببینم بازم میگی رابطه ی ما فقط یه نامزدیه سادست یا نه؟!
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دستام و روی سینش گذاشتم و به عقب هولش دادم ولی یه میلی مترم 

 نخوردتکون 

 _باشه آراد برو عقب

 _چی باشه؟!

 _اینکه زن توام،  فقط برو عقب

 _تو که هنوز زن نشدی!!

 حرصم در اومد با صدای کالفه ای گفتم:

 _آراااااااااااد

 _جونه آراد

 صدام و مظلوم کردم

 _بذار برم

 _کجا بری؟!

 _دارم خفه میشم آراد،برو اون طرف

ش نمی رسید تکونش اصال تکون نمی خورد...منم که زورم به

 بدم...

 واقعا نفس کشیدن واسم سخت شده بود...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

117 

 آراد نفسه عمیقی کنار گوشم کشید

 _مگه نگفتی زن منی؟!

 بحث کردن با این دیوونه اصال فایده نداشت

 _آره آره زن توام فقط ولم کن

 سرم و رو سینش گذاشت:

 _خب اگه زنمی جای زن تو بغل شوهرشه

 _آراااااااد

 گردنم بردسرش و توی 

 _شششششش،هیچی نگو راشین

 یه بوسه ی ریز زیر گلوم زد و سرش و بلند کرد

 تو چشمام خیره شد

 _بوی خوبی میدی راشین،خیلی خوب...

 سرش داشت نزدیک صورتم می شد که زیر لب با بغض گفتم:

 ولم کن..خواهش می کنم آراد...خواهش می کنم...

 آراد ازم فاصله گرفتنمی دونم لحنم چقدر مظلوم بود که 

ی گفت ی توی موهاش کشید و با صدای پشیموپز  :دستی
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 _نمی خواستم ناراحتت کنم...نمی خواستم

 و با عجله به سمت در رفت

 در و باز کرد و برگشت سمت من

ی به حضورم_  امروز و باهات کاری ندارم،ویل از فردا باید سیع کتز

ی..اونم هر لحظه و هر جا  ...عادت کتز

 در ضمن اینم یادت نره که هم تو زن منی هم من شوهر تو

ون رفت و درو محکم بست  و از در بی 

 با رفتش پاهام شل شد نشستم رو زمین

 ...اشکام روی گونه هام جاری شد

 دستم و روي صورتم گذاشتم و آروم لب زدم:

ی به خاطرت به چه روزی افتادم؟_ ی ببیتز  !سامان کجاپ 

 یه لحظه ناراحتی من دنیارو به آتیش می کشیدی...تو که به خاطره 

ی که اآلن زندگیم به خاطر خودت به آتیش کشیده ی ببیتز  کجاپ 

 ...شده

تو که می گفتی من ناراحت باشم از ناراحتیم دق می کنی 

 میمیری...پس چرا هنوز زنده ای لعنتی؟!
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ی و که بهت تکیه کرده بودم و خایل کردی؟  
 !چرا پشت متز

 مین بی انصاف...خیلی بد خوردم زمین...خوردم ز

ی توان بلند شدن ندارم  ...طوری که دیگه حس یم کنم حتی

 تک تک سلوالی بدنم درد می کنه...

 تو کاری کردی باهام که دیگه از اعتماد کردن یم ترسم ..از

ی یم ترسم ...اصال از همه ی مردا یم ترسم  
 ...عاشقی

 ت داشتم..بی انصاف من که با تمام وجود دوس

ی بود؟ ی چیش از من بهیی  !آخه اون دخیی

 شاید اون بهت سرویس می داد و من...

 ...من فقط دلم و دادم...فقط دلمو

 دوباره خاطرات لعنتی مثل پتک تو سرم فرود اومد

شبی که با سامان بحثم شد و صبح روز بعد با دیدن پیامش دنیا رو 

 سرم آوار شد

به درد هم نمی خوریم...می گفت می خواست کات کنیم..می گفت 

 راهمون از هم جداست...

 سال فهمیدی؟! ۴آخه لعنتی همه اینارو بعده 
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سال تازه فهمیدی ما به درد هم نمی خوریم و اون وقت بعد  ۴بعده 

 یه روزه چطور فهمیدی اون به دردت می خوره؟!؟

ساماِن من به راحتی جا نمي زد ..یکی زیر سرش بلند شد که جا 

 زد...

 که عشق اولش و فروخت...

 مگه میشه شبایی که از ته دل زار می زدم و یادم بره؟!؟

یا شبایی که سرم و تو بالشت فرو می بردم تا صدای هق هقم بلند 

 نشه رو فراموش کنم...

 مگه میشه یادم بره هر شب زیره سرم بودم؟!

 دستای خط خطیم رو چی؟!اینارو هم یادم میره؟!

 برام این زخم معده رو یادگاری گذاشتسامان رفت و 

زخم معده ای که به خاطر غذا نخوردنام و ترشح زیاد اسید معده 

 دچارش شدم

 قلبی که هر لحظه درد می گرفت و دکترا می گفتن عصبیه...

سر درداي شدیدی که به خاطر گریه می گرفتم... چشم هایی که از 

 شدت ورم زیاد باز نمی شد..

 یادم بره؟!آخه اینارو چطور 
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سامان زندگیم و به لجن کشیدی به لجن ولی بازم با آوردن اسمت 

 این قلبه لعنتی تند تند میزنه ...

 مشت محکمم رو چند بار روی قلبم کوبیدم

 _نزن لعنتی...نزن

 دیگه بسه..هر چی می كشم از دسته توإ نفهم می کشم..

ین از دست تویی که عرضه بیرون انداختن اون لعنتی رو از ا

 خراب شده نداری

 و به قلبم اشاره کردم

 صدای هق هقم بلند شد

به سمت گوشیم رفتم... آهنگی که موقع خیانت سامان گوش می دادم 

 و پلی کردم..

 این آهنگ برای من پُر درد و خاطراته بده...

آهنگ شروع به خوندن کرد و من با گریه باهاش لب خونی می 

 کردم:

 یادت نیستخوش به حالت که منو 

 خوش به حالت که فراموشت شد

 خوش به حالت که از این تاریکی یه ستاره
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 …سهم آغــــــــوشت شد 

 خوش به حالت که دلت آرومه

 خوش به حالت که پریشون نیستی

 خوش به حالت که منو یادت نیست

  خوش به حالت

 خوش به حالتون باهم خوشحالین

 خوش به حالتون با هم خوش بختید

 هرجایی که من تنهایی رفتم

 خوش به حالتون دوتایی رفتین

 خوش به حالش تو دلت جا داره

 خوش به حالش دستاش و می گیری

 خوش به حالش که پیشش می مونی

 خوش به حالش که واسش می میری

 خوش به حالش عاشق چشماشی

 خوش به حالت عاشق چشماته

 خوش به حالش همه ی دنیا شی
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 دنیاتهخوش به حالت همه ی 

نمی دونم چقدر این آهنگ و پلی کردم و اشک ریختم فقط می دونم 

 وقتی به خودم اومدم چشمام از شدت درد می سوخت و باز نمی شد

 به سمت سرویس بهداشتی تو اتاق رفتم دست و صورتم و شستم

 اآلن واقعا نیاز به چایی داشتم

 یکی از چیزایی که همیشه آرومم می کرد چایی بود...

ي براي من حكم سیگاري رو داشت كه همه تو موقعیت هاي بد چای

 بهش پناه مي بردن...

 به سمت آشپزخونه راه افتادم...

 مثل همیشه هیچکی خونه نبود...

 بابا شرکت و مامانم مطبش بود...

 مامانم روان پزشکه...

 برای حال بد مریضاش درمان داره ولی حال بده دخترش...

 خترش به چه روزی افتاده..هه اون حتی نمی دونه د

 به سمت آشپزخونه راه افتادم...

 امروزم شهین خانم نیومده بود...
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 شهین خانوم یه زن خیلی مهربونه که کارای خونه رو انجام میده...

 و گاهیم آشپزی می کنه...

میگم گاهی چون اکثرا مامان خودش غذا می پزه.. رو غذا پختن 

 زیادي حساسه...

بچه باید غذای درست شده ی دست مادر رو میگه شوهر و 

 بخورن...

ولی یه وقتایی هم اینقدر سرش شلوغه که نمی رسه غذا درست کنه 

 به شهین خانوم میگه زحمتش درست كردنش و بكشه...

امروز که مامان چیزی درست نکرده و خبری از شهین خانومم 

 نیست...

 چای ساز رو به برق زدم...

 یاز داشتم...واقعا االن به چایی ن

روی یکی از صندلی های میز ناهار خوری نشستم.... دستام و 

روی سرم گذاشتم و سعی کردم با ماساژ دادن کمی از دردش و کم 

 کنم...

همیشه از دارو خوردن متنفر بودم... ولی االن سرد درد امونم و 

 بریده بود...

 ذاشت رفتم... به سمت کابینتی که مامان قرصارو اونجا می
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یه ژلوفن برداشتم و برگشتم که تو لیوانم آب بریزم و قرصم و 

بخوردم که با دیدن کسی که به کانتر آشپزخونه تکیه داده بود هینی 

 کشیدم و قرص از دستم افتاد

چشمام از تعجب گرد شده بود و دستام مي لرزید، با صدای 

 خشداری گفتم:

 _کیـ.....ار..ش

 دقیافش خیلی جدی بو

 دستاش و تو جیب شلوارش فرو برده بود 

 تکیه داده بود به کانتر و منو نگاه میکرد

 نگاهش به چشمام افتاد...

 اخماش رفت تو هم..

 _گریه کردی؟!

 دستي زیر پلكام كشیدم و خیلي جدي گفتم:

 _به تو هیچ ربطی نداره

و خواستم از کنارش رد شم و از آشپزخونه برم بیرون که دستام و 

 کشید سمت خودش...  گرفت

 انقدر محکم کشید که پرت شدم تو بغلش
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 _اون روی سگ من و باال نیار گفتم گریه کردی؟!

 بازم قیافش خشن شد و من از این مرد خشن به شدت می ترسیدم

 سکوت کردم

 _ِد لعنتی جوابم و بده.. اون عوضی اذیتت کرده؟!

 اصال وایسا ببینم آراد کدوم گوریه؟!

 نباید اآلن اینجا باشه؟!مگه 

 با صدای لرزونی گفتم : 

 _رفت

 _کدوم قبرستونی؟!

 _نمیدونم

 چشماش دو کاسه خون شده بود

 _به خاطر اون داری گریه می کنی؟!

 از صداش ترسیدم و چشمامو بستم

 دستاش و روی بازوهام گذاشت و محکم تکونم داد

 _باتوام ..اون حرومزاده اذیتت کرد که گریه کردی؟!

 _نـ...ـه
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 _به من دروغ نگو...

 بوی عطر تلخش تو آشپزخونه پیچیده بود

 بازم سکوت کردم...

_باشه چیزی نگو میرم از خودش می پرسم...فقط وای به حالت اگه 

 دروغ گفته باشی...خودم می کشمت

 و یهو منو ول کرد از آشپزخونه بیرون رفت

 تازه مغزم داشت فرمان می داد كه چیكار كنم...

ی این بره پیشه آراد که همه چی خراب تر میشه... اگه چیزی به واا

 آراد بگه آراد بدتر باهام لج می کنه كه...

 نه من نباید بذارم بره پیشه آراد...

 سریع از آشپزخونه بیرون رفتم

 کیارش داشت از خونه خارج می شد که صداش زدم

 _کیـــــارش

 با صدام ایستاد ولی برنگشت

 .به سمتش رفتم..

 _کیــارش به خدا آراد کاری نکرده...
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 چیزی بهش نگو باشه؟!

 بازوش و گرفتم و با مظلومیت حرف آخرم و تکرار کردم:

 _باشه؟!؟

 برای چند ثانیه برگشت سمتم و نگام کرد

 دندون قروچه ای کرد و از خونه رفت بیرون

 درو محکم به هم کوبید

 که دوتا دستام و رو سرم گذاشتم

 بدتر شده بود...سرد دردم 

 کیـــارش

تو شرکت آقای طلوعی بودم کارام تا چند روزه دیگه انجام می شد 

 و می تونستم با خیال راحت برگردم ایتالیا..

 درگیره انجام یه سری کارا بودم که در اتاق با ضربه ای باز شد...

 سرم و بلند کردم و با دیدن آقای طلوعی جا خوردم...

 اشه نه اینجا..اآلن باید تو جلسه ب

 با عجله سمتم اومد..
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_کیارش مدارک مربوط به پروژه ی ونوس رو خونه جا گذاشتم 

 اآلنم به شدت بهش نیاز دارم..

 وقتم نمی کنم برم خونه بیارمش..

 از جام بلند شدم و با نگراني گفتم: 

 _راننده رو بفرستین خو..

دنبالش یا نه _دخترم تو خونه تنهاست نمی دونم تا حاال آراد رفته 

 چطور یه غریبه رو بفرستم تو خونم؟!

 كمي مكث كرد و ادامه داد:

_کیارش اآلن تنها امیدم به توإ پسر..خودت خوب می دونی چقدر 

 این پروژه برام مهمه..

خواستم مخالفت کنم که با یادداوری راشین که ممکنه تو خونه تنها 

 باشه سریع قبول کردم...

و نداد که یه مرد غریبه رو بفرستم خونه ای غیرتم بهم این اجازه ر

 که توش یه دختر تنها هست...

با پرسیدن آدرس دقیق مدارک و گرفتن کلید خونه از شرکت بیرون 

 زدم...

کلید خونه رو داده بود که اگه آراد و راشین بیرون رفته بودن من 

 بتونم وارد خونه شم...
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 سوار ماشین شدم و با سرعت راه افتادم

 حض رسیدنم به خونه طلوعی خواستم اول زنگ بزنم...به م

 ولی با یادداوری کلیدی که طلوعی بهم داد پوزخندی زدم

 بدم نمیومد کمی اذیت کنم...

 اگه آراد و راشین تنها بودم مچشون و می گرفتم

با فکر به اینکه امکان داره آراد و راشین تنها تو خونه باشن عصبی 

 کردمشدم و سریع درو باز 

 با ورود به خونه به سمت اتاق طلوعی رفتم...

 که متوجه آشپزخونه شدم...

 راشین روی صندلی نشسته بود و سرش و ماساژ می داد

 هنوز متوجه حضور من نشده بود...

این دختر چقدر بی توجهه اگه جای من کسی دیگه اي االن اینجا بود 

 که تا االن دخلش و میاورد

 ر نشد؟!یعنی متوجه باز شدن د

 دستام و تو جیبم گذاشتم و به کانتر تکیه دادم

 پشتش به من بود و منو نمی دید...
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 پاشد و به سمت کابینت رو به روش رفت...

چند بسته قرص بیرون آورد.. از بین قرصا یکیش و برداشت و 

 بقیش و سره جاش گذاشت...

 برگشت سمت من..

 د..با دیدنم هین بلندی کشید و قرص از دست افتا

همینطور كه نگاهش می کردم  متوجه چشمای قرمز و پف کردش 

 شدم...

 اخمام رفت تو هم و قدمي  بهش نزدیك شدم.

 این چشما فقط یه معنی میدادت..

 راشین گریه کرده...

 ازش پرسیدم "گریه كردي؟! " جواب سر باال داد...

 شدم...با یادداوری اینکه قرار بوده آراد بیاد اینجا عصبی تر 

 فکر اینکه آراد اذیتش کرده باشه عصبانیم مي كرد.

 آراد چطور به خودش اجازه داده راشین و اذیت کنه؟!

میکشمش... به وهلل که زندش نمی ذارم اگه حتی یه درصد دلیل 

 ناراحتی راشین باشه...

 محکم بازوهای راشین و تو مشتم گرفت
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 اب ندادازش پرسیدم که آراد اذیتش کرده یا نه که جو 

فکر کنم زیادی ترسوندمش... که حتی جلوی من جرعت حرف زدن 

 هم نداره..

 نباید اینقدر تند میرفتم...ولی...ولی حقش بود..

وقتی به حرف نیومد ولش کردم و با گفتن از آراد می پرسم از 

 اونجا دور شدم

 واقعا قصد داشتم برم سراغ آراد و به قصد کشت بزنمش

اینقدر عصبی بودم که اصال برام مهم نبود که آراد پسر اون لحظه 

 خالمه...فامیله..

 کسی که راشین و اذیت کنه باید بمیره... خودم می كشمش...

هنوزم به اندازه كافي از دست آراد عصباني بودم. این موضوع مي 

 تونست بهونه ي خوبي باشه براي خالي مردن دق و دلیم.

سراغ اون بی همه چیز که با صدای خواستم درو باز و کنم برم 

 راشیم سر جام ایستادم...

 به سمتم اومد و گفت:

 _کیارش به خدا آراد کاری نکرده...

 چیزی بهش نگو باشه؟!
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 فشاري به دستاي مشت شدم وارد كردم كه ادامه داد:

 _باشه؟!

 از اینکه طرفش و می گرفت کفری تر شدم...

خاطر اینکه نرم سراغش و یعنی انقدر آراد و دوست داره که به 

باهاش دعوا نکنم اینجوری پریشون شده و داره اصرار میکنه کاری 

 باهاش نداشته باشم؟!!!

نگاه عصبیم و بهش دوختم ... دندون قروچه ای کردم و از خونه 

 زدم بیرون...

 زیر لب گفتم:

 _شانس آوردی آراد..خیلی شانس آوردی...

 با سرعت خودم و به ماشین رسوندم 

 سوار شدم ...

با گفتن لعنتی ضربه ی محکمی به فرمون ماشین زدم که دست 

 خودم درد گرفت...

 صدای زنگ گوشیم بلند شد...

 صداش رو مخم بود..

 االن حوصله ی هیچ بنی بشری و نداشتم...
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خواستم گوشیو و خاموش کنم که با دیدن اسم طلوعی محکم زدم رو 

 پیشونیم:

 _ای وای مدارک...

 راشین

 ا رفتنه کیارش به سمت آشپزخونه رفتم...ب

 یه لیوان چایی ریختم و روی صندلی آشپزخونه نشستم...

 لیوان چایی رو به لبام نزدیک کردم... داغ بود و لبن و سوزوند..

بیشتر از قبل عصبی شدم و لیوان و کوبیدم رو میز که یه خوره از 

 چایي روي میز ریخت...

 و زیر لب با حرص گفتم:كالفه دستي به موهام كشیدم 

_پسره ی چلغوز...انگار ارث باباش و می خواد ازم...همیشه همه 

 جا هست...مثله جن ظاهر می شه ... االغ..

 _االغ و با کی بودی؟!

 با شنیدن صداي عصباني كیارش چشمام از تعجب گرد شد

 یا خدا این باز دیگه از کجا پیداش شد؟!

دو تا چشم به خون نشسته نگام می برگشتم سمتش و دیدم داره با 

 کنه...
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 زیر لب گفتم:

 _بسم هللا

 به سمتم اومد که چشام و بستم

فکر کردم به خاطر حرفم بازم می خواد بزنه تو دهنم که با صدای 

 عصبیش که حاال کامال نزدیکم شده بود گفت:

 _حاال دیگه من جنم آره؟!

 چشمام و باز کردم...

 خشمگینش گره خورد..نگاهم با نگاه 

 باید یه جوري جمعش می کردم با صدای لرزونی گفتم:

 _نه نه با تو نبودم..إإإ راستش ممم ..

 نمی دونستم چی باید بگم که یهو گوشیش زنگ خورد..

گوشیش و از جیبش در آورد و با عصبانیتي كه تو صداش هویدا 

 بود گفت:

 و بعدا میرسم _بسه هیچی نگو...حیف اآلن عجله دارم...حسابت

 و با عجله از آشپزخونه بیرون رفت...

 تو شوک حضورش بودم...
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داشتم به اتفاقای چند لحظه پیش و این كه چطور وارد خونه شده 

 فکر می كردم...

 به خودم كه اومدم  دستی توی موهام کشیدم ...

 لیوان چاییم و از رو میز برداشتم و زیر لب گفتم:

 _این پســـر جنه..جن

 یوان چاییم و به لبام نزدیک کردم...و ل

 که دستی روی دستم نشست..

 دست کیارش بود..

 وحشت كل وجودم و فرا گرفت...

 لیوان چایی رو ازم گرفت...

 چرخوندش دقیقا همون سمتی که من  باهاش خورده بودم...

 زل زد تو چشمام و یه قلپ از اون چایی داغ خورد 

كمي بهم نزدیك شد سرش و نزدیک گوشم برد و با لحن آرومی که 

 ازش بعید بود گفت:

 _آره من جنم...از جنم باید ترسید...

 چون هر کاری از دستش بر میاد
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 و سپس دستش و نوازش گونه روی صورتم کشید

 _پس حواست و جمع کن...

و روی میز گذاشت و بدون هیچ حرف دیگه ای از لیوان چایی ر

 آشپزخونه بیرون رفت

 و منو با دنیایی از سوال تنها گذاشت

 و من هنوزم تو شک این بودم که این لندهور اینجا چیکار می کنه؟!

 چطور اومده تو خونه و دلیل این کاراش چیه؟!

 نکنه واقعا جن باشه!!!!

می شم و سر به بیابون می ِهی آخرش از دسته این کیارش دیوونه 

 زارم...

ی هم کوفتم شد  ...چاپ 

 با سرعت به سمت اتاقم رفتم و درو کوبیدم به هم..

 ...دیگه تو خونه ی خودمونم آسایش ندارم

 یا آراد اینجاس یا کیارش...

ی فکر  باید يه جوري ش خودم و گرم کنم که به اتفاقای اخی 

 ...نکنم
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که اومد به کل یادم رفت داشتم با فائزه  گوشیم رو برداشتم... آراد

 حرف می زدم...

 ...قرار بود همدیگرو ببینیم

 پیام داده بود که امروز چطوره؟!

 :با ذوق جواب دادم

_عالی، من دارم آماده میشم،حاضر باش تا نیم ساعت دیگه میام 

 دنبالت...

روی روی صندلی رو به روی میز آرایشم نشستم گوشیم و و سریع 

 میز گذاشتم و شروع کردم به آرایش کردن

 پوستم سفید و صاف بود پس نیازی به کرم پودر نداشتم

 پس رفتم سراغ خط چشم...

 مثل همیشه خط چشمم و بلند کشیدم تا چشم هامو درشت تر

 ...نشون بده

 ریمل و رژم زدم و به سمت کمد لباسام رفتم..

ی سفید عوض کردم   شی    ع لباس هاي تنم و با یه سته لیموپ 

مثل همیشه با ادکلنم دوش گرفتم و با برداشتن کیف و موبایلم از 

 خونه زدم بیرون...
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زی نداشتم و با ی که تازه گواهینامه گرفته بودم فعال ماشی   از اونجاپ 

ون یم رفتم زی مامان بی   ...ماشی 

 بابا معموال خودش صبح ها مامان و می رسوند مطب..

 ...آروم وارد اتاق مامان شدم

 سوئیچ ماشین مثل همیشه روی میزش بود سریع

ون که با دیدن یه گردنبد  برش داشتم ...خواستم از اتاق برم بی 

زی افتاده بود به سمتش رفتم  ...که رو زمی 

 اول فکر کردم ماله مامانه..

زی برش داشتم  ...از رو زمی 

لش حروف که داخ∞ به پالکش دقت کردم یه عالمت بی نهایت بود 

 انگلیسی نوشته شده بود

 ...خییل خوشگل بود ازش خوشم اومد

لبخند خبیثی زدم و زیر لب گفتم: اگه تا حاال ماله مامان یا بابا بوده 

 دیگه از این به بعد ماله من

ون رفتم  و در حایل که یم نداختمش تو کیفم از اتاق بی 

ها ببینم به سمت خوشحال از اینکه قراره دوسته قدیمیم و بعده مدت 

 در خروجی راه افتادم...
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 با دیدن ماشین مامان با عجله به سمتش رفتم...

 سوار شدم و با ریموت در و باز کردم..

 ماشین و بردم بیرون و دوباره با ریموت در و بستم...

و منتظر شدم در بسته شه بعد حرکت کنم به هر حال کار از محکم 

 کاری عیب نمی کنه...

كه در بسته مي شد کیفم و برداشتم تا عینکم رو  از توش همین طور 

 در بیارم که در ماشین باز شد..

 چرخیدم سمت در و نگاهم با نگاه شاد و شنگول فائزه گره خورد.

 نشست رو صندلی و مثل همیشه با صدای بلندی گفت:

 _سالم چطوری خانوم طلوعی؟!

 با خوشحالی جیغی كشیدم و پریدم بغلش...

 شه بوی عطر می داد...عطر جنیفر...مثل همی

فائزه عادت داشت همه رو با فامیلی صدا می زد...البته نه فقط 

فائزه..یه اکیپ بودیم که هر وقت بهم می رسیدیم اکثراً همدیگرو با 

 فامیلی صدا می زدیم و کلی می خندیدیم...

 فائزه رو از بغلم جدا کردم و گفتم:

 _ولم کن تا بگم چطوریم...
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یه نیشگون از بازوش گرفتم كه سریع دستش و گذاشت رو  بعدم

 بازوش و چند تا فحش آبدار نثارم کرد

 خونه منو فائزه اینا فقط چند کوچه فاصله داشت...

و وقتی اس دادم که آماده باشه میرم دنبالش اون پیش دستی کرده و 

 جلوتر از من اومده تا سوپرایزم کنه...

 آوردم.ماشین و به حرکت در 

 _خب چه خبرا خانوم طلوعی خوش می گذره؟!

 _سالمتی ، خوشیم که می گذره

 لبخندي زد

 _خوش باش تا بگذره..

 كمي مكث كرد و ادامه داد:

 _خب طلوعي جان تعریف كن ببینم چه مي كني؟! همه چیز رواله؟!

 خندیدم و با لحن خودش جواب دادم:

 دانشگاه مي ري؟؟_آره داداش رواله. تو چه مي كني؟! 

فائزه شروع كرد به تعریف كردن و در حالی که حرف می زد 

عطر کوچیکی و از جیبش در آورد و مثل همیشه به مچ دستش 

 زد...
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 نیم نگاهي بهش انداختم و به عطرش اشاره اي كردم:

 _تو هنوز این عادتت رو ترک نکردی؟!

ي ها آخه عادت داشت همیشه تو جیبش چند تا از این عطر گرم

 داشته باشه و هر چند دقیقه یه بار بزنه به مچه دستش.

 خنده ای کرد و یه عطر دیگه از جیبش بیرون آورد

 _ترک عادت موجب مرضه 

 و شروع کرد به قهقهه زدن...

ای جان...چقدر خنده هاش و دوست داشتم و دلم براشون تنگ شده 

 بود...

 یکی از عطرارو از دستش گرفتم و گفتم:

 رای من..._اینم ب

 چرخیدم سمتش و چشمکی زدم و ادامه دادم:

 _یادُگاری...

 _باشه بابا برا تو

 کمی سکوت کرد

 _راستی چه خبر از سامان؟!
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آخرین باری که باهات حرف زدم در کات به سر می بردین..آشتی 

 کردین یا نه؟!

 تو دلم گفتم:

_وقتیم تصمیم می گیری یکی و از ذهنت بیرون بندازی و 

فراموشش کنی بقیه نمی ذارن، همه مي خوان هي حالش و بپرسن و 

 سراغش و بگیرن...

 لبخند زورکی زدم و گفتم:

 _نه بابا چه آشتی؟!مگه مغز خر خوردم؟!

 _اوهو..طلوع حرفای جدید می زنی!!!

 مغز خر؟!؟!!!تو و سامان که عاشق و معشوق بودین

 قلبم فشرده شد...

 سعی کردم آروم باشم

له گذشته بود علی..دیگه تموم شد.. اینارو بیخیال چه _اون ما

 خبرا؟!خودت چطوری؟!خوبی؟!

 _اِی منم بد نیستم می گذرونیم

 به سمت فرحزاد می روندم..

 جایی که همیشه با سامان می رفتم...
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 نمیدونم چقدر طول کشید که رسیدیم...

 در کنار فائزه گذر زمان و حس نمی کردم...

 و وارد رستوران علی اکبر شدیم...ماشین و پارک کردم 

 غذاهاش حرف نداشت..

 یکی از میزاش و انتخاب کردیم و روش نشستیم...

هر لحظه خاطراتم با سامان برام یادداوری می شد و کالفم می 

 کرد...

 غذارو که آوردن به سختی تونستم چند قاشق بخورم...

 م...مثله اینکه فائزه هم متوجه حالم شد که گفت _پاشو بری

 تصمیم گرفتیم کمی بچرخیم

 تو ماشین از هر دری حرف زدیم..

 هنوزم دلتنگیم بر طرف نشده بود که متوجه تاریکی هوا شدم

تصمیم گرفتیم برگردیم خونه و ادامه ی حرفامون و بذاریم واسه یه 

 روز دیگه..

 دمه در خونشون پیادش کردم..

 گفت:خودمم از ماشین پیاده شدم برگشت سمت و 
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 _بیا بریم خونه

 _نه دیگه فافا دیرم شده یه روز دیگه  حتما میام..

_بابا بریم مامانم و هم ببین،فوقش زنگ می زنی خونه میگی پیشه 

 منی

شبه برسم خونه می کشنم به کسیم خبر ندادم که دارم  ۹_فافا ساعت 

 میرم بیرون..نگران میشن.. یه روز دیگه حتما میام

 نارضایتي سري تكون دادبا 

 _باشه خانوم طلوعی هرجور راحتی

 فقط نری دیگه پشت سرتم نگاه نکنی...

 گهگداری یه سری به ما بدبخت بیچاره ها هم بزن...

 خنده ای کردم

 _باشه بابا بدبخت بیچاره

 خدافظی کردم و دوباره تو بغلم گرفتمش

 کاش اون شب تموم نمی شد...

 ون نمیومدم..هیچ وقت...کاش هیچ وقت از بغلش بیر

 بعد از خدافظی با فائزه به سمت خونه حرکت کردم...
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از اینکه مامان بابا تا حاال بهم زنگ نزده بودن حسابی تعجب 

 کردم...

آخه خیلی به تاریکی هوا حساس بودن..هرجاییم که می رفتم باید تا 

 قبل از تاریکی هوا باید خودم و می رسوندم خونه...

د کردم و مشغول فکر کردن به فائزه شدم، چقدر سرعتم و زیا

 امروز از دیدنش روحیم عوض شد..

 رفیقی که از ابتدایی با هم بودیم و کلی خاطرات قشنگ داشتیم...

 با یادداوری خاطرات گذشته لبخندی رو لبام شکل گرفت...

 به خونه رسیدم ... ریموت و زدم و وارد عمارت شدم...

... و این یعنی هنوز مامان بابا برنگشتن همه ی برقا خاموش بودن

 خونه...

ماشین و پارک کردم ، باید تا قبل از برگشتشون لباسام و عوض مي 

 كردم.

همین كه از ماشین پیاده شدم یکی شونه هام و گرفت و محکم 

 چسبوندم به ماشین

 جیغ بلندی کشیدم و سعی از کردم از دستش فرار کنم 

 شتیه دستش رو جلوی دهنم گذا
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و با دسته دیگش مچ دو تا دستام و سفت چسبید و محکم نگهم 

 داشت..

 به شدت ترسیده بودم طوری که هر لحظه امکان داشت از حال برم

 با عصبانیت داد زد:

 _تا حاال کدوم گوری بودی ها؟!؟!؟؟!

 صداش مثله آبه روی آتیش بود

گه درست زمانی که فکر کردم دارم دزدیده می شم و تا دقایقی دی

 دخلم و میارن صداش به گوشم رسید

 با اینکه مثل همیشه عصبی بود..

ولی این ِسری صدای عصبیش برای چند لحظه عجیب آرومم 

 کرد...فقط برای چند لحظه...

 من یک بار سابقه دزدیده شدن داشتم..

 و به شدت از این موضوع می ترسیم..

سری منو به بابام به خاطر کارش چند تایی دشمن داشت که یه 

 خاطر امضا نکردن یه قرار داد توسط پدرم دزدیدن...

اون قرار داد خیلی براشون مهم بود طوری که بابا می گفت امضا 

 نکردنش باعث ورشکست شدنشون می شده..
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ولی خدارو شکر پلیسا به موقع رسیدن و درست زمانی که هیچ 

 امیدی برای نجات پیدا کردنم نداشتم پیدام کردن...

 صدای کیارش از فکر به گذشته بیرون اومدم با

_مگه با تو حرف نمی زنم؟!کدوم قبرستونی بودی با این سر و 

 وضع؟!

وقتی دید هیچ صدایي ازم در نمیاد دستش و از جلوی دهنم برداشت 

 و گذاشت روی گلوم

 _راشین حرف بزن تا همینجا خفت نکردم

 !با کدوم بی صاحابی تا این وقت شب بیرون بودی؟!

زل زدم تو چشم هاي به خون نشستش. من همینجوریشم نفس کشیدن 

 واسم سخت شده بود با دستش جلوی گلوم کال نفسم قطع شد...

 کیارش که متوجه حال بدم شد دستاش شل شد و ولم کرد...

 با نگرانی زل زد بهم..

 _راشین؟!

 بازم تنگی نفس گرفته بودم...

نمی تونستم هوا رو به ریه هام واقعا نیاز به اکسیژن داشتم ولی 

 بکشم
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با یه دستم چنگی به بازوی کیارش زدم و دسته دیگم و روی گلوم 

 گذاشتم...

 کیارش مات و مبهوت بهم زل زده بود

 مثله اینکه تازه به خودش اومد

 که دو تا دستاشو روی بازوم گذاشت و محکم تکونم داد

 _راشین، راشین خوبی؟!چت شد؟؟؟

 التم فهمید که نمی تونم نفس بکشممثل اینکه از ح

 چون سریع دستاشو دو طرف صورتم گذاشت

و در كسري از ثانیه ل*ب هاش و روي ل*ب هاي لرزونم گذاشت 

 و سعی می کرد تنفس دهان به دهان بده...

 چند باری این کار و تکرار کرد که نفسام منظم شد...

 نفسم برگشته بود...

 سرفه ای کردم..

بود... کوچک ترین استرسی برام حکم سم رو حالم خیلی بد 

 داشت ...

و این مدت با اتفاقای گوناگونی که پیش اومده بود فقط به من 

 استرس وارد شده بود..
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 چشمام و بستم و سعی کردم کمی ذهنم رو آروم نگه دارم..

 کیارش هنوز دستاش و از رو صورتم برنداشته بود

 صورتش و دوباره نزدیک صورتم آورد

 ی توان پس زدنش رو هم نداشتم..اصال تو حال خودم نبودم..حت

 وزنم رو پاهام سنگینی می کرد...

از نفسای داغش که به صورتم می خورد فهمیدم که خیلی بهم 

 نزدیک شده

 آروم لب زد:

 _خوبي؟!

 در جواب سوالش فقط تونستم سري تكون بدم

 بوند...بوسه ی ریزی روی ل*بام زد و پیشونیش و به پیشونیم چس

 با صدای آروم و ناراحتی زیر لب زمزمه کرد:

 _ببخش منو..همش تقصیر من بود..

 صداش آروم تر و کالفه تر از قبل شد و ادامه داد: 

 _بازم گند زدم...

 کیــارش
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 بدن لرزون راشین و به آغوش کشیدم...

معلوم بود حالش اصال خوب نیست که هیچ تالشی برای بیرون 

 ی کرد...اومدن از بغلم نم

 رنگ و روشم حسابی پریده بود..

 هر لحظه نگرانیم بیشتر می شد...و فقط خودم و لعنت می كردم...

 اینقدر اذیتش کردم و ترسوندمش که آخر به این روز افتاد...

 ولی مسبب تموم این اتفاقا خوده راشینه...

 با حرفایی که آراد بهم زد خورد شدم...

 ل شد..تمام امیدم به ناامیدی تبدی

اولش فکر کردم آراد دروغ میگه ولی خوده راشین بهم ثابت کرد که 

 همه ی حرفای آراد راست بوده...همش...

 کاش زودتر برمی گشتم...کاش...

 از فکر به اون موضوع بیرون اومدم...

 اآلن فقط سالمتي راشین مهمه..

یه دستم و زیر پاش و دست دیگم رو زیر سرش گذاشتم و بلندش 

 کردم...

 یه نگاه به قیافه معصوم و آرومش انداختم..
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 چشماش و بسته بود و لباش میلرزید...

 به خودم فشردمش..

 و در حالی که به سمت خونه می رفتم گفتم:

 _کاش اون اتفاق نمی افتاد ... 

 کاش یه خورده صبر میک ردی...

 کاش...

 آهی کشیدم و در خونه رو باز کردم

 باال رفتم و خودم و به اتاق راشین رسوندمبا سرعت از پله ها 

 راشین و روی تخت خوابوندم و دستم و روی پیشونیش گذاشتم

 مثله کوره داغ بود...داغه داغ...

 وحشت زده از رو تخت بلند شدم

 دستام و توی موهام کشیدم و یه دور توی اتاق زدم

 لعنت به من... من با این دختر چیکار کردم...

 کنارش نشستم...کالفه روی تخت 

 و با ترس زل زدم بهش...

 زیر لب کلمات نا مفهومی رو زمزمه میکرد...
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 حاال باید چه غلطی كي مي كردم؟!!

 مخم رد داده بود و فکرم به جایی نمي رسید...

 فکر نمی کردم تا این حد حالش بد بشه...

 دستش و با دو دستم گرفتم...

 چی؟! دمای بدنش خیلی باال بود..اگه تشنج کنه

 دستپاچه شدم...

بهترین راه این بود که ببرمش بیمارستان..آره خودشه ... 

 بیمارستان...

دوباره گرفتمش تو بغلم و سری از خونه خارج شدم..باید هر چه 

 زودتر می رسوندمش بیمارستان...

 گذاشتمش تو ماشین خودم و با عجله سوار شدم...

از بین ماشینا الیي مي با سرعت وحشتناکی رانندگی می کردم و 

 كشیدم...

 خداروشکر بیمارستان فرمانیه خیلی دور نبود و زود رسیدیم...

 سریع راشین و بغل کردم و به سمت  اورژانس راه افتادم

 یکی از پرستاری با عجله به سمتم اومد و گفت:

 _آقا لطفا مریض و روی اون تخت بخوابونید تا دکتر بیاد...
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 د چرخیدم به سمتی که اشاره کر

 و با دیدن تخت سریع خودم و بهش رسوندم...

راشین و رو تخت خوابوندم و در حالی که دستش  توی دستم می 

 گرفتم

 برگشتم سمت پرسنل اونجا و با داد گفتم:

 _این خراب شده یه دکتر نداره؟!

همون لحظه یه مرد سفید پوش که بهش می خورد دکتر باشه 

 نزدیکمون شد...

 .چه خبرته؟!اینجا اورژانسه ها؟!_آروم باش..

 با عصبانیت بهش توپیدم:

_اتفاقا چون اورژانسه باید رسیدگیش هم خوب باشه، حال مریضم 

 اصال خوب نیست.

 دکتر چیزی نگفت و به راشین نزدیک شد

دستش و روی پیشونیه راشین گذاشت و بدون این كه من و نگاه كنه 

 گفت:

 _مشکلش چیه؟!

 چنگي به موهام زدم 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

155 

_اگه می دونستم که نمیاوردمش اینجا،خودم خونه درمونش می 

 کردم و نیازی هم به شما نبود...

 دکتر از باالی عینکش نگاهی بهم انداخت و هیچی نگفت...

 انگار حال بد و نگرانیم و درک مي کرد...

یکی از پرستارایی اونجارو صدا زد و چیزی بهش گفت که متوجه 

 نشدم

 حواسم به راشین بود...اآلن تمام هوش و 

 روی سرش و نوازش کردم و آروم لب زدم:

 _ترو خدا خوب ش و راشین...

 دیگه اذیتت نمی کنم...

 قول میدم...

دقایقی بعد یه سرم به راشین وصل کردن و دکتر نسخه ای و به 

 سمتم گرفت 

 چه سریع تر این نسخه رو از داروخانه تهیه کن و بیار.. _هر

 داروخونه دقیقا کنار بیمارستانه...

 نسخه رو از دستش گرفتم و با عجله به سمت داروخونه راه افتادم...
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بعد از گرفتن چیزایی که داخل نسخه نوشته شده بود به سمت دکتر 

 رفتم و نایلون داروهارو به سمتش گرفتم...

ه همون پرستاره قبلی که نزدیکمون بود و صدا زد و دارو که دوبار

 هارو بهش داد

پرستارم چند تا از آمپول های داخل نایلون رو در آورد و به سرمش 

 تزریق کرد

 و من هر لحظه منتظر باز شدن چشم های راشین بودم

 که با صدای دکتر به سمتش چرخیدم

 _شما چه نسبتی با خانوم دارید؟!

 انداختمابرویي باال 

 _مگه فرقیم میکنه

 ابرویی باال انداخت

 _صد البته

 کمی مکث کردم

 _زنمه

 _بحثتون شده؟!

 شاکی نگاهش کردم
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 _اینجا بیمارستانه یا مشاوره خانوادگی؟!

 اخمی روی پیشونیش نشست

_خانومتون به شدت بهش شوک عصبی وارد شده، من فکر می کنم 

دیرتر می رسوندینش  قبلنم سابقه ی همچین چیزی و داشته و اگه

 امکان تشنج کردنش خیلی زیاد بود...

 و اون موقع من تضمینی برای سالم بودنش نمی کردم...

با تعجب زل زدم به دكتر و مشغولتجزیه تحلیل می كردن حرفاش 

 شدم..

سابقه داشته!؟؟!یا دکتر داره یه دستی می زنه؟! نکنه از اذیت 

 کردنای من به این روز افتاده؟!

 اینقدر منه عوضی ترسوندمش؟! یعنی

 یعنی واقعا اگه دیرتر می رسوندمش یه بالیی سرش میومد؟!

 تو ذهنم هزارتا سوال شکل گرفته بود

 که دکتر با گفتن "باید خیلی مواظبش باشید"ازم دور شد...

 نگاهی به صورت رنگ پریده و چشم های بسته ی راشین انداختم...

 دلم لرزید...
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تمومه اتفاقات اخیر و کارایی که با راشین کردم از خودم به خاطر 

 بدم اومد

 دستای مشت کردم و بلند کردم 

 من با همین دستا تو دهنش زده بودم

 کالفه مشتم و به پام کوبیدم و گفتم:

 _دستم بشکنه که اون روز روت بلند شد.

 اون شب تازه آراد اون حرفارو بهم زده بود..

ه این روز انداخت و باعث شد روی راشین همون حرفایی که منو ب

 دست بلند کنم...

 از کثافت کاری هایه آراد به خوبی خبر داشتم...

 راشین برای آراد حیف بود...

 ولی چه کنم که کاری از دستم بر نمیومد...

 این انتخاب خوده راشین بود...انتخاب خودش...

 دوتا دستام و روی سرم گذاشتم و گفتم:

 لعنتت کنه آراد...خدا لعنتت کنه..._خدا 

دستای راشین رو که هر لحظه از حرارتش کمتر می شد و توی 

 دستم گرفتم
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 بوسه ای رو دستش نشوندم و زیر لب گفتم:

 _زودتر چشماتو باز کن خانوم کوچولو

 کلی حرف نگفته دارم...

 و دوباره دستاش و به لبام نزدیک کردم..

موندم و از خدا سالمتی راشین و نمی دونم چقدر تو اون حالت 

 خواستم که کم کم چشماش و باز کرد...

 با نگرانی زل زدم بهش..

 بدون اینکه سرشو تکون بده چشماش می چرخید...

 انگار نمی دونست کجاست و دنبال یه چیز آشنا می گشت..

فشار آرومی به دستش که توی دستام بود وارد کردم و اسمش و 

 صدا زدم

 ام کمی سرش و تکون داد و نگام کرد..با شنیدم صد

 صورتش کامال رنگ پریده و بی روح بود...

 اول با تعجب و بعد با ترس زل زد بهم..

 لعنت بهت کیارش ببین چه به روزه این دختر آوردی...

یه جوری با ترس نگات می کنه انگار یه قاتل زنجیری رو به 

 روشه...
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 با لبای لرزونش زیر آروم گفت:

 _کیـ....ا...ر..ش

از دست خودم كفري شدم باید به جوري آرومش می کردم...به هر 

 قیمتی که شده...

خودم به این روز انداختمش خودمم باید همه چی و درست مي 

 کردم...

 دستم و روی لبش گذاشتم

 _شششش هیچی نگو راشین

 فقط سعی کن آروم باشی...

 استرس اصال برات خوب نیست...

 و به چیزای خوب فکر کن چشماتو ببند

 دستم و از روی لباش برداشتم و روی سرش گذاشتم

 شالش کامال عقب رفته بود...

 کمی شالشو جلو كشیدم و شروع کردم به نوازش سرش...

معلوم بود از کارام حسابی تعجب کرده ولی آروم چشماش و بست و 

 دیگه هیچی نگفت..

 همون موقع دکتر اومد باال سرش
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 ه؟!_حالش چطور

و به دنبال حرفش دستش روی پیشونیه راشین گذاشت که راشین 

 همون لحظه چشماش و باز کرد

 با همون اخم روی پیشونیم رو به دکتر گفتم:

 _حالش همینه که می بینی

 کمی مکث کردم 

 _باالخره شما دکتری تشخیص این چیزارو بهتر می دونید..

 دکتر نگاهی بهم کرد و سری تکون داد

 راشین گفت:و روبه  

_خداروشکر تبت قطع شده، یه شک عصبی بود که به خیر 

 گذشت...

حاال هم تا قبل از اینکه شوهرت بیمارستان و رو سره همه خراب 

 کنه مرخصی...

آروم لبم و گزیدم، اي گندت بزنن دکتر حتما باید به اون کلمه ی 

 شوهر اشاره می کردی؟!

 می مردی دو دیقه الل مونی می گرفتی؟!
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بعد در حالی که با خودم کلنجار می رفتم تو دلم گفتم:"البد می 

 مردی دیگه"...

 راشین هاج و واج به به حرفای دکتر گوش می داد

 که دکتر با گفتن "بیشتر مراقب خودت باش" از اونجا دور شد..

 راشین با تعجب زل زد به من

 با چشماش سوالی نگام کرد و ازم جواب می خواست..

 جواب اینو چی بدم؟!اآلن من 

بگم خواب بودی یه آخوند اومد خطبه عقد و بین ما دو تا جاری کرد 

 االن دیگه زن و شوهریم دالی...

 با فکر به این موضوع لبخندی اومد رو لبام که سریع جمعش کردم 

تو دلم یه "بی مزه" نثار خودم کردم و روی تخت کنار راشین 

 نشستم

ه نسبتی داری واسه اینکه بیشتر از این _دکتر ازم پرسید با خانوم چ

 سوال پیچم نکنه گفتم زنمه

 و اینو به خاطر خودت گفتم..

 اخمی رو پیشونیش نشست

 _اون وقت چرا به خاطر من؟!
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 _به خاطره دلیلش

 بعدم در حالی که از رو تخت بلند م یشدم ادامه دادم

 _حاالم که بهتری،پاشو باید برگردیم خونه

 م که برم برای تصفیه حساب و پشتم و بهش کرد

 _ولی من میخوام دلیلش و بدونم

 با جذبه ی همیشگیم برگشتم سمتش

 _خیلی دوست داری بدونی؟!

 _آره میخوام بدونم

 صداش شاکی بود انگار واقعا عقدش کردم..

_چون هیچ کسی راجب دختری که این موقع شب تنها با یه پسر 

 اون حاله تو..بیرون باشه فکر خوب نمی کنه...اونم با 

 فقط یه دسته از این خانوما اینجورین که بهشون میگن خـ....

 راشین سرش و پایین انداخت و لباشو به دندون گرفت...

 فهمیدم خجالت کشیده

 _دوست داری بیشتر راجبه این موضوع صحبت کنیم؟!

 جوابی نداد...
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 بذارم...حاال که حالش بهتر شده بود بدم نمیومد کمی سر به سرش 

_باشه،حاال که اینقدر ناراحت شدی میرم به دکتر میگم دروغ گفتم، 

 زنم نیست...

سره چهارراه پیداش کردم دلم سوخت محض رضای خدا آوردمش 

 اینجا...

روم و ازش گرفتم و به سمت در راه افتادم که با صدای بلند و هولی 

 گفت:

 _نــــه....نمی خواد...

 جه بهش به سمت قسمت صندوق رفتم...تک خنده ای کردم و بی تو

زبونش بازم دراز شده بود باید کوتاهش می کردم...این دفعه به 

 روش خودم...

به قسمت پرداخت رفتم و بعد از تصفیه حساب به سمت راشین راه 

 افتادم

 از رو تخت بلند شده بود و دستش و روی لبه ی تخت گذاشته

 ...بود و سیع یم کرد تعادل خودش و حفظ کنه

 به سمتش رفتم و دستش و گرفتم

ی قدم برداری_   به من تکیه کن تا راحت بتوپز
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 با عصبانیت دستش و از توی دستم بیرون کشید و گفت:

 _خودم می تونم..

 ...اآلن وقت لجبازی نبود باید کمکش یم کردم

 با اخم نگاش کردم و دستوری گفتم:

 گفتم به من تکیه کن_

کوتاه نیومد و با اون حالش جلوتر از من آروم به سمت در قدم بازم 

 برداشت

 :از این کارش کفری شدم و زیر لب زمزمه كردم

 _خودت خواستی

 به سمتش رفتم تو یه حرکت یه دستم و زیره پاش و دسته دیگم و

 ...زیر شش گذاشتم و تو بغلم گرفتمش

اطراف شد دیگه  اولش تقال کرد ولش کنم ولی وقتی متوجه شلوغی

 چیزی نگفت و با خجالت سرش و تو بغلم قایم کرد

ی بودن کیس حواسش  اونجا اینقدر شلوغ بود و اینقدر همه درگی 

 ...به ما نبود

 شاید راشین واسه این دیگه تقال نکرد که جلب توجه نکنه...
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 ویل هنوز چند قدم برداشته بودم که نگاه خیلیا رو روی خودمون

 ...حس یم کردم

 بی توجه به نگاه ها از اورژانس بیرون زدم..

زی که خودش و کامال به سینم چسبونده بود و  نگاه کوتایه به راشی 

  سیع در قایم کردن صورتش داشت انداختم

 تک خنده ای کردم و با عجله به سمت ماشین راه افتادم

 راشین و داخل ماشین گذاشتم و در و بستم

 بود...کاش همیشه همینقدر آروم می موند...خیلی آروم 

با یادداوری اینکه اینا همش آرامش قبله طوفانه تک خنده ای کردم 

 و سوار ماشین شدم كه صداي عصبانیش بلند شد:

 _به چه حقی جلو اون همه آدم منو بغل کردی؟!!!

 مگه نگفتم دیگه به من دست نزن...

 داد مي زد و من هاج و واج نگاش می کردم

 باز داشت پررو می شد..

 اخمی کردم که روش رو به سمت پنجره برگردوند

 _باره آخرت باشه صدات و واسه من بلند می کنیاا...
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 هنوزم بي حال بود، براي همین دیگه سعي نكرد با من بحث كنه،

نزدیک خونه بودیم که تازه یادم افتاد من به بقیه خبر ندادم که 

 کجاییم..

انندگی می کردم گوشیمو  برداشتم و با دیدن در حالی که آروم ر

 تماس بی پاسخ گرخیدم... ۲۸۵

 ذهنم شروع کرد به مرور اتفاقای چند ساعت پیش

 تازه یادم اومد مامان بابای راشین اومده بودن خونمون...

 خاله پری اومده بود مامانم و ببینه و مثله اینکه کارش داشت..

 .که مامان گیر داد باید شام بمونن.

اونام تنها بودن راشین و بهونه کردن و خواستن برگردن که مامان 

 ازم خواست برم دنبال راشین و بیارمش...

اون لحظه هیچ جوره نمی تونستم بگم نه،هم مامان ناراحت می شد 

 و هم بی احترامی به خاله پری و شوهرش بود...

 واسه همین قبول کردم...

 سی جواب نداد...رفتم دمه خونشون و هرچی زنگ زدم ک

 آرادم که امروز باشگاه بود حتی شرکتم نرفته بود...
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چند روز دیگه مسابقاتش شروع می شد و آراد سخت مشغول تمرین 

 بود...

 پس راشین پیش آراد نیست..

 پس با کی رفته بیرون؟!!

تصمیم گرفتم دمه خونه وایسادم تا ببینم راشین ِکی و با ْکی 

 برمیگرده خونه؟!

یه بار برای پرسیدن دلیل دیر کردنم زنگ زد که گفتم جایی مامانم 

 کار واجب داشتم و بعد از انجام کارم میرم دنبال راشین

 اونم بعد از اینکه خیالش راحت شد باشه ای گفت و قطع کرد

 هوا تاریک شده بود راشین هنوز برنگشته بود

 نگرانش شدم ...

 نکنه اصال تو خونه باشه و اتفاقی واسش افتاده باشه 

 با فکر به این موضوع با نگرانی به سمت خونه رفتم

 که یه ماشین جلوتر از من رو به روی عمارت قرار گرفت...

 و در باز شد...

به محض وارد شدن ماشین،منم طوری که کسی من و نبینه وارد 

 عمارت شدم
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یاده می شد خشم تمام وجودم رو پر با دیدن راشین که از ماشین پ

 کرد...

 شب برسه خونه؟! ۹تا حاال کدوم قبرستونی بوده که باید ساعت 

با عصبانیت به سمتش رفتم و شونش و گرفتم چسبوندمش به 

 ماشین...

 با رسیدنمون به خونه از فکر بیرون اومدم..

 نگاهی به راشینی که غرق خواب بود انداختم...

 ده...چقدر معصوم خوابی

 شب بود ۱۲نگاهي به ساعت روی دستم کردم ساعت 

 از ماشین پیاده بودم زنگ دره خونه رو زدم

خاله پریا آیفون و برداشت و با صدایی که معلوم بود گریه کرده 

 گفت

 _کیارش،راشینم کو؟!!!

 پیشه توإ؟!!!

 صداش پر از بغض و نگرانی بود

 حقم داشت

 چند ساعته از دخترش بی خبره...
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 م که به من زنگ زدن جواب ندادم..بایدم نگران باشه..کلی

 _آره خاله پیشه منه

 یا امام رضایی گفت و زد زیر گریه 

 در باز شد و من سریع سوار ماشین شدم و وارد عمارت شدم.

به محض پیاده شدنم از ماشین خاله رو دیدم که با گریه به سمتمون 

 می دویید

 _کو کجاس؟!راشینم کو؟!دخترم کو؟!

 انگشتم و روی لبم گذاشتم

_ششش خاله جان آروم،حالش زیاد خوب نیست..االنم تو ماشین 

 خوابه..

 با صدایی که از گریه می لرزید گفت:

 _کیارش تا اآلن کجا بود؟!

 _بریم باال توضیح میدم

 به سمت راشین رفتم و تو بغلم گرفتمش

 کرد...خاله دستاش و جلوی صورتش گرفته بود و هنوزم گریه می 

 راشین و به خودم فشردم و وارد خونه شدیم...
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 بردمش تو اتاقش و روی تختش گذاشتمش...

 که صدای زنگ خونه بلند شد..

 خاله از اتاق بیرون رفت تا ببینه کیه زنگ می زنه

 به صورت غرق در خواب راشین زل زدم...

شالش کامل از سرش افتاده بود و موهاش پریشون رو صورتش 

د...شالش و از سرش برداشتم  ...دستم و ال به الی موهاش ریخته بو

 بردم و  نوازش کردم...

 یه لحظه دلم براش ضعف رفت...

 خم شدم و قبل از این بفهمم دارم چیكار مي كنم گونش و بوسیدم...

همین که سرم و بلند کردم در با صدای بدی باز شد و خاله و آقای 

 طلوعی اومدن داخل...

ه سمتم اومد و در حالی که نگاهش به راشین بود آقای طلوعی ب

 گفت:

 _تا حاال کجا بودین؟!!دخترم چش شده؟!!!چرا خوابیده؟!!

 با صدای آرومی گفتم:

_اینجا نمیشه...خواهشا بریم بیرون تا موضوع رو کامل براتون 

 تعریف کنم...
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 راشینم باید استراحت کنه

 آروم اشک می ریختخاله هم کنار تخته راشین نشسته بود و 

 آقای طلوعی نگاه نگرانی به دخترش کرد و گفت:

 _باشه

 بعد رو به خاله کرد و ادامه داد

 _پریا بیا بریم بیرون کیارش تعریف کنه ببینیم چی شده

 خاله پیشونیه راشین و بوسید و پشت سر ما از اتاق خارج شد

 تو حال روبه مبل نشستیم

 آقای طلوعی با صدای خشداری گفت:

 _خوب می شنویم...

نفس عمیقی کشیدم و همه ی داستان و با فاکتور گرفتن از کارایی 

 که با راشین کردم تعریف کردم..

گفتم همین که رفتم پیشه راشین تا با خودم بیارمش با دیدن من جیغ 

 کشید و از حال رفت...

 اخم های آقای طلوعی تو هم رفت و دستاش و داخل موهاش کشید 

 خاله جیغ کوتاهی کشید و گفت:
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 _بازم شوک به بچم وارد شده...بازم اون روز لعنتی یادش اومده...

 بعد رو کرد به آقای طلوعی

 _همه ی اینا تقصیر توإ...تو بچم و به این روز انداختی 

 ، تو

 تاق راشین رفت...و بلند شد و با عجله به سمت ا

 چشمام از تعجب گرد شد...

 حرفه خاله منو به فکر فرو برد

 بازم؟!؟!؟

یعنی چی؟!یعنی قبال هم به راشین همچین شوک عصبی وارد شده 

 بود؟!؟

 اصال چرا باباش مقصره؟!

 مگه باباش چیکار کرده؟!

 و حرف دکتر تو مغزم اکو شد:

.. من فکر ) _خانومتون به شدت بهش شوک عصبی وارد شده.

میکنم قبال هم سابقه ی همچین چیزی و داشته... و اگه دیرتر می 

 رسوندینش امکان تشنج کردنشون خیلی زیاد بود...

 و اون موقع من تضمینی برای سالم بودنش نمی کردم...(
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 آقای طلوعی کامال کالفه بود..

تو هال قدم میزد و دستش توی موهاش بود و چند لحظه یه بار 

 می کشید...موهاش و 

 به سمتش رفتم

 _آقای طلوعی خاله چی میگه؟!

 قبال چه اتفاقی برای راشین افتاده؟!

 نگاه گذرایی بهم کرد

 _فعال هیچی نپرس...هیچی...

 عصبی شدم...با صدایی که سعی میکردم بلند نباشه گفتم:

 _ولی من باید بدونم...

مارستان می دونید اگه راشین و فقط چند لحظه دیرتر میرسوندم بی

 چه بالیی سرش میومد؟!

 سکوت کرد..

 _باشه،پس به روش خودم سر از ماجرا در میارم..

 و با سریع به سمت در خروجی راه افتادم

 _باشه میگم
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 پوزخندی روی لبام شکل گرفت...

می شناخت...غیر ممکن بود چیزی و بخوام و بهش  خوب منو

 نرسم...

پس پیدا کردن جواب این سوالم واسم سخت نبود... باالخره به 

 جواب می رسیدم...

 برگشتم سمتش...

 به سمت مبل رفت و روش نشست...

 رفتم کنارش...

 با سر اشاره کرد که بشینم...

 بیاد...روی مبل کناریش  نشستم و منتظر بودم به حرف 

سرش و انداخته بود پایین و به فرش های دست باف هال نگاه می 

 کرد بعد از کمی سکوت باالخره به حرف اومد...

سالش بود که به رفتارای  ۱۱سال پیش بود ... راشین  ۸_درست 

معاون شرکتم مشکوک شدم... حس می کردم یه جای کارش 

 میلنگه...

 معاون شرکتم پسر دوستم بود...

 رنگ و باهوشی بود...و من خیلی بهش اعتماد داشتم...پسر ز
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 کمی مکث کرد..

 انگار گفتن حقایق  براش سخت بود...

 _بعده یه مدت متوجه شدم تو کار قاچاقه..اونم قاچاق مواد مخدر...

 نفس عمیقی کشید و دوباره ادامه داد:

_منم پیگیر کاراش شدم و کلی مدارک بر علیه خودش و دارو 

 کردم دستش پیدا

البته پیدا کردن اون مدارکا به همین راحتیم نبود ولی چون اکثرا 

شرکت بود و رابطه نزدیکی داشتیم این کارو برام آسون تر می 

 کرد...

خیلی وقتا تعقیبش می کردم و اینقدر با دقت این کارو انجام می دادم 

 که متوجه نشد...

 یه روز تلفنش زنگ خورد...

اینکه گوشیو جواب داد شروع کرد به پیش من  بود...به محض 

 رمزی حرف زدن..

ولی من که از کاراش کم و بیش خبر داشتم فهمیدم که امروز قراره 

 یه مقدار جنس جا به جا کنن..

منم قضیه رو با پلیس در میون گذاشتم و اون روز آرمین و خیلی با 

 درایت تعقیب کردیم...
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 سرشو باال آورد و نگام کرد

 معاونم بود_آرمین همون 

 دوباره سرشو پایین انداخت

_اون روز پلیسا به موقع گیرش انداختن و آرمین و دار و دستش و 

 گرفتن...

 هیچ راه فراری نداشتن...پس تسلیم شدن...

 آرمین با دیدن من اول شوکه شد

ولی بعد اخمی کرد و زمانی که از کنارم رد می شد که سوار ماشین 

 گفت:پلیس شه با تهدید 

_تقاص این کارتو پس میدی،بابام نمیذاره یه آب خوش از گلوت 

 پایین بره...منتظر باش آقای طلوعی...

با مدارکی که بر علیه آرمین داشتم،دادگاه حکم اعدام و براش صادر 

 کرد...

 چون عالوه بر قاچاق مواد تو کار قاچاق دخترم بوده...

 سونده...و تا حاال دو فرد بی گناه رو هم به قتل ر

 روزی که از دادگاه بیرون اومدیم و هیچ وقت یادم نمیره

 بابای آرمین اومد جلوم و گفت:
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 _تو پسرم  کشتی...تو...

 منتظره عواقب کارت باش...

 هفته راشین ناپدید شد ۱اولش تهدیدش و جدی نگرفتم تا اینکه بعده 

ود همه جارو زیر و رو کردم ولی دخترم نبود که نبود...آب شده ب

 رفته بود تو زمین...

 بعده یک ماه یه نامه دمه در پیدا کردم که توش نوشته بود:

 _یه ماهه دارم از دوریه پسرم می سوزم

 پس توام از دوریه دخترت بسوز...

 تازه اون موقع بود که فهمیدم چه غلطی کردم...

سریع به یکی از دوستام که تو اداره آگاهی کار میکرد زنگ زدم و 

 و براش تعریف کردم...ماجرا ر

اون موقع نمی دونستم که اردشیر بابای آرمین با پسرش همدست 

 بوده...

 چون هیچ مدرکی برای نشون دادن این قضیه نداشتیم..

درست دو ماه از نبود دخترم می گذشت که یه روز دوستم زنگ زد 

 و ازم خواست که برم اداره آگاهی...

 سریع آماده شدم و رفتم...
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 رسیدنم دخترم و دیدم...به محض 

 دوباره کمی مکث کرد...

 چشماش و بست و نفس عمیقی کشید

 _دختر بابا رو صندلی نشسته بود و سرش پایین بود...

 به سمتش رفتم و با خوشحالی بغلش کردم 

 یعنی اون لحظه انگار دنیارو بهم دادن...

 ولی دخترک من هیچ تکونی نمی خورد...

 دوستم که اونجا بود پرسیدم: نگرانش شدم و از 

 _چه بالیی سره دخترم اومده؟!اون عوضیا چیکارش کردن

 که قیافه مصطفی رفیقم رفت تو هم

 _فعال نمی دونیم..فقط می دونیم تو شکه..فقط همین...

 اون روز کلی داد و بیداد راه انداختم

آخرشم فهمیدم راشین و با چند تا دختر دیگه می خواستن قاچاقی 

 تن دبی...بفرس

 که لبه مرز گیر میوفتن...

 اون عوضیم فرار می کنه....
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 راشین تا مدت ها حرف نمیزد..

 شک بدی بهش وارد شده بود...

 شبا با صدای جیغ بلندی از خواب می پرید...

 همیشه من یا مامانش تو اتاقش بودیم...

 کلی دکتر بردیمش..

 تقریبا یه سالی طول کشید تا کامال خوب بشه...

 سال گذشت.... ۱۰۰یه سالی که برای من و پریا اندازه 

راشین روز به روز حالش بهتر می شد ولی با کوچک ترین شوکی 

 که بهش وارد میشه بازم حالش مثله روزه اول داغون میشه...

 حتی دکترش گفت با شوک بعدی ممکنه سکته کنه یا بره کما...

 زد...برای همین پریا خیلی عصبی شد و اون حرفارو 

 _چه بالیی سره راشین آورده بودن که به اون روز افتاده بود؟!

 سرش و بلند كرد و نگاهی به چشم هام انداخت

 از جاش بلند شد و دوباره تو خونه شروع به قدم زدن کرد...

_چند باری خواستن خفش کنن...بهش شوک برقی وارد کردن...چند 

 ش...بارم واسه ترسوندنش خواستن بندازنش تو آتی
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 آهی کشید

 _دخترم و تا حد مرگ ترسونده بودن...

با چشمایى گرد شده به آقاى طلوعى نگاه كردم. کالفه شدم باورم 

 نمی شد راشین این همه تو گذشتش سختی کشیده باشه..

پس چرا تا حاال من چیزی نفهمیده بودم...چرا کسی چیزی به من 

 نگفت....

 ...آقای طلوعی به سمت پله ها رفت 

 وسط راه برگشت سمتم

_ممنونم پسرم...شاید اگه نمی بردیش بیمارستان االن اوضاع راشین 

 خیلی بدتر از این بود...خیلی...

در ضمن راجب این چیزایی که بهت گفتن با کسی حرف نزن من 

 داستان و یه جور دیگه واسه راشین و بقیه تعریف کردم

 و به سرعت از پله ها باال رفت...

 دستی تو موهام کشیدمکالفه 

بمیری کیارش که دردسر به این بزرگی درست کردی..اگه تو نمی 

 ترسوندیش اآلن این اتفاقا نمی افتاد...

 لعنت بهت...لعنت بهت...
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 دیگه نمی ذارم هیچکسی راشین و اذیت کنه...هیچ کس...

 و با سرعت از پله ها باال رفتم..

 الش خوبه...باید راشین و می دیدم و مطمئن می شدم ح

 وارد اتاق راشین که شدم دیدم بیدار شده و بغل باباشه ...

 هنوز متوجه حضور من نشده بود...

آقای طلوعی راشین و در آغوش گرفته بود و قربون صدقش می 

 رفت...

چند دقیقه اوضاع همینطور گذشت که یکی با صدا زدن اسم راشین 

 .وارد اتاق شد و به سرعت به سمت راشین رفت..

 خیره به آرادی شدم که حاال راشین و تو بغلش گرفته بود...

 چشمام و بستم و دستام و مشت کردم..

 مثله اینکه تا اآلن یادم رفته بود راشین و آراد نامزد کردن..

 که همه چی تموم شده..

 که...

 از این بیشتر نمى تونستم اینجا بمونم...

 چرخیدم سمت در..
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 ترک کردم...و بدون خداحافظی اتاق و 

 راشین

با صدای گریه ی مامان از خواب بیدار شدم..با دیدن چشم های نیمه 

 بازم گریش بیشتر شد و صدای هق هقش تو کل اتاق پیچید..

 دستش و روی سرم و گذاشت و موهام و نوازش کرد

 _دردت به جونم خوبی مامان؟!

 دادمآروم سری تکون دادم و از جام بلند شدم و به تخت تکیه 

 مامان بغلم کرد و گونمو بوسید:

 _اگه خدایی نکرده چیزیت می شد که من دق می کردم...

 اصال نایه حرف زدن نداشتم...

 االن فقط دلم می خواست دوباره بخوابم...

نمی دونم چقدر تو بغل مامان بودم و گریه کردم که در اتاق باز شد 

 و بعدش بابا اومد کنارم...

 چهرش داد میزدناراحتی کامال تو 

اول کمی مردمک چشماش تو چشمام چرخید و بعد در آغوشم 

 گرفت...

 چقدر آغوش مامان بابام و دوست داشتم...
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 بوی امنیت می داد...بوی زندگی...بوی خانواده...

تنها کسانی که تو ناراحتیام پا به پام اشک ریختن تو شادیام 

 خوشحالی کردن خونوادم بودن...

 ونوادس که برام می مونه و غم خوارمه...و آخرشم همین خ

این زمانی بهم ثابت شد که کسی که همه دنیام بود و می گفت همه 

 دنیاشم تو سخت ترین روزای زندگیم گذاشت رفت...

و اون موقعیم که به خاطر سامان حالم بد بود بازم همین خوانواده 

 مرحم دردام شد...

 اده...عشق یعنی پدر...یعنی مادر...یعنی خانو

 و من چقدر اینو دیر فهمیدم...

 بابا تو گوشم قربون صدقم می رفت و من فقط گوش می دادم...

صداش برام مثل الالیی بود...از وجودش آرامش گرفتم..یه آرامش 

 خاص...

 که یهو صدای بلند کسی به گوشم رسید که اسمم و صدا می زد

 و بعد با شدت تو آغوش کسی فرو رفتم...

 ین بوی عطر بیزار بودم...با بدن بی جونم پسش زدم ...چقدر از ا

 نگاهم با نگاه آراد گره خورد....
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 چقدر ازش بدم میومد...کاش اآلن اینجا نبود...

 سرم و روی بالشت گذاشتم...

 آراد خواست حرفی بزنه که بابا نذاشت خم شد گونمم و بوسید...

 _بخواب بابا جان...استراحت کن...

 ه اشاره کرد از اتاق برن بیرون...و بعدم به بقی

با رفتنه مامان و آراد بابا هم برق و خاموش کرد ...از اتاق بیرون 

 رفت و در و آروم بست...

 سرم درد می کرد و حسابی خوابم میومد...

 فکر کنم تاثیر داروها بود...

چشمام و بستم و سعی کردم که بخوابم که قیافه کیارش جلو چشمام 

 کرد...شکل 

 چشمام و باز کردم زیر لب اسمش و به زبون آوردم

 امشب به طور عجیبی مهربون شده بود...

 خواب آلودگی بهم اجازه ی فکر کردن نداد....

 دوباره چشمام و بستم و تو عالم بی خبری فرو رفتم...

 صبح با نوازش دست های مامان بیدار شدم...
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 چشم هامم که باز کردم...

 جونی زدلبخند بی 

_صبح بخیر دخترم...پاشو مامان جان..پاشو یه چیز بخور ضعف 

 نکنی

 همیشه وقتی از خواب بیدار می شدم تا نیم ساعت هنگ بودم...

 یه سینی رو پاش بود...

 صبحانه رو آورده بود تو تخت به خورده من بده...

 تو سینی همه چی دیده میشد

 ...آب پرتغال،خامه،عسل،پنیر،خیار،گوجه، مربا

 همه رو هم خیلی با سلیقه چیده بود...

 اشتها نداشتم ولی مامان چند لقمه به زور کرد تو حلقم...

 بعدم لیوان آب پرتقال و با دو تا قرص و به سمتم گرفت

 _اینم بخوری دیگه لقمه نمی گیرم واست

به زور قرصارو با نصف آب پرتقال خوردم و لیوان و توی سینی 

 گذاشتم

 و خوردن متنفر بودم...همیشه از دار
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و تا جایی که می شد درد و تحمل می کردم ولی راضی به خوردن 

 دارو نمی شدم...

مامان از اینکه صبحانم رو کامل نخورده بودم ناراضی بود اینو به 

 راحتی از چهره ی درهمش میشد تشخیص داد...

 گونم و بوسید و با گفتن استراحت کن از اتاق بیرون رفت...

 ج مامان تازه مغزم به کار افتاد...با خرو

 تمامیه اتفاقایه دیروز یادم اومد و رو مغزم رژه می رفت...

 دیشب کیارش من و ترسوند..

اولش فکر کردم دارن منو میدزدن و قراره بازم تموم اون اتفاقات 

 نحس تکرار شه...

چون اون سریم دقیقا یکی دستش و گذاشت جلو دهنم و منو کشیدن 

 ماشین...توی 

 انقدر اون روزا بهم سخت گذشت که حتی نمیخوام بهش فکر کنم...

 یادداوریش زخمامو تازه میکنه...

 دوباره یاده کیارش افتادم...

دیشب واقعا نگران شده بود...این و از حالت چهرش که کامال 

 پریشون بود فهمیدم...
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با یادداوری حرف دکتر که گفت شوهرت بیمارستان و روی سره 

 همه خراب مى كنه لبخند کم جونی نشست روی لبام...

 وای فکر کن کیارش شوهرم باشه...

 لبم و به دندون گرفتم و زیر لب گفتم:

 _خدا نکنه

 از جام بلند شدم..

 واقعا به یه حموم نیاز داشتم..

 آروم به سمت حموم رفتم...

 سردی آب روی بدنم حس خوبی بهم می داد...

 ی آروم شه...و باعث مى شد ذهنم کم

 خودم و شستم و با پوشیدن حوله از حموم بیرون اومدم...

 روی تخت دراز کشیدم...

 به نظر من لذتی که تو با حوله خوابیدن هست تو هیچی نیست...

 چشمام و بستم که کم کم خوابم برد...

 نمیدونم چقدر خوابیدم که با تکون دادنای دستی بیدار شدم...

 بهش اهمیت ندادم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

189 

 ین راشین پاشو..._راش

 بعد در حالی که داشت غر میزد زیر لب گفت:

 آخه کی با حوله می خوابه؟!

 با شنیدن صدای کیارش چشمام باز شد و سریع بلند شدم

 نگاهی به حوله ی کوتاهم و بعد به کیارش انداختم...

 با عصبانیت گفتم:

 _ت ، تو اتاق من چیکار میکنی هاااا؟!!

 وقتی وارد اتاق یه دختر می شی باید در بزنی؟!؟هنوز نمی دونی 

 خیلی جدی دستم و گرفت کشید...

 _در زدم خواب بودی نشنیدی

 االنم بدو لباساتو بپوش

 خونسردیش رومخم بود

 _گفتم برو بیرون

_میرم ولى دو دقیقه دیگه میام لباس نپوشیده باشی خودم تنت می 

 کنم

 به صورت جدیش نگاه کردم...
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 هیچی بعید نبود... از این مرد

 اخمه روی صورتش عمیق تر شد و گفت:

 _سریع بپوش آراد داره میاد اینجا...

 تو رو اینجوری ببینه خون جفتتون و می ریزم...

 و با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و در و کوبید به هم...

 با تعجب به دره بسته خیره شدم...

 معنی حرفشو درک نکردم...

 م...حرفش گنگ بود برا

 چرا به رابطه ی من و آراد واکنش نشون میده؟!

 اصال چرا باید براش مهم باشه که آراد منو اینجوری ببینه یا نه؟!

خیلی گیج و منگ داشتم حرفاشو حالجی میکردم که با یادداوری 

اینکه آراد قراره بیاد اینجا سریع به خودم اومدم ، به سمت در رفتم 

 و قفلش کردم...

 و زیر لب با خودم گفتم: لبخند و زدم

 _حاال دیگه هیچ کدومتون نمی تونید بیاین اینجا...

 نه آراد نه کیارش...
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دوباره لبخند مرموزی روی لبام نمایان شد و به سمت کشوی لباسام 

 رفتم...

 مشغول پوشیدن لباس بودم که دستگیره در اتاق باال پایین شد

 ولی چون در قفل بود طرف نتونست بیاد تو...

 چند ضربه به در خورد و صدای کیارش اومد

 _راشین پوشیدی؟!

خواستم بگم نه بیا تنم کن که دیدم خیلی ضایس میگه دختره چه بی 

 حیاست..

 با صدای بلندی گفتم:

 _فضولیش به تو نیومده

 با صدایی که معلوم بود حسابی شاکیه گفت:

 _راشین اون روی سگ من و باال نیار...

 بشکنم بیام تو خودم دونه به دونه لباساتو تنت کنم...نذار درو 

 خنده ی ریزی کردم..

 حاال که پشت در بود و دستش بهم نمی رسید حسابی شیر شده بودم

 _بال نسبت سگ
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 بعد در حالی که می خندیدم ادامه دادم:

 _درو آروم بشکن که خیلی خسارت به بار نیاد

 چند ضربه ی محکم به در زد

ره از اون خراب شده میای بیرون.. اون وقت رویه _تو که باالخ

 سگ نشونت میدم...

چند ضربه دیگه به در زد و از اونجا دور شد..اینو از صدای پاش 

 فهمیدم...

خوشحال از اینکه حرصش دادم لبخندی زدم و به سمت در اتاق 

 رفتم...

 کلید و توی قفل در چرخوندم و در و باز کردم...

کردن در کیارش منو هول داد داخل اتاق شد و درو به محض باز 

 بست...

و مشغول قفل کردن در اتاق شد و بعد مطمئن شدن از قفل در به 

 سمتم چرخید...

 با قیافه وحشت زده زل زدم به چشمای به خون نشسته ی کیارش

 به سمتم اومد که عقب عقب رفتم

 _خب اآلن چی می گفتی ؟!
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 نم نمی چرخیدزبونم برای گفتن حرفی تو ده

 یه قدم عقب رفتم

 _حرف بزن..اآلن چه زری زدی؟!

 یه قدم دیگه عقب رفتم

 _تا چند لحظه پیش که خوب بلبل زبونی می کردی

 قدم بعدی و که برداشتم پام به تخت خورد و افتادم رو تخت...

سریع اومد باال سرم ...همین که خواستم بلند شم مچ دو دستام و برد 

 تش گرفت...باال و با یه دس

 صورتش نزدیک صورتم شد...

 چشماش رو تک تک اجزای صورتم چرخید...

 نگاه عمیقی به چشمام کرد و سرشو نزدیک گوشم برد

_انقدر با عصاب من بازی نکن راشین...برات گرون تموم میشه 

 ها...

لحنش كمى آروم شده بود، كمى تو چشمام زل زد و یهو  ولم کرد و 

 ازم جدا شد...

 در حالی که به سمت در می رفت گفت:و 

 _شانس آوردی لباست و پوشیده بودی....
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 با رفتنه کیارش به شدت عصبی شدم...

اصال چرا من برای همه یه متر و نیم زبون دارم به کیارش كه می 

 رسه الل می شم؟!

 خودمم دلیل این رفتارم و نمی فهمیدم...

 شاید از کیارش زیادی می ترسیدم...

که دیدمش همش باهام دعوا داشته ، سرم داد زده و حتی یا  از وقتی

 بارم با پشت دست كوبیده بود تو دهنم...

 با یادداوری تو دهنی که ازش خودم عصبانیتم بیشتر شد...

 رو تخت نشستم...پاهام و جمع کردم و موهام و با حرص کشیدم...

 ..._دیگه ساکت نمی مونم...این دفعه حالتو می گیرم پست فطرت

 بعد از چند دقیقه یه شونه به موهام کشیدم و از اتاق بیرون رفتم...

 مثل اینکه مامان تازه رسیده بود خونه...

 با تعجب نگاهش کردم .. این که قرار بود امروز نره مطب...

 نزدیک تر شدم که صدای مامان به گوشم رسید

یض بد _ببخشی خاله جان...مجبور شدم ترو تنها بذارم برم...یه مر

حال داشتم... در حالی که مى خواسته خودکشی کنه مچشو گرفتن و 

 آورده بودنش مطب...
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 میخوان بستریش کنن تیمارستان...

 سالشه... ۲۳-۲۲طفلی دختره جوونه هنوز 

ماه بوده که  ۴چند وقت پیش با شوهرش میرن مسافرت...تازه 

میشه  ازدواج کردن... تو راه تصادف می کنن این از ماشین پرت

 پایین...ماشینم میره تو دره و آتیش میگیره...

 از اون موقع که صحنه سوختن شوهرش و دیده دیوونه شده...

 آخه...

 با افتادن من رو زمین نگاه جفتشون به سمتم چرخید...

 با زانو افتاده بودم تو سنگ فرش های سالن...

 بدنم می لرزید و دندونام با شدت به هم می خورد...

 با گفتن یا امام رضا به سمتم اومد... مامان

کیارشم که کامال معلوم بود هول کرده اومد سمتم و منو تو آغوشش 

 گرفت...

 گوشام دیگه صداهارو نمی شنید...

 بغل کیارش خیلی گرم بود..خیلی...

تا حاال به این موضوع دقت نکرده بودم که چقدر عطرش خوش 

 بوإ...
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 بسته شد...نفس عمیقی کشیدم و چشمام 

 دیگه هیچی نفهمیدم...

 چشمام و که باز کردم رو تخت اتاقم بودم...

 مامان باال سرم نشسته بود و کیارش تو اتاق در حال قدم زدن بود...

 به محض باز شدن چشمام مامان با نگرانی نگام کرد..

 _خوبی دخترم؟!

 بعد در حالی که بغض کرده بود ادامه داد:

 ون حرفارو نمی زدم..._کاش الل می شدم و ا

 من چه می دونستم که تو اونجایی و داری به حرفام گوش میدی...

 و به دنبال این حرف اشکاش سرازیر شد

 چیزی نگفتم

 کیارش اومد اونور تختم...

 کامال هول کرده بود...

 دستش و روی پیشونیم گذاشت و گفت:

 خداروشکر مثله دیشب تب نکردی..

 ود...فکر کنم یه شک کوچولو ب
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 لبخند کم جون و کوتاهی زد

 _تو که حسابی مارو ترسوندی دختر...

 از جام بلند شدم...

تو دلم گفتم:خداروشکر که ترسیدی،این همه منو ترسوندی یه بارم 

 من بترسونمت...

 از دیروز دومین شک عصبی بود که بهم وارد می شد...

می رفتم از تخت بلند شدم و در حالی که به سمت سرویس بهداشتی 

 گفتم:

 _من خوبم...

 وارد سرویس بهداشتی شدم...

 شیر آب و باز کردم و چند مشت آب به صورتم زدم...

 این ضعف خودم و دوست نداشتم...

 من باید قوی باشم...

ولی هرچی بیشتر سعی می کنم گذشتم رو فراموش کنم کمتر به 

 نتیجه می رسم...

خواستن منو پرت کنن تو آتیش و هنوزم روزی که اون عوضیا می 

 یادم نمیره..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

198 

 آتیش خیلی بزرگی بود..خیلی بزرگ...

 من جیغ می زدم و کسی گوش نمی کرد..

 خواهش می کردم و کسی نمی شنید...

منو بردن نزدیک آتیش...اونقدر نزدیک که حرارتش داشت منو می 

 سوزوند...

دم که درست زمانی که کارو تموم شده می دونستم صدایی شنی

 گفت:برای امروز بسه...

 بندازینش تو انباری ...

 با یادداوری گذشته دوباره بدنم لرزید

 صدای کیارش اومد که محکم به در میزد و می گفت:

 _راشین حالت خوبه؟!

وقتی جوابی ندادم درو باز کرد و اومد تو...با دیدن حالم با نگرانی 

 به سمتم اومد و منو برد بیرون...

 رش دو طرف صورتم نشستدستای کیا

 _راشین آروم باش ...آروم...

 نفس عمیق بکش...

 سعی کردم به حرفش گوش کنم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

199 

چشمام و بستم و چند باری نفس عمیق کشیدم که بازم بوی ادکلنش و 

 حس کردم....

 چقدر این بو رو دوست داشتم...

 عطرش یه بوی تلخ ِخوبی داشت...

بود...نمیدونم به خاطر نفس های عمیقی بود که حالم کمی بهتر شده 

 کشیدم یا به خاطر بوی عطر کیارش!

دستاش و از رو صورتم برداشت و خیلى یهویى منو كشید تو 

آغوشش و دستش رو نوازش گونه روی موهام به حرکت 

 درمیاورد...

یه جورى شدم، یه حس خاصى اومد سراغم، حسى كه مانع پس 

 زدن كیارش مى شد...

 ن لحظه دیگه ازش نمی ترسیدم...او

بر عکس وجودش ، بوی عطرش،  آغوشش همه و همه بهم آرامش 

 می داد...

فشار ریزى به كمرم وارد كرد و زیر گوشم با صدایی که تقریبا 

 نفس نفس می زد گفت:

_انقدر به گذشته فکر نکن، هر چو كه بود دیگه تموم شد، دیگه هیچ 

 کنه..هیچ وقت..وقت نمی ذارم کسی اذیتت 
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 از این به بعد خودم مراقبتم..

 و خیلى نرم و آروم لباش روی الله ی گوشم نشست...

 بوسه ی آرومی روش زد ...

 كه چشمام و بستم...

 بعد از چند لحظه کیارش یه دستشو زیر پام گذاشت و بلندم کرد...

 چشمام و باز کردم و خیره به چشماش شدم...

 ..اونم داشت نگام می کرد.

 منو رو تخت خوابوند و پتو رو روم کشید...

_بخواب...االن نیاز به استراحت داری...مامانتم رفت پایین واست 

 سوپ درست کنه...

 باید یه چیزی بخوری تا بتونه بهت قرصاتو بده...

 دستش و روی موهام گذاشت و شروع کرد به نوازش کردن...

 _چشماتو ببند...

 رفش گوش کردم...اونقدر خسته بودم که به ح

 با نوازش کردن موهام کم کم چشمام گرم شد...

 و با حس اینکه کسی پیشونیم و بوسید به خواب عمیقی فرو رفتم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

201 

 نمیدونم چقدر خوابیدم که با صدای بحث دو نفر بیدار شدم

_کیارش از سره راهه من برو کنار،راشین نامزدمه..اآلنم می خوام 

 ع هیچ ربطى به تو نداره...نامزدم و ببینم و این موضو

_اگه نامزدته پس موقعی که با اون حال بدش داشت جون می داد 

 کدوم گوری بودی؟!هاااا؟!!

 اآلن که حالش خوبه تازه اومدی واسه من نامزدم نامزدم می کنی؟!

 گمشو همون قبرستونی که تا حاال بودی...

 معلوم بود جفتشون عصبین...

 آراد داد زد

 رو اون طرف می خوام راشین و ببینم..._کیارش گفتم ب

 _منم گفتم از اینجا گمشو بیرون...راشین اآلن خوابه...

 تا آراد خواست چیزی بگه..جیغ بلندی کشیدم...

 هر دوتاشون ساکت شدن...

 از جام بلند شدم و با صداى عصبى خطاب به جفتشون گفتم:

آروم باشم؟؟که _گمشین از اتاقم بیرون...اینجوری می خواین من 

 بیاین باال سرم دعوا کنید که داد بزنید؟!

 نمی خوام هیچ کدومتون و ببینم از اینجا برین بیرون
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 کیارش و آراد خواستن به سمتم بیان که دوباره داد زدم...

 _نزدیک بشین جیغ می زنم...برین بیرون...همین اآلن...

ن وارد اتاق هر دوتاشون سره جاشون ایستاده بودن که مامان هراسو

 شد...

 _چی شده؟!

 سراسیمه به سمتم اومد و منو کشید تو بغلش...

 _چی شده مامان؟!آروم باش قربونت برم ...چرا جیغ می زنی؟!

 منو از بغلش جدا کرد و دستاش و رو صورتم گذاشت..

 در حالی که موهام از رو صورتم کنار می زد گفت:

 _حالت بده؟!میخوای بریم دکتر؟!

 فتم:با بغض گ

 _نه فقط بگو اینا برن...

مامان نگاهی به کیارش و آراد انداخت که بدون هیچ حرفی از اتاق 

 بیرون رفتن..

 _رفتن عزیزم..رفتن دورت بگردم...آروم باش..

دوباره منو رو تخت خوابوند و با گفتن میرم قرصاتو بیارم از اتاق 

 بیرون رفت...
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لیوان آب پرتغال و داروهام اومد مامان بعد از چند دقیقه با یه 

 كنارم...

 بعد از خوردن داروهام لیوان و ازم گرفت و گذاشت رو میز...

 کمی مکث و گفت:

 _از دیروز تا حاال کیارش داره مثله پروانه دورت می چرخه..

 خدا خیرش بده خیلی کمک کرد.. 

 بعد در حالی که آه می کشید ادامه داد:

 نامزدته یا آراد_یه لحظه شک کردم کیارش 

 این حرفش منو به فکر فرو برد...

 دیشب آراد فقط آخره شب یه سر اومد..

 امروزم همین طور...

 من از صبح حالم خوب نبود و آراد عین خیالشم نبود...

 ولی هر وقت چشم باز کردم کیارش و باال سرم دیدم...

 موقعی هایی که نیاز داشتم کسی کنارم باشه کیارش بود..

 همون پسری که به شدت ازش حساب می بردم و مى ترسیدم...

 ولی از دیروز به طور عجیبی مهربون شده..
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درسته هنوزم جدیه..هنوزم تو روم نمی خنده....هنوزم یه اخم بین 

 ابروهاش دیده میشه..ولی با کاراش بهم یه حس خوب میده...

 حس داشتن یه تکیه گاه...یه تکیه گاه محکم...

 حرفش منو از فکر خارج کرد مامان با

_بیچاره کیارش با اینکه کلی کار رو سرش ریخته و تا چند وقت 

 دیگه شرکتش تاسیس میشه همش اینجاس...

میگه خودش و مقصر می دونه و اگه اون روز تو با دیدنش نمی 

 ترسیدی به این روز نمیوفتادی...

 کالفه شدم...پس آقا عذاب وجدان گرفته...

 انم داره؟!مگه اصال وجد

 یهو با یادداوری آراد رو به مامان کردم و گفتم:

 _آراد هنوز پایینه؟!

 مامان که معلوم بود کالفس یه خورده دست دست کرد و گفت:

_راستش می خواست بمونه ولی از باشگاه زنگ زدن مربیش گفت 

 باید حتما تا نیم ساعت دیگه اونجا باشه...

 باید برای مسابقات آماده شن...هفته دیگه مسابقاتش شروع میشه و 
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تو دلم گفتن این که اینقدر ادعای دوست داشتنش میشد تو این 

 موقعیت من باشگاه رفتنش واجب بود؟!!

 نمی تونست بگه حاله نامزدم خوب نیست بعدا میام؟!

 اصال مگه کیارش کار نداره؟!

 چرا اون همش اینجاس؟!!!

 عصبی با خودم گفتم

 یخوام صد سال سیاه این طرفا نیاد.._اصال بدرک..بهتر...م

 با خودم درگیر بودم که مامان گفت

 _من برم واسه شام یه چیز درست کنم،فکر کنم کیارش شام بمونه...

 تو هم اگه حس کردی حالت خوبه بیا پایین 

 و با بوسیدنم از اتاق بیرون رفت...

 با رفتن مامان ذهنم بازم پر کشید سمت سامان...

 من...عشق بی وفای 

 کسی که هنوزم تنها مالک قلبه شکستم بود...

 کاش اآلن با هم بودیم و می تونستم بهش زنگ بزنم..
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که مثله قدیما گیتارش و برداره و از پشت گوشی واسم آهنگ 

 بخونه...

 چقدر سخته آدما تو موقعیت هایی که باید باشن نیستن...

 می گردن...و موقعی که تو دیگه کامال ازشون ناامید شدی بر 

موقعى برمى گردن كه دیگه هیچى از قلب شكستت باقى نمونده، 

 هیچى...

 تازه فهمیدن حساسیت من باعث بهم خوردن رابطمون نبود...

 اون اگه موندنی بود می موند...به هر قیمتی که شده...

 که درکم می کرد و بهم نمی گفت شکاک...

که عشقش و تمام   من شکاک نبودم فقط یه عاشق بودم...یه عاشقی

 کمال مال خودمش می دونست...

ولی با دوست شدن سامان با اون دختر لعنتی فهمیدم که حساسیتام 

 بی دلیل نبوده...

وقتی پسر قصد خیانت داشته باشه ...یه دختر خیلی زود خطر و 

 حس میکنه...خیلی زود...

 سامان قبال بازم سابقه داشته...
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بهم زدیم بعده به مدت با رفیق صمیمیم  اوایل دوستیمون وقتی یه بار

 دوست شد...

 ضربه از این بدتر که هم از دوست بخوری هم از عشق...

 پس نباید به من میگفت شکاک...

 من بوی رقیب جدید و حس کرده بودم...

 حساسیت من 

 دلیل برشکاک بودنم نیست!

 هر وقت دلت را صدبار شکست...

 تنهایت گذاشت 

 بود... کسی که تمام باورت

 و کسی که مرحمت بود 

 درد بی درمانت شد ...

 آن وقت اسمم را بگذار 

 شکاک !

 نمیدونم چقدر تو حالت موندم که در اتاق باز شد 

 از رو تخت بلند شدم که دیدم آراده...
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 در و بست و به سمتم اومد...

 روی تخت کنارم نشست و گفت:

 _سالم خانوم خوشگلم،بهتری؟!

 به صورتم نزدیک کنه که سرم و بردم عقبخواست دستش و 

 _اگه تو رو نبینم بهترم ...

 این حرف و با حرص زدم که لبخندى روی لباش شکل گرفت..

 انقدر پررو بود كه اصال به روى خودش نمیاورد.

 _آدم با شوهرش که اینجوری حرف نمی زنه..

 _تو شوهر من نیستی

 لبخندش عمیق تر شد

 م..خیلی زود.._نیستم،ولی به زودی میش

 متعجب نگاش کردم که ادامه داد:

_بابات پشیمون شده..میگه میخواد زود تر عقد و عروسی و راه 

 بندازیم..

 اون وقت دیگه میشی عروسه من...

 تعجبم بیشتر شد...
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 بابا هیچ وقت همچین حرفی نمی زنه...من مطمئنم...

 خواستم چیزی بگم که با حرف بعدیش وا رفتم:

 ته میرم برزیل برای مسابقات.._من آخر هف

بابات قراره تا برگشت من همه کارارو درست کنه.. بعد ازدواجم 

 ایران نمی مونیم پس نیازی به جهیزیه نیست..

 بابات قراره به جای جهیزیه یه حساب مشترک برامون وا کنه...

 هاج و واج نگاش می کردم...

 نه غیر ممکنه..آراد داره دروغ میگه...

بابا به این زودیا برای عقد و عروسیم راضی نمیشه...و از اون مهم 

 تر نمی ذاره آراد منو از ایران ببره...

 آراد میخواد اذیتم کنه...من میدونم...

 با صدایی که سعی می کردم لرزشش رو كنترل كنم گفتم:

 _نه تو داری دروغ میگی،بابای من انقدر زود موافقت نمی کنه...

 فقم.._چرا من موا

 با صدای بابا نگاهم به سمت در اتاق چرخید...

باورم نمیشد این کسی که اآلن رو به روم وایستاده و موافقتش و 

 اعالم میکنه بابام باشه...
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 نزدیکم شد گفت:

_دخترم شما دو تا که همو می خواین پس دیگه نباید لفتش داد...در 

 باهاش بری بهتره...ضمن آراد کارای رفتنش درست شده...تو هم 

قول داده بهترین دانشگاه ثبت نامت کنه و تو میتونی اونجا ادامه 

 تحصیل بدی...

 اینا همش به نفع خودته...

 با چشمای متعجب خیره به بابا شدم...

 حس مى كردم قلبم داره میاد تو دهنم...

 نه این امکان نداره...همشون دارن شوخی می کنن.همشون...

 کیارش

 نشسته بودم و به راشین فکر می کردم...تو حال 

 خیلی نگرانش بودم...

امروز که رفتم بهش سر بزنم خاله گفت خوابه..بعدم که آراد زنگ 

 زد به خاله گفت داره میاد اینجا ..عصبی شدم...

 دوست نداشتم آراد و نزدیک راشین ببینم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

211 

زنگ منتظر یه بهونه بودم که برم تو اتاق راشین که گوشیه خاله 

خودم و با عجله رفت تو اتاق...بعد از چند لحظه در حالی که لباس 

 بیرون تنش بود از اتاق خارج شد... با عجله گفت:

_کیارش حاله یکی از مریضام خیلی بده باید برم مطب...حواست به 

 راشین باشه زود برمی گردم...

برده با رفتنه خاله سریع به سمت اتاق راشین رفتم...با حوله خوابش 

 بود...

 پاهای سفیدش کامال معلوم بود...

 فکر اینکه آراد اینجوری ببینتش دیوونم می کرد...

 به سختی بیدارش کردم تا قبل اومدن آراد لباس بپوشه...

 که منو دق داد تا پوشید...

 از یه طرفم آراد رفته بود رو مخم...

اومده  پسره ی بیشعور از صبح یه حال از راشین نپرسیده بعد حاال

 نامزد نامزد میکنه..خیلی سعی کردم نزنم تو دهنش...

تو همین فکرا بودم که در خونه باز شد و بعدشم آقای طلوعی اومد 

 داخل...

خاله با شنیدن صدای در از آشپزخونه بیرون اومد و با گفتن سالم 

 به سمت شوهرش رفت...
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خالم  آقای طلوعی سالمی زیر لب گفت و حال راشین و پرسید.. که

 در جواب گفت بهتره ..

 آقای طلوعی خواست به سمت اتاقش بره که با دیدن من ایستاد...

 به احترامش بلند شدم و سالم کردم...

 جوابه سالمم و نداد فقط گفت بیا تو اتاقم کارت دادم...

 خیلی ناراحت بود...

 به سمت اتاقش رفتم...

تخت و با به محض ورودم کتش و در آورد و پرت کرد روی 

 صدایی که سعی می کرد بیرون نره گفت:

 _بدبخت شدم کیارش...بدبخت...

 با دیدن قیافش نمی دونم چرا یه نگرانی بدی نشست تو دلم

 _چیزی شده؟!اتفاق بدی افتاده؟!

 کالفه طول و عرض اتاق و طی می کرد

 _اتفاق بد؟!؟؟؟این اتفاق فاجعس...

 کالفه دستی توی موهاش کشید

 رگشته...اون حرومزاده برگشته..._اردشیر ب
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 عصبی شدم به سمت طلوعی رفتم

 _از کجا فهمیدین؟!

 برگه ای و از جیبش در آورد و به سمتم گرفت 

 سریع برگه رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوندن:

 من برگشتم فرهاد خان...

 منتظر باش..

 اردشیر                                

 با خوندن اون نامه ی لعنتی خشم تمام وجودم و فرا گرفت...

 می کشتمش %۱۰۰اگه اردشیر اآلن اینجا بود 

 نامه رو تو دستام مچاله کردم...

 دستام مشت شده بود و نامه رو فشار می دادم..

 اگه دوباره راشین و بدزده چی؟!

 رش بیاره...اگه دوباره بالیی س

 کالفه نامه رو پرت کردم وسط اتاق

 نه من نمی ذارم..

 می کشمش...زنده به گورش می کنم..
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 نگاهی به طلوعی انداختم

 گوشیش تو دستش بود و شماره ای رو می گرفت ...

 و زیر لب می گفت:

 _نه نمی ذارم...نمی ذارم دستت به راشین برسه...نمی ذارم...

 برقراری تماس با عجله گفت:و به محض 

 _آراد کجایی؟!زود بیا اینجا کارت دارم...فقط زود

 و گوشیو قطع کرد 

 این موضوع چه ربطی به آراد داشت؟!

 نگاهی به طلوعی کردم که گفت:

 هر چه زودتر باید آراد و راشین ازدواج کنن

 راشین در خطره...

 هر کاری از اردشیر برمیاد...

شین و از ایران ببره پس هر چه زودتر ازدواج آراد قول داده که را

 کنن بهتره...

 دستای مشت شدم از عصبانیت می لرزید...
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هی می خواستم چیزی بگم ولی یاده حرفای اون روز آراد میوفتادم 

 الل می شدم...

 از یه طرف نمی خواستم بذارم آراد به راشین برسه...

 و از طرفیم ...

 بیرون رفتم... کالفه بدون خداحافظی از خونه

 اگه میموندم با اومدن آراد یه بالیی سرش میاوردم...

 زیر لب گفتم:

 _خدایا خودت کمکم کنم...

 سوار ماشین شدم روشنش کردم...

تمام خشمم رو روی پدال گاز خالی کردم و با سرعت به سمت 

اتوبان راه افتادم از بین ماشینا الیی می کشیدم..طوری که هر لحظه 

 ت به یکیشون بزنم...امکان داش

با رسیدن به اتوبان سرعتم و بیشتر کردم انگار اتوبان و با پیست 

 اتومبیل رانی اشتباه گرفته بودم...

 فکر ازدواج راشین با آراد دیوونم می كرد...

 چرا همه چیز خراب شد؟!

 آخه چرا باید راشین عاشق آراد بشه؟!
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 چرا منه عوضی انقدر دیر برگشتم ایران؟!

 ا زمانی که کار از کار گذشته بود...دقیق

 اصال آراد کی وارد زندگی راشین شد؟!

 و بازم سرعتم و بیشتر کردم...

 تو ماشین داد میزدم:

 راشین ماله منه...عشقه منه....نفسه منه....تمام زندگی منه...

از دست می دادم....ترس از  نفسم گرفته بود چون داشتم نفسم و

 دست دادن راشین دیوونم می کرد...

عاشقش شدم...از همون بچگی...از همون روزی که مامان اومد بهم 

 گفت دختر خاله دار شدی...

 گفت می خوایم  بریم بیمارستان دیدن خاله و دختر خالم...

 همون روز با همون نگاه اول مهرش به دلم افتاد

 گلی که تو بغل مامانش خواب بود...دختر کوچولو ی خوش

 همه سره اسمش بحث میکردن...

 باباش می گفت اسم دخترم باید ُکردی باشه..

چند تا اسم گفتن که از من اسم راشین بیشتر خوشم اومد...اسمش 

 آهنگ قشنگی داشت...
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 رفتم باال سرش و با اسم راشین صداش زدم...

 که حس کردم یه لحظه همه ساکت شدن...

 له پریا سکوت و شکست و گفت:خا

 _راشین...چه اسمه قشنگی...

 بعد رو به شوهرش کرد و گفت

 _فرهاد اسمه راشین خیلی خوبه..نظرت چیه؟!

فرهاد خانَم از این که اسمه انتخاب شده ُکردیه خوشحال شد و با 

 ذوق گفت

 _عالیه..من که خیلی خوشم اومد..

 و بقیم تائید کردن...

کردم که با توجه به نظر من اسم اون کوچولو  اون روز چقدر ذوق 

 انتخاب شد... و این باعث شد راشین واسم عزیز تر بشه...

هروقت مامان می رفت پبش خاله منم باهاش می رفتم و با راشین 

 بازی می کردم....

طوری که به من عادت کرده بود و همیشه با دیدنم دستاشو میاورد 

 جلو تا بغلش کنم...

 ری گذشته یه بغض نشست تو گلوم .. زیر لب گفتم:با یادداو
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_لعنت بهت آراد همه چیو خراب کردی...راشین ماله من بود...ماله 

 من ..ازم گرفتیش نامرد...

 دستم و به سمت ضبط بردم و روشنش کردم...

 سهراب اسدی شروع به خوندن کردن:

 دیگه بهم ثابت شده که ما بهم نمی رسیم

 تاشک های من بی فایدس

 دست های تو ، تو دست اونه

 جشن عروسیتونه 

 خداحافظ...

 تو دیگه می ری می دونم نمی تونم به تو برسم

 عزیزم دارم می میرم

 دیگه این جا جای من نیست دیگه دستات مال من نیست

 دیگه اون غرور بی حد عزیزم همراه من نیست

 تو دیگه میری می دونم نمی تونم

 به تو برسم عزیزم دارم می میرم

 خداحافظ عزیزم که اگرچه دیره
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 کاش بغضم وا شه گریه ام بگیره

 اما انگار که قسمت همینه

 عشقت توی همین جاده بمیره

 ...خداحافظ عزیزم... بمیره... خداحافظ عزیزم

 سهراب اسدی میخوند و من به رفتن فکر می کردم

م ببینم عشقم جلو چشمام عروس باید تا قبل ازدواجشون برم..نمی تون

 میشه..

 اونم عروس یکی دیگه...

 برمی گردم ایتالیا...برمی گردم...به زودیه زود و برای همیشه...

 از همین جاده که رفتی پی بختت

 منم می رم عزیزم بی تو می میرم

 دیگه دنیا جای من نیست دیگه فردا مال من نیست

 نیستدیگه دستای نجیبت عزیزم همراه من 

 بغض عجیبی تویه گلوم گیر کرد

 زیر لب گفتم:

 _با غیرت از کی تا حاال به ناموس مردم نظر داری؟!
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راشین دیگه مال تو نیست ...االن دیگه نامزد داره و چند وقت دیگم 

 عقد می کنن می فهمی؟!عقد..

 اسمشون میره تو شناسنامه هم

ن ماشین و با فکر به این موضوع مشت محکمم و کوبوندم رو فرمو

 داد بلندی زدم...

همش تقصیر خودم بود...دیر برگشتم تا راشین و عاشق 

 کنم ....خیلی دیر...

 اون قدر دیر كه یکی دیگه اینکارو کرد...

 راشین، عاشق آراد بود و حتما االن از ازدواجشون خوشحاله...

 باید سعی کنم راشین و فراموش کنم...

 نکنم...باید دیگه بهش فکر 

 باید از ذهنم بندازمش بیرون...

 گناهه چشم داشتن به زن شوهر دار...

 کاش زودتر برمی گشتم ایران...کاش...

 ولی خب اون موقع با ساناز و سارا چیکار می کردم؟!

 ساناز تو وضعیت خوبی نبود و نمی تونستم تنهاش بذارم...

 ...لعنتی بلندی گفتم و بازم سرعت ماشین و بیشتر کردم.
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 راشین

 مثله دیوونه ها به دیوار زل زده بودم..

باورم نمی شد بابام به همین راحتی قبول کنه زنه آراد شم و باهاش 

 از ایران برم...

بابای من که حتی حاضر نبود یه ثانیه ازش دور شم بعده ماجرای 

 دزدیدنم حساسیتش بیشتر شد..

ه بیرون کاری هیچ وقت نمی ذاشت خیلی دور از خونه بمونم ...اگ

 داشتم باید حتما تا قبل تاریکی هوا خودم و می رسوندم خونه...

 مدرسه که سرویس داشتم ...

 کالسامم اکثرن سعی می کرد خودش منو ببره و برگردونه...

نه اینگه گیر الکی بده و با این کارش کالفه شم..اتفاق خودمم 

 اینجوری راحت تر بودم..چون چشمم ترسیده بود...

 ن کنار بابا بهم حس امنیت می داد...بود

 امشب که بابا موافقتش و اعالم کرد با آراد از اتاق بیرون رفتن ...

 دوباره الل شدم...

همه فکر می کنن به این وصلت راضیم...فکر می کنن آراد انتخاب 

 خودمه...
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 ولی...

 آراد نتیجه حماقتیه که تو گذشته انجام دادم...

باید تقاصش رو با یه ازدواج اشتباه و دور یه حماقت احمقانه که 

 شدن از خانوادم پس بدم...

 یاده عکسایی که آراد از منو سامان داشت افتادم...

یکی از عکسارو معلوم بود یکی تو همون کافه بدون اینکه ما 

 متوجه بشیم ازمون گرفته...

 عکسه بعدیم منو سامان تو ماشینش بودیم..

 کرده بود...که آراد عکس و چاپ 

 این عکس و سامان گذاشته بود اینستا...

پس این یعنی آراد اینستاگرام سامان و داره که تونسته این عکس و 

 برداره...

 سرم به شدت درد گرفته بود...

اون روزی که سامان این عکس و گذاشته بود اینستا چقدر خوش 

 حال شده بودم...
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ن و بفهمن که ما دو تا با دلم می خواست عالم و آدم عکسمون و ببین

همیم... كه كنار هم خوش حالیم... که هیچ دختره دیگه ای سمتش 

 نره...

حاال که به اون روزا فکر می کنم میفهمم چقدر احمق بودم...چه 

 ریسک بزرگی کردم..

اگه اون عکسا از طریق همین دنیای مجازی به دست بابا با یکی از 

 فامیال می رسید چی؟!

 با خودم گفتم:زیر لب 

 _نه که اآلن نیوفتاده...

 همین اآلنشم اون عکسا دست آراده و داره تهدیدت می کنه...

 حماقت....حماقت.....حماقت.....

 ...حماقت محض...        

 اون شبم با همه ب درداش گذشت...

 صبح با صدا زدنای مامان بیدار شدم..

ر نثارش کنم که با اولش فکر کردم کیارشه خواستم چند تا فحش آبدا

 دیدن مامان هول شدم از جام پریدم...

 _إإ آروم باش دخترم چی شد؟!
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 به قیافه متعجب مامان نگاهی کردم و گفتم

 _هیچی

 نگاه مشکوکی بهم انداخت

 _باشه،بیا پایین ناهار آمدس...

 اووف مگه ظهره؟!

 بعدازظهره ۲نگاهی به ساعت کردم که دیدم بله ساعت 

 شدم از رو تخت بلند

 _تا من میزو میپچینم بیا پایین..

 _باشه

 مامان داشت به سمت در می رفت که صداش زدم

 برگشت سمتم و با خوشرویی گفت:

 _جانم

 مردد پرسیدم:

 _کیارش اومده؟!

 خودمم نفهمیدم چرا این سوال پرسیدم

 مامان لبخندی زد 
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اینجا بود _نه دخترم،امروز دیگه نیومده تو این دو روزیم که همش 

 کلی از کاراش عقب افتاده..

 مثله اینکه تا هفته بعدم میخواد برگرده ایتالیا..

 نمی دونم چرا با شنیدن حرفای مامان اخمام رفت تو هم...

 مامان "زود بیا پایینی" گفت و از اتاق بیرون رفت...

 کالفه شده بودم....

نکه میخواد و نمی؟دونستم کالفگیم دلیلش نیومدن کیارش  بود یا ای

 برگرده ایتالیا...

 عصبی زیر لب گفتم:

 _به جهنم، اصال بره دیگه برنگرده...

 و عصبى از اتاق خارج شدم..

بعد از شستن دست و صورتم وارد آشپزخونه شدم...شهین خانومم 

 امروز اومده بود...

 با دیدنش سالم کردم که با خوشحالی به سمتم اومد

 _سالم دختر گلم خوبی؟!

 ن شهین جون شما خوبی؟!_ممنو

 _اِی شکر..منم خوبم...بشین تا غذارو بکشم...
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 بعد از چیدن میز مشغول غذا خوردن شدیم..

شهین خانومم که سالهاست تو خونه ما کار می کنه و اکثرا با ما 

 سره یه میز می شینه و غذا می خوره..

 مامان اینجوری می خواست...

نوم با هم حرف می زدن و در عین غذا خوردن مامان و شهین خا

من هیچی از حرفاشون و نمى فهمیدم...اصال انگار تو این دنیا 

 نبودم...

 با صدای بلند شهین خانوم به خودم اومدم

_وااای نه،راشین میخواد ازدواج کنه؟!؟!با کی؟!!چرا انقدر 

 زوود؟!؟!

 با گفتن این حرف قیافم پکر تر از قبل شد...

 حسابی خوشحاله با ذوق گفت:مامان که معلوم بود 

 _به زودی...دامادم پسره خواهرمه...

 نمیدونی چه آقاییه...

 شهین خانوم نگاهی به قیافه ی پکر من انداخت

 _ولی انگار راشین خیلیم به این وصلت راضی نیست

 آخ...انگار باالخره یکی پیدا شد که حرفام از چشمام بخونه...
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 پیش دستی کرد و گفت:خواستم چیزی بگم که مامان 

_نه بابا...کی گفته راشین راضی نیست؟!بچم خیلیم از این ازدواج 

 خوشحاله...این حالشم خجالته قبل ازدواجه..

و چون این ازدواج داره یه خورده زود سر می گیره استرس 

 داره...همین...

که این استرسشم یه چیز عادیه..خیلیا یه جورایی از ازدواج وحشت 

 دارن.

 ی همین که به عشقشون می رسن استرس از یادشون میره...ول

 و به من نگاه کرد و لبخند ژکوندی زد

 چیزی نگفتم و مشغول بازی با غذام شدم...

 شهین خانومم زیر چشمی به من نگاهی انداخت و گفت:

 _چی بگم واال...شاید حق با شما باشه...

 دیگه تا آخر غذا حرفی زده نشد...

 بلند شدم که به سمت اتاقم برم که مامان گفت:با گفتن ممنون 

 _تو که چیزی نخوردی

 آروم لب زدم:

 _سیر شدم..
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و دیگه اجازه ی زدن حرفه دیگه ای و بهش ندادم و از آشپزخونه 

 بیرون اومدم و از پله ها به سرعت باال رفتم

 وارد اتاق شدم و درو قفل کردم

 از وجودم پر کشیده... نیاز به آرامش داشتم...آرامشی که خیلی وقته

 یه هفته گذشت...

 یه هفته ای که همش برای من عذاب بود...

 امشب قرار بود آراد بره برزیل...

 فردا صبحم کیارش می رفت...

 تو این یه هفته هیج خبری از کیارش نداشتم...

 و تا جاییم که می تونستم برای ندیدن آراد بهونه میاوردم..

 چت کردن با دوستام سرگرم کنم...سعی می کردم خودم و با 

امشب قرار بود به خاطر رفتن آراد و کیارش همه خونه ما جمع 

 بشن...

 بود که از اتاق بیرون رفتم ... ۸ساعت 

 همه مهمونا اومده بودن...

 با همه سالم احوال پرسی کردم...
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 وقتی به کیانوش رسیدم حس کردم یه خورده باهام سرسنگین شده...

 دم...اهمیتی ندا

 دایی بردیام در آغوشم گرفت و كنار گوشم گفت:

_یعنی کوچولوی من انقدر زود بزرگ شد که میخوان شوهرش 

 بدن؟!

 لبخند کم جونی زدم و هیچی نگفتم

بعد از تموم شدن احوال پرسی های همیشگی متوجه نبود کیارش 

 شدم...نیومده بود... ولی آخه چرا؟!

اد با یه لبخند خیره شده بود به تمام مدت که بقیه حرف می زدن آر

 من...

 اصال نگاهشو دوست نداشتم...

 سرم و پایین انداختم...

آراد پسره خوبی بود شاید اگه تهدیدم نمی کرد و این ازدواج اجباری 

 نبود می تونستم با مرور زمان دوستش داشته باشم...

 ولی خودش کاری کرد که اآلن جز تنفر هیچ حسی بهش نداشتم...

 با صدایی بابای آراد سرم و بلند کردم...
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_خوب ما قرار مدارامون و گذاشتیم و به محض برگشتن آراد از 

 مسابقات عقد و عروسی و راه می ندازیم...

االنم به نظر شما بهتر نیست بذاریم عروس و دوماد چند لحظه با هم 

 تنهایی صحبت کنن...

یگه کی میتونه برگرده آراد تا چند ساعت دیگه میره و معلوم نیست د

 و عروسش و ببینه...

اون لحظه چقدر دلم می خواست بابای آرادو خفه کنم با این تز 

 مسخرش...

 همه موافقت کردن...

 لبخند روی لبای آراد عمیق تر شد...

 عصبی پا شدم 

 با اجازه ای گفتم و به سمت اتاق راه افتادم... 

 ذوق گفت:با ورودمون به اتاق آراد در و بست و با 

 _آخیــــــش دیگه همه چی تموم شد..

 بی توجه به حرفش به سمت تختم رفتم و روش نشستم ..

 آراد که متوجه کالفگیه من شده بود لبخند از رو لباش محو شد...

 به سمتم اومد و کنارم نشست...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

231 

 سرم و انداختم پایین و كالفه با انگشتام ور می رفتم..

 چونم و سرم و بلند کرد...که دستشو گذاشت زیر 

 _منو نگاه کن راشین؟!

 هنوز از دستم عصبانی؟!

 جوابش و ندادم و دوباره نگاهمو ازش گرفتم

 فشار محکمی به چونم وارد کرد که دردم اومد...

 _گفتم منو نگاه کن...

 نگاه خشمگینی بهش انداختم

 _راشین اتفاقای اون شب و فراموش کن..من نمی خواستم کارارو با

 تهدید پیش ببرم ولی مجبورم کردی...

 بعد با صدای آرومتری ادامه داد:

 _راشین من خوشبختت می کنم..مطمئن باش...

 نگاه غمگینم و دوختم بهش

 _به قیافه من میخوره که خوشبخت باشم؟!

از وقتی که اسم تو رو روی من گذاشتن هر لحظه دارم بدبختی و با 

 ..تک تک سلول های بدنم حس می کنم.
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 آراد من دوست ندارم و نخواهم داشت...

 پس اینو ازم نخواه...

 تمام این حرفارو با نفرت می زدم...

 تازه متوجه چشم های به خون نشسته ى آراد شدم..

رگای گردنش بیرون زده بود و صورتش از عصبانیت زیاد به 

 قرمزی می زد...

 با عصبانیت از رو تخت بلند شد و منو هم بلند کرد...

شونه هام و با دو دستش گرفت و محکم فشار می داد و با عصبانیت 

 از بین دندوناى قفل شدش:

 _نکنه به خاطر اون دوست پسر عوضیته ها؟!

 هنوزم دوسش داری آره؟!

 بدون كه حرفى رو كه مى خوام به زبون بیارم حالجى كنم گفتم:

 _آره دوسش دارم ..عاشقشم ...اصال دیوونشم ...

 که ...عوضیم تویی 

 با تو دهنی محکمی که ازش خوردم الل شدم...

انقدر محکم زده بود که افتادم زمین... لبم پاره شده و ازش به شدت 

 خون میومد...
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 دستم و روی لبم گذاشتم...

_یک باره دیگه فقط یک باره دیگه اسمه اون بی پدرو بیاری باید 

 جنازش و تحویل بگیری...

 مى كشم...میكشمش راشین جفتتون و 

 کالفه دستی توی موهاش کشید...

 هنوزم تو شک ضربش بودم و سکوت کرده بودم...

 رو به روم ایستاد و انگشت اشارش و به سمتم گرفت:

 _فکر اون عوضی و از سرت بنداز بیرون..

 اینقدرم منو سگ نکن...

 وگرنه بد می بینی راشین...

 نداز زندگى رو براى جفتمون زهر كنم.

 حرص به سمت در رفتو با 

_اآلنم میرم بیرون میگم دیرم شده باید برم وسایلم و بردارم و برم 

 فرودگاه..

 در ضمن تو هم حالت خوب نبود گرفتی خوابیدی

 پوزخندی زد و زیر لب گفت:
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 _مثال دوریه من حالتو خراب کرده...

 و با عجله از اتاق بیرون رفت

 یی سرم اومده...با بیرون رفتن آراد تازه فهمیدم چه بال

 من بازم تو دهنی خورده بودم...از یه عوضی...

 اشک هام رو گونم جاری شد..

 به تخت تکیه دادم و زانو هامو بغل گرفتم...

 سرم و رو زانو هام گذاشتم و شروع کردم به ناله کردن...

 خدایا هستی؟!منو می بینی؟!

 خدایا این همه درد واسه من بس نبود؟!

 بکشم؟!چقدر باید تحمل کنم؟! دیگه چقدر باید

 دیگه نا ندارم...تازه داشتم دوباره جون می گرفتم...

 خدایا من آرادو نمی خوام...

 دوسش ندارم...اصال ازش بی زارم...

 چطور می تونم با کسی زندگی کنم که میخوام سر به تنش نباشه؟!

چطور کسی و به عنوان شوهر قبول کنم که با تهدید دارم زنش می 

 شم؟!
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 که هنوز یه ماه از نامزدیمون نگذشته رو من دست بلند میکنه...

 اگه منو از ایران ببره که اوضاع از اینیم که هست بدتر میشه..

االن با وجود اینکه کلی آدم اون پایینه آراد رو من دست بلند 

کرد...اونجا که دیگه کسی و ندارم ...آرادم هر غلطی دلش بخواد 

 می تونه بکنه...

 با فکر به این موضوع شروع کردم به زار زدن...

 آخه من دردم و به کی بگم؟!

 تو دو راهی بدی گیر کرده بودم..

 آخه آراد چرا داره با من اینکارارو میکنه؟!

 مگه نمیگه دوسم داره؟!

 پس دلیل این کاراش چیه؟!

 مگه یه عاشق اینقدر عشقش رو اذیت می کنه؟!

 اصال مگه عشق زوریم میشه؟!

 کالفه دستمو تو موهام کشیدم...

 حتی نمیدونستم باید آرادو لعنت کنم یا خودمو که آتو دستش دادم...

 ی ..ـــــــــ" آزارم میده
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 به عمد ...

 یا غیر عمد خدامیداند ...

 اما من آنقدر خسته ام آنقدر شکسته ام

 که هیچ نمی گویم ...

 حتی دیگر رنجیدن هم از یادم رفته است ...

 یریزم ...اشک م

 سکوت میکنم و تو ...

 همچنان ادامه میدهی ...

 نفرینت هم نمی کنم ...

 ـــــ . . .تــخیالت راح

 … !ت ـــگیرا نیس،نند ــته ها نفرین هم بکـــــشکس

 واهد ..ـفرین , ته ِ دل می خـــن

 ر و ته ندارد....."ــــم که دیگر سـته هـــدلِشکس

 طلوعی راه افتادم...به سمت خونه ی آقای 

 با ورودم به خونه همه شروع کردن به غر زدن که چرا دیر رفتم؟!

 آخرشم با کلی بهونه آوردن کنار کیانوش رو مبل نشستم...
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 کیانوش با لبخند نگام کرد و کنار گوشم گفت:

 _می دونستم میای

 لبخندی به نگاه مهربونش زدم و دیگه چیزی نگفتم...

 رف داداشم حرف بزنم؟!مگه می تونستم رو ح

 نگاهم و به جمع دوختم...

 خبری از راشین و آراد نبود...

تا خواستم از کیانوش بپرسم که کجان با دیدن آراد که با عصبانیت 

 از پله ها پایین میومد سکوت کردم...

نمی دونم چرا ولی حس می کردم با راشین بحثش شده...و این 

 موضوع منو کالفه تر می کرد..

مع نزدیک شد .. در حالی که سعی می کرد خونسرد باشه به ج

 گفت:

_من دیگه برم..باید یه سر برم خونه وسایلمو بردارم و یک ساعت 

 قبل از پروازم باید فرودگاه باشم...

دیگه متوجه ی حرفای آراد و بقیه نبودم تمام فکرم سمت راشین 

 بود..
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خونه رفت اصال نفهمیدم آراد ِکی و چطور خدافظی کرد و از 

 بیرون..

تا دمه در بدرقش کردیم...قرار شد بابای آراد و بردیا تا فرودگاه 

 همراهیش کنن..

هوای بیرون خیلی خوب بود...بقیه هم ترجیح دادن رو صندلی های 

 کنار استخر بشینن و از این هوای خوب لذت ببرن...

 مثله همیشه کیانوش متوجه ی حال بدم شد...

د که خوب منو میفهمید و درک میکرد...واسه داداشم تنها کسی بو

 همین بود که خیلی دوسش داشتم و براش احترام قائل بودم...

اوایل که رفتم ایتالیا کیانوش اونجا بود چند سالی و با اون زندگی 

 کردم...

 ولی خوب اون وقتی درسش تموم شد ترجیح داد برگرده ایران..

 می کردم... بعده رفتن کیانوش واقعا احساس تنهایی

 کیانوش برای من بهترین داداش بود...

 با صدای کیانوش به خودم اومدم

 با صدای بلند طوری که بقیه هم بشنون رو به من کرد و گفت:

 _کیارش امشب رئال بازی داره هااا!!!
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 دستم و گرفت و رو به آقای طلوعی کرد

 ببینیم...بازیه خیلی حساسیه.._با اجازتون ما بریم داخل فوتبال 

بقیه کمی غر زدن ولی کیانوش با گفتن "بازی آخرشه،فقط میخوام 

نتیجه رو ببینیم زود برمی گردیم"باالخره بقیه رو راضی کرد و به 

 سمت خونه را افتادیم...

 با ورودمون به خونه کیانوش نگاهی به اطراف انداخت

 یست..انگار می خواست مطمئن شه کسی تو خونه ن

 هاج و واج نگاش می کردم...

 اصال امروز رئال بازی نداشت که...

 دلیل کارایه کیانوش و درک نمی کردم...

 بهم نزدیک شد

 _کیا این آراد فوق العاده مشکوکه..

 کال این مراسم یه جوریه...

 قیافه راشین و ندیدی...مثل کسایی بود که انگار عزیزش ُمرده...

 کال عصبی بود...

 می کنم راشین به این ازدواج راضی نیست... من حس
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 پوزخندی روی لبام شکل گرفت..

 آره راضی نبود که تو همون مراسم اول بله رو داد...

 آره راضی نبود که با آراد...

 کالفه دستی توی موهام کشیدم

_کیانوش دیگه عهد قاجار نیست که بخوان دخترو به زور شوهر 

 راضیه...تو از خیلی چیزا خبر نداری....بدن که ...راشین کامال 

 _کیا تو داری کیو گول می زنی؟!خودتو؟!

 راشین ناراحت بود...کالفه بود....

 تو کله مراسم سرش و یه بارم باال نگرفت...

وقتی ازش خواستن با آراد بره تو اتاق حرف بزنن نارضایتی رو از 

 تو چشماش به راحتى مى شد خوند...

ت که با حرفاش داره چه آتیشی تو قلبم به پا می کیانوش نمی دونس

 کنه...

 درک حرفاش برام سخت بود...

 بهش پشت کردم ...

 دستم و تو موهام بردم و کالفه شروع کردم به قدم زدن..

 _خو شاید از رفتن آراد ناراحت بوده...
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 یا... 

 یا چه بدونم ..حتما واسه رفتنه عشقش ناراحت بوده دیگه ..

 صدای بلند کیانوش برگشتم سمتشبا 

 _کیا من مطمئنم اشتباه نمی کنم...

 نگاه راشین به آراد مثل نگاه یه عاشق به عشقش نبود...

 تو چهرش فقط نفرت دیده میشد...فقط نفرت...

 قیافه آرادو موقع برگشتن از اتاق راشین دیدی؟!

 صورتش از عصبانیت هنوزم قرمز بود...

خاطر دوری از راشین عصبی شده ولی من شاید بقیه فکر کنن به 

 بعده این همه سال آراد و خوب می شناسم...

 مطمئنم با راشین بحثش شده...

 عصبی دستام و مشت کردم و چشمام و بستم...

 کیانوش نزدیکم شد...

 صداش آروم شده بود

 _برو تو اتاقش یه سر و گوشی آب بده..
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نم نبود بگو فقط اصال اگه داستان اون طوری که من فکر می ک

 اومدی حالش و بپرسی و باهاش خدافظی کنی بعدم سریع بیا پایین...

 نگاهم و به چشمای کیانوش دوختم...

 فکره خوبی بود...

هم می تونستم راشین و ببینم،هم سر از کارشون در بیارم و هم 

 باهاش خدافظی کنم...

 ونه باشه...اگه االن نبینمش دیگه معلوم نیست دیدار بعدیمون کی میت

 فردا صبح پرواز داشتم و برمی گشتم ایتالیا...

 و مطمئنا به این زودیا دیگه نمیومدم ایران...

 صدای کیانوش منو از فکر بیرون آورد

 _کیا قبوله؟!

 و انگار رضایت و از تو چشمام خوند که لبخندی زد و گفت:

 _تا بقیه نیومدن سریع برو باال من حواسم به همه چی هست...

 کسی اومد سریع خبرت میکنم...

 نگاهتشكر آمیزی بهش انداختم...

 چقدر ممنونش بودم
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 دستمو روی شونش گذاشتم

 _خیلی مردی داداش....

 جبران می کنم ...همه کاراتو یه روز جبران می کنم...

 گونش و بوسیدم و با عجله به سمت اتاق راشین راه افتادم...

 راشین

 نمی دونم چقدر تو اون حالت موندم که در اتاق باز شد 

 اولش فکر کردم آراده دوباره برگشته ...

سرم و بلند کردم تا بگم از اتاقم گمشه بیرون که با دیدن شخص رو 

به روم حرف تو دهنم ماسید...کیارش خیلی جدی اومد تو و درو 

 بست...

 همین که من و دید چشم هاش از تعجب گرد شد...

 با سرعت به سمتم اومد که ترسیدم و سرم و روی پاهام گذاشتم...

 کنارم رو زمین زانو زد و دستاش و دو طرف صورتم گذاشت ...

 سرم و با خشونت بلند کرد...

 چشم های متعجبش رو لبم بود...

 انگشت شصتش نوازش گونه روی لبم کشید...
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 نگاهش و از لبام گرفت و به چشمام دوخت..

 و کاسه خون بود...چشم هاش د

 از این چشم هاى عصبى خیلی می ترسیدم...

 با صدایی که از شدت خشم می لرزید گفت:

 _این کاره آراده آره؟!

 سکوت کردم

 واقعا نمی دونستم تو اون موقعیت باید چه جوابی بدم...

 با دادی که زد گفتم اآلن کله اهالیه خونه میان باال

 _گفتم کاره اون حروم زادس؟!؟

 واستم بگم نه...خ

 ولی اگه دروغ می گفتم عصبانی تر می شد...

 اگه بگم کاره آراد نیست پس دلیل لب ورم  کرده و خونیم چیه؟!

 مطمئنا جای دستش اآلن رو پوستم خودنمایی می کنه...

با این حاله زار من خودش موضوع رو فهمیده فقط میخواد من تائید 

 کنم...

 با ترس سری تکون دادم
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 _می کشمش...به خدا این دفعه می کشمش...

 واسه چی رو تو دست بلند کرد هااا؟!؟!؟؟!

 صداش هنوزم بلند بود...

 داشت داد می زد...

 _جوابه منو بده به چه جرعتی رو تو دست بلند کرده؟!؟!!!؟!

 با صدای لرزونی گفتم

 _بـ..حثمـ...ون شـ...د

ش نمی ذارم اون بی _غلط کرده سره یه بحث زده تو دهنه تو...زند

 ناموس و...

 کمی مکث کرد

 از عصبانیت نفس نفس می زد

 زیر لب شنیدم که گفت:

_بی ناموس عالمم اگه بذارم این ازدواج سر بگیره...پدرشو در 

 میارم ...

 با عصبانیت به سمت در رفت...

اگه با این حالش از اتاق من بیرون میرفت همه پی به موضوع 

 ی خواستم...میبردن و من اینو نم
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 و از طرفیم با رفتنش باید منتظره یه دعوای حسابی می بودم...

 صداش زدم...

 با کمی مکث برگشت سمتم...

 با صدای آرومی گفتم:

 _اوضاع رو از اینی که هست خراب تر نکن..

 یه بحث کوچولو بود تموم شد...

با خشونت به سمتم اومد و شونه هامو تو دستاش گرفت و محکم 

 ادتکون د

 _تو به این میگی بحث کوچولو؟!

 گـ*ـه خورده زده تو....

 کالفه چند ثانیه چشماشو بست...

 چشماشو که باز کرد دوباره نگاهش به لبام افتاد...

 خشمش چند برابر شد

 منو ول کرد و به سمت در رفت که سریع جلو درو گرفتم

 تمام التماس و تو چشمام ریختم و زل زدم بهش

 خدا کاری نکن..._کیارش ترو 
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 بدبختم نکن...

 من مجبورم...

 به سمتم اومد و یقمو گرفت تو دستاش

رگای گردنش بیرون زده بود...صورتش از شدت عصبانیت هنوزم 

 قرمز بود....

 _چرا مجبوری؟!!!!!!

 چون دیگه دختر نیستی مجبوری؟!

 چون قبال زنش شدی مجبوری؟!

 ی؟!چون می ترسی دیگه کسی نیاد بگیرتت مجبور

 یا شاید بخاطر ترس از دست دادن آبروت مجبوری؟!

با چشم هایی که از شدت تعجب داشت از حدقه بیرون می زد نگاش 

 کردم

 این چی داره میگه؟!

 کی دختر نیست؟!کی زن شده؟!

 منظورش از این حرفا چیه؟!

 با صدای لرزونی گفتم:
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 _چـ.... چـ..ـی داری میگـ..ـی؟!

 ار دستاش رو شونه هام بیشتر شد...دندون قروچه ای کرد و فش

 طوری که حس کردم استخونای شونم شکست...

 _یعنی نمی دونی دارم راجب چی حرف می زنم؟!

خودت و به اون راه نزن آراد همه چی و واسم تعریف کرد...همه 

 چیو می دونم...

 می دونم که دوسش داری و باهاش رابطه داشتی...

 ته..می دونم دخترانگیت رو ازت گرف

 می دونم تو دیگه دختر نیستی

 می دونم اآلن دیگه زن ...

 صداش هر لحظه باالتر می رفت...

 با سیلی محکمی که به صورتش زدم سکوت کرد...

 تو شوک سیلی که به صورتش زدم بود...

 تا خواست حرفی بزنه پیش دستی کردم و با صدای بلندی گفتم:

 _تو راجب من چی فکر کردی؟!

 راجب من چی می دونی؟!اصال 
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اون عوضی این چرت و پرتارو بهت گفت و تو هم سریع باور 

 کردی؟!

اگه دوسش دارم و باهاش رابطه داشتم چرا ازت اینقدر ازش 

 فراریم؟!!

 چرا حاضرم بمیرم ولی زنه اون مرتیکه نشم؟!

چرا باید سره این ازدواج لعنتی باهاش دعوا کنم که ازش کتک 

 بخورم؟!

 ؟؟!چراااااا؟؟!؟!؟؟!هاااا؟؟!

 همونجا کنار در نشستم رو زمین...

 دستم و رو سرم گذاشتم و زیر لب گفتم:

 _چرا؟!

 اشک هام روی گونه هام روان شد...

 کیارش هنوز تو شوک حرفام بود...

 انگار تازه داشت حرفامو هضم می کرد...

 کنارم زانو زد...

 یه خورده آروم شده بود..

 دروغه پس چرا مجبوری باهاش ازدواج کنی؟!_اگه حرفای آراد 
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 چرا اینقدر زود بهش بله گفتی؟! 

 گریم داشت شدید تر میشد...

 سرم و روی پام گذاشتم و گفتم

 _نپرس...هیچی نپرس...

 چونم و تو دستاش گرفت و سرم و باال آورد..

 دوباره عصبی شده بود...

 _جواب منو بده؟!!!

 غ گفته...باید بهم ثابت کنی که آراد درو

 و سعیم نکن دروغ تحویل من بدی که بد میبینی..

 اون لحظه واقعا نمی دونستم چی باید بگم...

نمی تونستم قضیه سامان و اون عکسای لعنتی رو واسش تعریف 

 کنم ...

 سکوتم که طوالنی شد کیارش از جاش پاشد...

 _باشه چیزی نگو به روش خودم میفهمم...

 کمربند شلوارش برد و بازش کرد..دستش و به سمت 
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اینقدر قیافش جدی بود که می دونستم اگه حرفی نزنم واقعا یه بالیی 

 سرم میاره...

 چشمام و بستم و دستام و روی صورتم گذاشتم...

 _باشه،باشه،میگم...

 به سمتم اومد و دوباره کنارم زانو زد

 _خوب می شنوم..

ه دوباره بسته شده بود چشمام و باز کردم و با دیدن کمربندش ک

 خیالم راحت شد...

 برای اولین بار کنترل اشکام دست خودم نبود...

 با گریه همه چی و واسش تعریف کردم...

 البته با فاکتور گرفتن از این که سامان دوست پسرم بوده...

گفتم با دوستم و دوست پسر دوستم بیرون بودیم... و تو اون عکسا 

 دوستم و کات کرده...

 جبورم بودم دروغ بگم...م

 مجبور بودم واقعیت و کامل نگم...

 مجبور بودم...
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می ترسیدم با گفتن واقعیت تهمت رابطه داشتن با سامان رو هم بهم 

 بزنه و یه بالیی سرم بیاره...

 هیچ وقت فکر نمی کردم کیارش انقدر غیرتی باشه...

رهنگش کیارش سال ها خارج ایران بوده فکر می کردم تا حاال ف

 مثله اونا شده باشه...

ولی مثله اینکه اشتباه فکر می کردم...این غیرت و تعصب تو 

 خونشه و ازش جدا نمى شه..

۸۳ 

 هر لحظه منتظر بودم کیارش بازم عصبی شه و باهام دعوام کنه...

نمی دونم با این همه داد و بی داد منو کیارش چطور تا حاال کسی 

 نیومده باال!!!

 ود و همینجور اشک می ریختم ...سرم پایین ب

 که دسته کیارش نشست رو گونم...

 سرم و بلند کرد..

 کمی آروم شده بود ولی هنوز خشم و می شد تو چشماش دید...

 با همون قیافه جدیش زل زد به چشمای خیسم...
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با نوک انگشتش اشک هام و پاک کرد و بعدش با پشت دستش 

 گونم...شروع کرد به نوازش کردن 

 توقع این حرکت و ازش نداشتم...

 با صدایی که سعی می کرد خشمش رو کنترل کنه گفت:

 _گریه نکن..بسه...

 همه چیز تموم شد

 دیگه نبینم این اشکارو بریزیاااا...

 حساب اون عوضی اون رو هم خودم می رسم

 جمله آخرشو با حرص گفت...

 از جاش بلند شد

 سریع بلند شدم...یه لحظه هول کردم و منم 

 متعجب نگام کرد...

 _کیارش تو که به کسی چیزی نمی گی نه؟!

 پشتش و کرد بهم...

رفتم جلوش..دستم و روی سینش گذاشتم و پیرهنش و تو مشتم 

 گرفتم...
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 دوباره اشکام راه افتاد

 _کیارش من به تو اعتماد کردم...

 ه...تمام تحقیرای آراد و به جون خریدم که به کسی چیزی نگ

 ولی تو میگی...

 صدام بلند تر شد:

 _مطمئنم که میگی..

 منه احمق اصال چرا به تو اعتماد کردم؟!

 چرا همه چیو بهت گفتم؟!

این حرفارو با داد می زدم و مشتای بی جونم و به سینش می 

 کوبیدم...

 تو یه حركت دستام و گرفت...

 _آروم باش راشین آروم باش...

 ادامه دادمبی توجه به حرفش بازم 

 _اصال چرا من نمی میرم راحت شم؟!

 چقدر دیگه حرف بشنوم؟!

 چقدر دیگه تحمل کنم؟!
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 از همتون متنفرم ...از همتون ...

از تهه دل گریه می کردم و این حرفارو به زبون میاوردم که 

کیارش دستم و گرفت کشید سمت خودش ، طورى كه پرت شدم تو 

 بغلش...

دستاش و دور کمرم حلقه کرد و یه دستش و آروم از كمرم برد 

 سمت موهام...

 سرم و به سینش فشرد...

 آروم تو گوشم گفت:

 .._شش آروم باش...من به کسی نمی گم.

خودم همه چى رو درست مى كنم... دیگم نمی ذارم اون آراد 

 عوضی حتی از صد کیلومتریتم رد شه...

 بهت قول میدم ...

 تو فقط آروم باش و گریه نکن...

 حرفاش مثله آب روی آتیش بود...

 آروم شدم..

 دستش تو موهام به حرکت در اومد...

 برگردوند... حس نوازش موهام یه خورده از آرامش رفته رو بهم
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 رو سرم و بوسید

 _دیگه خودم همه جوره حواسم بهت هست...

 هیچکی نمی تونه اذیتت کنه...هیچکی...

چشمام و رو هم گذاشتم، مثل این كه کیارش بازم مهربون شده 

 بود...

٤ 

 نمی دونم چقدر تو بغل کیارش موندم که کامال آروم شدم...

 قلبش فهمیدم...اونم آروم شده بود..اینو از ضربان 

اولش که منو بغل کرد قلبش با شدت به سینش می کوبید ولی حاال 

 ضربان قلبش منظم و آروم شده بود...

 آروم منو از خودش جدا کرد..

 تو چشمام نگاه کرد

 _آروم شدی؟!

 سری تکون دادم و گفتم:

 _یه سوال بپرسم

 _بپرس
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 بپرسم...کمی کمث کردم خجالت می کشیدم سوالم رو 

 با کمی من من باالخره گفتم:

 _واقعا آراد اون حرفارو بهت زد؟!

 دستاش و مشت کرد

 _نمی خوام راجبش حرف بزنم

 _ولی من می خوام بدونم...

 دوباره چهرش عصبی شد

 _آره اون حروم زاده این حرفارو زد...

 همون روز مهمونی...

 یهو ساکت شد..انگار چیزی یادش اومد... 

 م نزدیک شد و دستش و روی شونه هام گذاشت...یه قدم به

با لحنی که انگار خودشم زیاد از حرفی که میخواست بزنه مطمئن 

 نبود گفت:

 _همه ی حرفاش دروغ بود دیگه؟!

 تو ... تو..... تو هنوز دختری؟!؟؟!

 حرفش بهم برخورد...
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دستش و از رو شونه هام برداشتم و خواستم به سمت تخت برم که 

 گرفتدستم و 

 _راشین جواب سوال من و بده...

 اشک تو چشمام جمع شد...

با دیدن اشکی که از چشمم روی گونم چکید...دوباره منو کشید تو 

 بغلش...

 _باور كن نمی خواستم ناراحتت کنم...

آخه هنوز باورش برام سخته..اصال چرا آراد اون حرفارو به من 

 زد؟!

 خودم و از بغلش بیرون آوردم

 خواد منو بدبخت کنه..._چون می 

 چون می خواد آبرو برام نذاره...

 کیارش خشمگین گفت:

 _غلط کرده مردیکه ی ...

ادامه ی حرفش و خورد...انگار نمی خواست هر حرفی رو جلوی 

 من بزنه...

 دوباره نگاهش و به لبام دوخت...
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 دندوناش و رو هم فشار داد و گفت:

 _دستش بشکنه...

 شکنمش...یعنی خودم می 

 آشغال دست بلنده كرده اونم رو كسى كه مى دونه من...

یهو سكوت كرد، تا خواستم منظورش و از این حرف درک کنم 

 لباش روی لبام نشست...

 چشمام گرد شد و چشماى اون بسته بود...

 روی زخم لبم و چند بار آروم بوسید...

نرم و با  چشمام داشت از تعجب زیاد از حدقه درمیومد . بوسه هاش

احساس بود، طورى كه نمى تونستم كیارش رو از خودم دورش 

كنم... حالم داشت عوض مى شد که کیارش آروم لبم و ول کرد و با 

 عجله از اتاق بیرون رفت...

٥ 

 هاج و واج خیره ى دری که کیارش ازش خارج شده بود شدم...

 تازه داشتم درک می کردم که چه اتفاقی افتاد...

 روی لبام گذاشتم...دستم و 

 کیارش منو بوسیده بود...
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 ولی این چطور ممکنه؟!

 درست زمانی که ازش توقع داشتم باهام مهربون باشه دعوام کرد

و االنم که توقع داشتم با شنیدن حرفام دعوا راه بندازه بغلم کرد و 

 سعی کرد منو آروم کنه و بعدشم منو بوسید..

 با یاداوری بوسش یه جوری شدم...

یه حسى عجیبى اومد سراغم حسی که نمی تونستم توصیفش 

 کنم...حتی نمی دونستم این حس خوبه یا بد...

 کامال گیج شده بودم...

 اآلن به یه دوش آب سرد نیاز داشتم...

 سریع حولم و برداشتم و وارد حموم شدم...

 با ورودم به حموم به سمت آیینه رفتم...

 با دیدن قیافه شکه شدم..

 از گریه ی زیاد قرمز شده بود.... چشمام

 لبم ورم کرده بود و زخم روش به خوبی مشخص بود...

 تو این مدت کوتاه از دو نفر تو دهنی خورده بودم...
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اون روزی که کیارش منو زد از حرفای آراد عصبی بوده...بعدشم 

تو چهرش پشیمونی رو دیدم ولی امروز حتی یه ثانیم حس نکردم 

 ش پشیمون شده باشه...که آراد از کار

 بیخیال این فکرا شدم و شروع کردم به حموم کردن...

مامان بابا با عجله وارد اتاق شدن  به محض بیرون اومدنم از حموم

 خواستم برگردم تو حموم ولى دیر شده بود جفتشون من و دیدن...

 مامان به سمتم اومد و جیغ بلندی كشید..

 _الهی دستش بشکنه ببین با دخترم چیکار کرده...

 پس کیارش راست می گفت...

 رو دخترم دست بلند کرده...

 فرهاد بیا لب بچم و ببین

 که صداش بلند تر میشد ادامه داد: در حالی

 الهی مامان بمیره برات که نفهمید دخترش و دسته کی داده...

 گفتم خدایا شکرت دخترم و دادم به فامیل...هوای دخترم و داره...

 گفتم فامیل گوشت همو بخورن استخون همو دور نمی ندازن

 گفتم بچم شده عروس خواهرم دیگه خیالم از بابتش راحته..

 ن وقت ببین بچه خواهرم با دخترم چیکار کرده؟!او
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 ای خدااا چرا ذات اون پسر و زودتر نشناختیم؟!

 الهی بشکنه دستش...

مامان همینطور با ناله حرف میزد و از آراد و خاله ثریا گله می 

 کرد...

 بابا هم هاج و واج  خیره ی من شده بود و هیچی نمی گفت ...

 ..انگار زبونش بند اومده بود.

 معلوم بود اصال توقع همچین کاری رو از آراد نداشته...

 تو دلم به کیارش فحش می دادم...

 قرار بود به کسی چیزه نگه...

 نباید بهش اعتماد میکردم...نباید...

٦ 

 واقعا نمی دونستم تو اون لحظه باید چه حرفی بزنم...

 می ترسیدم زدن هر حرفی بعدا به ضررم تموم شه ...

 رگشتن آراد باید منتظر یه دردسر جدید باشم...به محض ب

 با صدای عصبانیه بابا نگاهم و بهش دوختم

 _راشین واقعا این کاره آراده؟!
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 سرم و انداختم پایین و چیزی نگفتم...

 _راشین با تواَم..منو نگاه کن..

 این کاره آراده؟!

هیچ نمی تونستم منکرش بشم...چون واسه قرمزی چشمام و زخم لبم 

 جوابی نداشتم...

 بدون اینکه نگاش کنم سری تکون دادم..

 از بابا خجالت می کشیدم..

تو یه آن عصبانیت بابا چند برابر شد انگار تازه داشت درك مى كرد 

 که چه اتفاقی افتاده.

_پسره ی قرمسـ*ـاق اومده تو خونه ی من رو دخترم دست بلند 

 کرده؟!

 زندش نمی ذارم...

 ین حرف با عجله از اتاق بیرون رفت..و به دنیاله ا

 انگار همه کمر به قتل آراد بسته بودن...

 مامان در حالی که آروم اشک می ریخت گفت

 _چرا این کارو کرد؟! چى شد دخترم؟! 

 _هیچی مامان...یه بحث کوچیک بود...
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 با صدای داد بابا برگشتم سمت در

 _غلط کرده که یه بحث کوچیک بود...

بحث کوچیک بالیی سرش میارم که از به دنیا  سره همین یه

 اومدنش پشیمون شه...

 خیره به در ورودی اتاقم بودم...

 خاله ثریا و خاله دریا هم اومده بودن باال...

 بابا رو به خاله ثریا کرد و گفت:

 _تحویل بگیر ثریا خانوم...شاهکار پسرته...

 ببین چه به روز دخترم آورده..

 امانت داری؟!دست خوش اینه رسمه 

 اینجوری می گفتی راشین و رو سرمون می ذاریم؟!

 که نمی ذاریم آب تو دلش تکون بخوره؟!

 مگه نمی گفتی راشین قبله اینکه عروسم باشه دخترمه...

 خب حاال حال و روزه دخترتو نگاه کن...

 تا یه ساعت پیش اینجوری بود؟!

 خاله در تمام مدت با تعجب خیره ی من شده بود...
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 انگار اونم باورش نمی شد که پسرش منو به این روز انداخته...

 با حرفای بابا مثله اینکه تازه از شوک خارج شد و به سمتم اومد...

٧ 

 دستش و روی گونم گذاشت و به لبام نگاه کرد..

 _این کاره آراده؟!

 بعد آرومتر زمزمه کرد:

 نه نه این امکان نداره..

 می کنه..آراده من رو کسی دست بلند ن

 من می شناسمش...من بزرگش کردم...

 بچم آزارش به یه مورچم نمی رسه..

 بابا با یه لحن مسخره کننده ای گفت:

 فعال که رسیده...

 اوضاع داشت خراب تر اون چیزی می شد که فکرش و می کردم...

 باید یه جوری درستش می کردم...

 با صدای لرزونی گفتم:

 ._چیزی نیست..زود خوب میشه.
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 آراد نمی خواست بزنه که..مممم...حواسش نبود..

 اصن تقصیر من بود ...که ...وگرنه...

 بابا با صدای بلندی وسط حرفم پرید:

_هنوز ازدواج نکردین بعد توی خونه ی من درست زمانی که همه 

اون پایین نشستیم روت دست بلند کرده..اگه ازدواج کنید و برید تو 

 غلطی می کنه؟!خونه ی خودتون چه 

 البد با خودش گفته بی صاحاب پیدا کردم..

 _ولی بابا..

 _ولی بی ولی...من همینجا این نامزدی و بهم می زنم...

آرادم به محض اینکه برگشت حق نداره حتی از کناره راشین رد 

 شه...

 این یه بار و خوب قسر در رفت...

گی می بندم سری بعد نزدیک دخترم بشه چشمام و رو رابطه خانواد

 و یه راست میرم کالنتری شکایت می کنم ازش...

 خاله ها و مامان آروم اشک می ریختن...

 منم سرم و پایین انداخته بودم و خودم و لعنت می کردم...

 با صدای خاله ثریا سرم و باال آوردم
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 تو چشمای خیسش شرمندگی دیده می شد...

_راشین جان به خدا من شرمنده تو و خانوادت شدم...نمی دونم چرا 

 آراد اینکارو کرده به خدا اصال دست بزن نداشت...

 گریه اجازه حرف زدن بیشتر بهش نداد...

 بابا با لحن شاکی رو به خاله کرد و گفت:

_بازم شانس آوردین راشین حالش خوبه و دوباره بهش شوک وارد 

 نشده...

 رفتم برزیل و رو سرش خراب می کردم...وگرنه می 

 کمی مکث کرد

 _حاالم برین بیرون بذارین راشین استراحت کنه..

 خاله هام پا شدن...

 انگار می ترسیدن که دوباره بابا چیزی بگه...

 خاله دریا در تمام مدت ناراحت بود و حرفی 

 نزد...

 فقط با چشم های نگران خیره ی من شده بود...

 تن خاله ها بابا به سمتم اومد ...با بیرون رف
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 _دیگه دور آراد و خط بکش...

خودت خوب می دونی از مردایی که دست بزن دارن چقدر بی 

 زارم...

 مخصوصا اگه رو دختر خودم دست بلند شده باشه.. .

 فکره آرادو از سرت بیرون کن...

بعدم در حالی که به زور مامان و از اتاق بیرون می برد از اتاق 

 ارج شد و زیر لب گفت:خ

 _تو استراحت كن دخترم...

 انگار دوباره یادم رفته بود که چه خانواده تعصبی دارم...

 خدا بخیر کنه...

 تو اتاق موندم و آروم اشک می ریختم که در اتاق باز شد..

 دایی بردیا به سمتم اومد ...

 قیافه اونم مثله بقیه متعجب بود...

 و تو دستاش گرفتكنارم رو تهت نشست و سرم 

 _راشین اینا چی دارن می گن؟!

 آراد تو رو زده؟!
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 خودم و انداختم تو بغلش..

 چقدر به این آغوش احتیاج داشتم...

 بردیا همیشه هوامو داشته..

 برام دایی بود،داداش بود،دوست بود...

 االن واقعا به آغوشش نیاز داشتم...

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد...

 عشقه دایی..._آروم باش 

 همه چی تموم شد...

 تو بغلش آروم شدم..

 مثله بقیه داد و بیداد راه ننداخت...ازم توضیح نخواست...

 فقط سعی کرد آرومم کنه...

 این کارش خیلی برام با ارزش بود..

 نمی دونم چقدر تو بغلش موندم که منو از خودش جدا کرد...

 ببینتت_بریم پایین عمو حمید میخواد 

 می خواست بیاد باال بابات نذاشت..

 دستامو گرفت...
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 نمی خواستم برم بیرون..

 انگار متوجه ترسم شد...نگاه مهربونی بهم انداخت...

 با نگاهش بهم دلگرمی داد...

 _من هستم از کنارت ُجم نمی خورم..نگران نباش...

 و به سمت در راه افتادیم...

 ه سمتمون چرخید...با ورودمون به هال همه نگاها ب

 عمو حمید سریع به سمتم اومد..

 با دیدن قیافه آشفته و لب زخمیم اخم روی پیشونیش عمیق تر شد..

 _تف به غیرتم که همچین پسری و بار آوردم

گفت زن می خوام گفتم بزرگ شده عاقل شده براش زن بگیرم بره 

 سره خونه زندگیش...

 خاستگاری اینجا نمیومدم...کاش قلم پام خورد میشد اون روز واسه 

 عمو حمید ناراحتی قلبی داشت...

 نفس هاش کش دار شده بود..

 بابای کیارش رو به  عمو حمید کرد گفت:

 _حمید خان تو که مقصر نیستی،  مقصر اصلی پسرته..
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 تو که پشت دستت و بو نکرده بودی...

 جوونی کرده نفهمیده داره چیکار می کنه..

 واسه قلبت خوب نیست...تو آروم باش 

 عمو حمید با عصبانیت به سمت بابای کیارش برگشت:

_کیان آبروریزی از این بدتر ؟!؟که برای قرار مدار عقد و عروسی 

 بیایم اینجا بعد آقا رو کسی که قراره زنش بشه دست بلند کنه؟!

 من واقعا دیگه نمی دونم چی بگم...

 سرم و پایین انداختم...

 ن اتفاقات منم...مقصر همه ی ای

 اگه قضیه سامان رو بفهمن حق و به آراد میدن...

 میگه مرده غیرتی شده ...

 ای خدا حاال من چیکار کنم؟!!!

 کاش به کیارش هیچی نمیگفتم...

 عمو حمید خطاب به خاله ثریا گفت:

 _پاشو خانوم...پاشو دیگه اینجا جای ما نیست...
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ظی همراه شوهرش از خاله در حالی که اشک می ریخت با خداف

 خونه بیرون رفتن...

 چند لحظه خونه تو سکوت فرو رفت...

 که بابا کالفه تو خونه شروع کرد به قدم زدن...

_منه احمق اینقدر به این پسر اعتماد داشتم حتی یه تحقیق خشک و 

 خالیم راجبش نکردم ...

 یه سر نرفتم محل کارش ببینم اصال همکاراش ازش راضین؟!

 ور نبودم که به زودیا شوهرش نمی دادم...اگه مجب

 اومدم از چاله درش بیارمش انداختمش تو چاه...

 اصال خودم از ایران می برمش...

 حرفای بابا گنگ بود واسم..

 منظورش و از این حرفاش درک نمی کردم..

 یعنی چی که مجبور بوده منو شوهر بده؟!

 میگهبابا انقدر عصبی بود که نمی فهمید داره چی 

 دوباره ادامه داد:

 _داشتم دستی دستی دخترم و بیچاره می کردم...
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 شانس آورد به موقع از ایران خارج شد...

 وگرنه حسابشو خودم می رسیدم...

 کمی مکث و دوباره ادامه داد:

 حاال جواب مردم و چی بدم..

 خبر ازدواج راشین تو کله فامیل پیچیده...

 ال نوره...حرفای مردمم از این بعد نور ا

 هی میخوان چرت و پرت بگن...

 دهن این مردم و هم نمیشه بست...

 کاش انقدر عجله نمی کردم...

 _این ازدواج میتونه سر بگیره...

 با این حرف کیارش همه نگاه ها برگشت سمتش...

 با تعجب به کیارش نگاه کردم..

این مگه نمی گفت نمی ذاره این ازدواج سر بگیره،بعد حاال می 

 خواد باعث سر گرفتن این ازدواج بشه...

 کیارش چی از جون من می خواد؟!

 بابا رو به کیارش گفت:
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 _اصال فکرشم نکن که بذارم دخترم با آراد ازدواج کنه..

 _منم نگفتم که با آراد ازدواج کنه..

 قیافه بابا متعجب شد

 _منظورت چیه؟!پس با کی ازدواج کنه?!

 _من

 میومد...چشمام داشت از حدقه در 

 این داشت چى مى گفت؟!

 بابا با صدای بلندی گفت

 _ چــی؟!؟!؟

 کیارش خیلی جدی زل زد به بابام...

 _شما به همه گفتین راشین نامزد پسرخالشه..منم پسر خالشم دیگه..

اگه کسیم موضوع رو می دونست و از نامزدیه آراد و راشین پرسید 

 راشین،کیارشه نه آراد..میگیم اسم و اشتباه گفتن ..نامزد 

 بابا به سمت کیارش رفت ..

 دستشو روی شونه هاش گذاشت

 _کاش همه مردا مثله تو بودن...انقدر با غیرت...
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انقدر که واسه حفظ آبروی ناموسشون حتی از خودشونم می 

 گذرن...

مردونگیتو تحسین می کنم ولی من نمی خوام تورو درگیر این 

 ماجرا کنم...

 خودم حل می کنم..این مشکل و 

 همه نگاه ها رو کیارش بود...

_آقای طلوعی می دونم اآلن با خودتون می گید دارم زود تصمیم 

 می گیرم..ولی من واقعا رو حرفم هستم...

 من واقعا راشین و می خوام...

 به هر طریقی هم که می خواین راجبم تحقیق کنید...

ه خاطر نامزد داشتن اگرم تا حاال سکوت کردم و چیزی نگفتم فقط ب

 راشین بود...

 ولی االن دیگه نمی خوام صبر کنم تا دوباره از دستش بدم...

 می دونم ممکن به من اعتماد نکنید اما...

 بابا پرید وسط حرفش..
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_نه اصال اینطور نیست تو کال بحثت جداست،من سال هاست که تو 

انجام یه سری رو می شناسم و از طرفیم چند ماه یک بار که برای 

 کارا ایتالیا میومدم پیش شما بودم...

 اونقدری که رو تو شناخت دارم رو آراد نداشتم...

 راجب آراد زود قضاوت کردم...

 فکر می کردم مرد تر از این حرفا باشه ولی اون بی غیرت ....

 بابا ادامه ی حرفشو خورد...

 نمی کرد..کیارش در تمام مدت به جز پدرم به کسه دیگه ای نگاه 

نگاهشم مثل همیشه جدی بود و یه اخمم که معلوم بود سعی در 

 کنترل کردنش داره بین ابروهاش خودنمایی می کرد...

 چشم هام دیگه از این بیشتر گرد نمی شد...

 خیره ی کیارش شده بودم...

 هیچ جوره منظورشو از این کارا درك نمى كردم..

دلیل برای این حرفای کیارش سرم و پایین انداختم و سعی کردم یه 

 پیدا کنم که به نتیجه ای نرسیدم..

 با صدای کیارش سرم و بلند کردم

 _آقای طلوعی میشه یه دیقه بریم تو اتاق صحبت کنیم...
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بابا یه نگاهی به جمع کرد و در آخر نگاه دلگرم کننده ای به من 

 انداخت..

 به سمت اتاقش راه افتاد و خطاب به کیارش گفت:

 _بیا بریم تو اتاقم

 کیارش بدون اینکه به کسی نگاهی بندازه به سمت اتاق راه افتاد...

با رفتن بابا و کیارش تازه انگار بقیه از شوک حرفاشون بیرون 

 اومدن...

 عمو کیان نگاهی به خاله دریا انداخت:

 _این پسر چی داره میگه!؟

ده بود اومد قبل اینکه خاله حرفی بزنه کیانوش که اون پشت ایستا

 جلو...

 _بابا کیارش دیگه بزرگ شده...

 مطمئن باشید تصمیم اشتباهی نمی گیره...

می دونم همه ی این اتفاقات خیلی یهویی شد ولی ازتون می خوام به 

 نظر کیارش احترام بذارید...

 و نگاهش و به سمت من انداخت

 _البته اگه راشینم راضی باشه...
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 چرخونددوباره سرشو به سمت پدرش 

 _خدارو چه دیدی شاید همین موضوع کیارش و موندگار کرد...

خاله دریا که معلوم بود از سر گرفتن این اتفاق خیلیم ناراحت نیست 

 رو کرد سمت من و گفت

_من که از خدامه راشین عروسم بشه،و بازم از خدامه که پسرم 

 همینجا بمونه و برنگرده ولی آخه...

 عمو کیان عصبانی شد

 نوم معلوم هست چی داری میگی؟!_خا

 این دختر تا همین چند ساعت پیش عروس خواهرت بود...

هنوز نیم ساعتم نشده که نامزدیو بهم زدن پسرت که سر خود داره 

 هر کاری که دلش میخواد و انجام میده...

 تو دیگه شیرش نکن...

 مگه راشین اسباب بازیه دستتونه که تو دستاتون می چرخونیدش؟!

 گیج می رفت دیگه صداشو نمی شنیدم.. سرم

 به سرعت از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم..

 عمو کیان راست می گفت من شدم اسباب بازی...
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کنار در سر خوردم رو زمین و اشک هام روی گونه هام روان 

 شد...

 کیـــارش

 بعد از شنیدن حرفای راشین خیلی خوشحال شدم..

 راشین هنوزم پاک باشه...باورم نمیشد 

فکر کنم آراد پست فطرت فهمیده که راشین و دوست دارم واسه 

 همین اون حرفارو بهم زد...

می خواست با این حرفا من بیخیال راشین بشم ولی کور خونده حاال 

که فهمیدم راشین هیچ عالقه ای به آراد نداره و این ازدواجم 

 ین بشم...اجباری بوده دیگه محاله بیخیاله راش

این سری دیگه از دستش نمیدم اصال همین امشب به همه میگم 

 راشین و می خوام...

 وقتی تو بغلم گرفتمش مثله گنجشک می لرزید ...

 وقتی کم کم آروم شد منم آروم شدم...

 مگه میشه عشقم تو بغلم باشه و من بازم عصبی باشم؟!

کردم...اون لحظه فقط برای چند لحظه ذهنم و از همه اتفاقا خالی 

 راشین و می خواستم فقط راشین...
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تمام فکر و ذهنم دختر کوچولویی بود که تو بغلم آروم اشک می 

 ریخت...

 بعدشم که از بغلم بیرون اومد و دوباره نگاهم به لبش افتاد 

اگه اون لحظه آراد کنارم بود صد در صد گردنشو خورد می 

 كردم...

 و روی زخمش و بوسیدم... نتونستم خودمو کنترل کنم

 بوسیدنش یه آرامش خیلی خاصی و بهم منتقل کرد...خیلی خاص...

 همین باعث شد تو تصمیمم مصمم تر بشم..

 باید تا قبله برگشت آراد یه کاری می کردم...

 می ترسیدم دوباره راشین و ازم بگیره...

 این دفعه دیگه از دستش نمیدم...

م چی فکر می کنن ولی من همین واسم مهم نیست که بقیه راجب

 امشب موضوع رو به بقیه میگم...همین امشب..

 باید عاشق باشی تا بفهمی ترس از دادن عشق یعنی چی؟!

 با فکر به این موضوع از راشین جدا شدم و از اتاق بیرون رفتم...

خاله پریا و آقای طلوعی رو از جمع جدا کردم و موضوع رو 

 بهشون گفتم
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تن آراد چجور آدمیه و دخترشون و به چه روزی باید می دونس

 انداخته...

 باید می فهمیدن تا این نامزدی کوفتی رو بهم می زدن...

اولش باورشون نشد ولی وقتی متوجه جدیت حرفای من شدن با 

 عجله به سمت اتاق راشین راه افتادن...

 تا یک ساعت بعد همه از ماجرا خبر داشتن و بابای آراد و بردیا هم

 از فرودگاه برگشته بودن...

 همونطور که می خواستم نامزدی بهم خورد...

و با توجه به اون شناختی که من از فرهاد خان داشتم دیکه محال 

 بود بذاره آراد نزدیکه راشین بشه...

 حاال مونده بود موضوع خواستگاریه من از راشین...

کنم...درست همین امشب که همه دور هم جمعن کارو تموم می 

 همین امشب....

با رفتنه خاله ثریا و شوهرش، آقای طلوعی دوباره شروع کرد به 

 بحث کردن راجب این موضوع..

 االن بهترین فرصت بود...

وقتی گفتم میخوام با راشین ازدواج کنم با اینکه کله حواسم به آقای 

 طلوعی بود ولی متوجه نگاه متعجب بقیه شدم...
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 کردن به مامان یا بابا ممکنه همه چی خراب شه.. میدونستم با نگاه

 پس تمام حواسم و به آقای طلوعی دادم..

 وقتی  ازم تعریف کرد غرور کله وجودم و فرا گرفت...

این که از من خوشش میاد و به من اعتماد داره کارو برام آسون تر 

 میکرد...

 ازش خواستم با هم تنها حرف بزنیم...

یر باید هر چه زودتر راشین و ماله خودم با وجود آراد و اردش

 میکردم..

 باید همش نزدیک خودم باشه تا بتونم خوب مراقبش باشم...

با ورودمون به اتاق آقای طلوعی نشست روی صندلی و شروع 

 کرد به حرف زدن:

_ببین پسرم همین که به فکر من و راشین و آبرومون بودی این 

 کارت برام یه دنیا ارزش داره...

ز این که جلو جمع یهو اون حرف و زدی شجاعتت منو به وجد ا

 آورد..

آخه کیه که تو اون موقعیت جرعت زدن همچین حرفی رو داشته 

 باشه؟!
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ولی من اصال نمیخوام که تو به خاطر ما همچین کاری و انجام 

 بدی..

 _ولی من مشکلی با این قضیه ندارم...

 خودم میخوام..

 یادتون رفته؟! و از طرفیم تهدیده اردشیر

قول میدم همه جوره هوای راشین و داشته باشم اصال با خودم 

 میبرمش ایتالیا...

 که نه دست آراد بهش برسه نه اردشیر..

 آبا که از آسیاب بیوفته برمیگردیم ایران...

آقای طلوعی با یادداوری اردشیر اخماش تو هم رفت کمی مکث 

 کرد و گفت

همه ی مشکالت و حل میکنم تو نگران _ببین کیارش ،من خودم 

 نباش..

 دوستم مصطفی تو اداره آگاهی کار میکنه...

 اون حواسش به همه چیز هست...

و از طرفیم با تیمش دنبال اردشیرن که من مطمئنم به زودی پیداش 

 میکنن...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

284 

تا اون موقعم حتی شده شرکت و میسپرم دست چند تا از رفیقام و 

 مدت از ایران میریم...خودم و زن و بچم یه 

 تو نگران نباش...

 از جاش بلند شد دستش و روی شونم گذاشت

این غیرتیم که امروز خرج دخترم کردی و یه روزی جبران میکنم 

 واست...

 و به سمت در رفت..

آقای طلوعی فکر میکرد من فقط به خاطر اردشیر و آراد نگران 

 شدم و میخوام با راشین ازدواج کنم..

ست جونم به جون دخترش بستس...باید واقعیت و بهش نمیدون

 میگفتم...شاید اینجوری قبول میکرد..

 دستش روی دستگیره ی در بود که صداش زدم...

 وایستاد...

 با صدای محکمی گفتم

 _ولی من راشین و دوست دارم ...

 حس کردم از حرفم جا خورد..

 دوباره ادامه دادم:
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 رم.._من خیلی ساله راشین و دوست دا

ولی خوب درگیر بودم..خودتون خوب میدونید که چقدر کارای 

 شرکت وقتم و گرفته بود...

میخواستم اول کارامو سر و سامون بدم بعد برای خواستگاری پا 

 پیش بذارم ولی...

 ولی دیر به فکر افتادم...

 اونقدر دیر که راشین و آراد نامزد کردن...

چشم داشته باشم پس با اینکه منم آدمیم نیستم که به ناموس مردم 

 سخت بود ولی سعی کردم راشین و از فکرم بیرون کنم...

 االنم که دیگه نامزدی در کار نیست دیگه نمیخوام دست دست کنم..

 کمی مکث کردم...

 به سمتم برگشت و نگام کرد...

 از نگاهش هیچی نفهمیدم..

 نفهمیدم نظرش در این باره چی میتونه باشه؟!

 عی به حرفام فکر کنید.._آقای طلو

هرکاری بخواین انجام میدم که بهتون ثابت بشه من مثل آراد 

 نیستم ...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

286 

تمام زندگیم و به نام راشین میزنم حتی حق طالقم بهش میدم که با 

 کوچک ترین اشتباه من بتونه کل زندگیم و برداره و بره...

ثانیم به جدا ولی مطمئن باشید طوری خوشبختش میکنم که حتی یه 

 شدن از من فکر نکنه...

 اینو بهتون قول میدم..

 سالمه بچم نیستم که بخوام از روی احساسات تصمیم ۳۰

م  ... بگی 

 کمی سکوت کردم تا حرفامو هضم کنه...

 حرفام تاثیر گذار بود اینو از تغییر قیافه آقای طلوعی فهمیدم...

 به فکر فرو رفت...

 بعد از چند لحظه گفت:

  نمیدونم چی باید بگم.._واال

 من حرفی ندارم ولی باید راشینم راضی باشه

 لبخندی روی لبام نشست

 _ولی فعال نه..

 لبخند روی لبام ماسید...
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 _خب چرا؟!

 هرچه زودتر این وصلت سر بگیره که بهتره

_کیارش دخترم هنوز یه ساعتم نشده نامزدیش بهم خورده.. بعد بیام 

 کن؟!!!..بگم دوباره ازدواج 

 و از طرفیم راشین،آرادو دوست داره..

 بهم خوردن این نامزدی اآلن ناراحتش کرده..

با گفتن موضوع خواستگاری تو میترسم بهش شوک وارد شه و من 

 اینو نمیخوام...

و از طرفیم تحت هیچ شرایطی راشین و مجبور به انجام کاری 

 نمیکنم...

 باید یه خورده به راشین زمان بدیم...

 حرفای آقای طلوعی رو قبول 

 داشتم...

 نگرانیش کامال به جا بود..

ولی میترسیدم اگه زودتر به راشین نرسم بازم یکی دیگه بیاد از هم 

 جدامون کنه...
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و از طرفیم اونا فکر میکردن راشین از روی عالقه ای که به آراد 

 داره بهش جواب مثبت داده...

جباری بوده که االن راشین از بهم نمیدونستم این ازدواج یه ازدواج ا

 خوردنش خوشحاله   

 با این حال تصمیم گرفتم فعال سکوت کنم ...

 شاید حرف زدن با راشین بهترین کار بود...

 با گفتن قبوله به سمت آقای طلوعی قدم برداشتم..

 لبخند کوتاهی زد و در اتاق و باز کرد..

 بقیه شدم..با خارج شدنمون از اتاق متوجه بحث کردن 

میدونستم مامان و بابا امشب تا صبح میخوان کلی ازم سوال بپرسن 

 و واسه سر خود تصمیم گرفتنم ماخذم کنن...

 ولی راشین ارزشش پیش من بیشتر از این حرفا بود..

 راضی کردن مامان و بابا کاره سختی نبود...

االن مهم ترین و سخت ترین کار راضی کردن راشین به این 

 جه...ازدوا

که با وجود اون همه بداخالقیمام و اذیت کردنام خوب میدونم که به 

 شدت ازم میترسه...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

289 

 و فکر نکنم که منو به عنوان شوهرش قبول کنه....

 ولی من راضیش میکنم...باید راضی بشه...

مامان بابا دیدنم چیزی نگفتن و سعی کردن خیلی عادی برخورد 

 کنن...

 متوجه نبود راشین شدم...

 خیلی دوست داشتم از حالش با خبر باشم؟!

یعنی اینقدر از این من بدش میاد که با اون حرف ناراحت شده و به 

 اتاقش پناه برده؟!

 چشم از جای خالی راشین برداشتم و به بقیه دوختم...

خونه تو سکوت فرو رفته بود و کسی جرعت زدن هیچ حرفی رو 

 نداشت..

 د من و خوب میشناختن...شاید بخاطر این بود اخالقه گن

با زدن کوچیک ترین حرفی میرفتم ایتالیا و دیگه به هیج به عنوان 

 برنمیگشتم...

 بابا از روی مبل بلند شد و گفت

 _ما دیگه رفع زحمت کنیم...
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انقدر اتفاقای امروز یهویی و غافل گیر کننده بود که فکر کنم همه به 

 زمان برای هضم این قضیه نیاز داریم.  

 نگاه دلخوری به من انداخت... و

 منظورش از این حرف من بودم...

کامال مشخص بود که از اینکه بی توجه به نظر اونا همچین حرفی 

 رو جلوی جمع زدم ناراحت شده...

 بعد از خداحافظی از خونه خارج شدیم..

سوار ماشین خودم شدم و پشت سر ماشین بابا و کیانوش راه 

 افتادم...

 ورودمون به خونه بابا کالفه به سمتم اومدبا 

 _کیارش اون چه حرفایی بود که زدی؟!

 اصال خودت فهمیدی چی داری میگی؟!

 نگاه جدیمو به بابا دوختم

 _آره فهمیدم که دارم چی میگم 

 من راشین و میخوام و باید زودتر از اینا اون حرفا رو میزدم...

موقعیت باید همچین حرفیو _حتی اگه راشین و میخواستی تو اون 

 میزدی؟!
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اصال نیاید با بزرگتر خودت که احیانا فکر کنم منو مامانت باشیم 

 قبلش حرف میزدی؟!

 من اینقدر تو رو سر خود بار نیاورده بودم کیارش...

 بابا کامال حق داشت...

اون موقع اصال به این موضوع که باید با خونوادم مشورت کنم فکر 

 نکرده بودم...

 امان مثله همیشه خونسرد به سمتم اومدم

 _کیارش جان پسرم حق با پدرته...

 اصال حرفت تو اون موقعیت مناسب نبود...

 اگه راشینم میخواستی یه مدت صبر میکردی...

 با این حرف مامان کیانوش از کوره در رفت..

 _صبر کنه ؟!؟!

 چرا باید صبر کنه؟!

ردم چیزی درست مگه هی به من گفتین صبر کن و من صبر ک

 شد؟!

 مگه من به اون کسی که خواستم رسیدم؟!

ی میشم چرا؟!؟؟ ۳۴  !سالمه ویل اسم ازدواج میاد عصتر
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 سال پیش عاشق شدم و هی گفتین صبر کن... ۵چون

 اینقدر صبر کردم که مهنا ازدواج کرد...

 که فکر کرد سره کارش گذاشتم..

 فکر کرد نمیخوام بگیرمش...

ن چیزی درست شد که االن بخوادم درست مگه با صبر کردن م

 شه؟!

 یه پسر اگه عاشق شد باید مثله مرد بره خواستگاری...

 که صبر نکنه..

 که هی دس دس نکنه...

 مثله مرد پا پیش بذاره و حرف دلشو بزنه

که یه وقت یکی دیگه زرنگ تر از خودش پیدا نشه زودتر دست به  

 کار شه بره حرف دلشو به عشقت بزنه...

 کمی مکث کرد...

 خوب میدونستم زدن این حرفا براش کاره آسونی نیست...

 نفس کش داری کشید و رو به من کرد:

 _امروز کیارش با این کارش مردونگیشو نشون داد..
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 ره پای راشین میمونه...نشون داد که همه جو

 که در سخت ترین شرایط بازم هواشو داره و مثله یه مرد پشتشه...

 نه مثله من که به راحتی جا زدم. .

 کاره امروز کیارش خیلی درست بود خیلی...

سال پیش اینقدر شجاعت به خرج میدادم االن بچم  ۵شاید اگه منم 

 بغلم بود...

 تنزدیکم شد و دستی روی شونم گذاش

 _تا آخرش خودم پشتتم،خودم هواتو دارم...

 تا من و داری نباید عقب بکشی...

 نباید صبر کنی....

 بجنگ برای تمام خواسته هات....

 بجنگ و صبر نکن...

 آهی کشید و به سمت اتاقش راه افتاد...

 مامان و بابا سکوت کردن و چیزی نگفتن...

 دادن...مثله اینکه اونا هم حق و به کیانوش 

 بیچاره داداشم چقدر دلش پر بود...
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 کاش کاری از دستم برمیومد براش انجام میدادم...

نگاهی به بابا انداختم که سرش پایین بود و داشت به چیزی فکر 

 میکرد...

 بدون زدن حرفی نگاهمو ازش گرفتم و به سمت اتاقم راه افتادم...

 تو دلم گفتم:

 _من اهله جا زدن نیستم...

 یجنگم..من م

 راشین

 چند روزی از اون شبی که نامزدیم بهم خورد گذشت...

 تمام این مدت ذهنم درگیر حرفای اون شب کیارش بود..

 هرچی بیشتر فکر میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم...

 تو اون مدتم دیگه کسی راجب اون قضیه باهام حرف نزد..

فقط یه بار بابا اومد تو اتاقم و راجب اون شب پرسید که گفتم یه 

بحث ساده بود آرادم عصبانی شد نتونست خودشو کنترل کنه 

 هرچقدرم پرسید سره چه موضوعی جواب ندادم...

یه بارم راجب اینکه آرادو دوست دارم یا نه ازم پرسید،که گفتم نه 

 یل بود قبولش کردم..فقط چون پسر خوبی بود و از همه مهمتر فام
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 حس کردم با شنیدن این حرف بابا خوشحال شد..

خوشحال از اینکه عشقی نسبت به آراد نداشتم و بعد ها قرار نیست 

 از فراق یار بسوزم...

اون روز با گفتن اینکه خوب شد زود تر ذات آراد و شناختیم از 

 اتاق بیرون رفت...

 خبری از آرادم نداشتم...

م تا حاال خبر بهم خوردن نامزدی و اتفاقای این مدت اصال نمیدونست

 بهش رسیده یا نه...

 فقط دعا میکردم که فعال برنگرده و همونجا بمونه...

 با برگشتنش مطمئنا ساکت نمیمونه و یه شر به پا میکنه...

 امروزم به خواست مامان میخوام با عسل و صنم برم ییرون...

 رفیقای روزای سختیم...

 م و با خداحافظی از مامان از خونه رفتم بیرون...آماده شد

 صنم و عسل دمه در تو ماشین منتظرم بودن..

 با سوار شدنم طبق معمول شروع کردن به غر زدن...

عسل:کجایی تو بی معرفت؟!یه وقت یه حالی از ما نپرسی ببینی 

 مردیم یا زنده ایم
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ونم گفت گوشیتم که خاموشه،نگران شدم به مامانت زنگ زدم که ا

 گوشیت خراب شده

 صنم:آره دیوس خان تا حاال کجا بودی هااا؟!؟!

 تو این مدت ُجر نبودن تو رو هم من باید میکشیدم...

 از دست عسل نه شبا خواب داشتم نه صبا نه ظهرا...

ساعته در حال زنگ زدن به منه که یه وقت خواب ۲۴همینجوریش 

 نباشم...

میدیده گوشیت خاموشه دوباره تو این مدت که به تو زنگ میزده 

 شماره منه بدبخت و میگرفته...

 بیچاره شدم از دستش....

 از کمبود خواب دارم میمیرم...

 بعد رو کرد سمت عسل و ادامه داد

 _بیا اینم از راشین...

خودم همین امروز براش یه گوشی میخرم که دیگه دم به دیقه منو 

 زا به را نکنی...

االنم که راشین اینجاس منو دره خونمون پیاده کن خبر مرگم تا تو 

 سرت گرمه برم یه خورده بکپم
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 کاش گوشیه تو جای گوشیه راشین خراب میشد  ...

 عسل قهقهه میزد و میخندید...

 لبخند غمگینی به دوستای خوبم زدم...

 چقدر دلتنگ این غر زدن و کل کل کردناشون بودم...

 نگ زدنای اول صبح عسلم تنگ شده بود...حتی دلم واسه ز

 کاش هنوزم همه چی مثل اون روزا بود...

 کاش...

عسل و صنم به خوبی از حال بد من خبر داشتن و هر کاری برای 

 بهتر شدن روحیم انجام میدادن...

سعی میکردن با شوخی هاشون منو بخندونن ولی من دیگه اون 

 بخندم و همراهیشون کنم... راشین بیخیال نبودم که هر لحظه بگم و

 فقط هر از چند گاهی یه لبخند غمگین بی جون میزدم...

 با صدای عسل که میگفت پیاده شید به خودم اومدم...

 دمه کافه ی همیشگی وایساده بودن...

اصال انگار تهران به این بزرگی جز این کافه،کافه ی دیگه ای 

 نداره...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

298 

باید بیان اینجا دنبالمون  به قول عسل ما اگه یه روز گم شدیم

 بگردن...

 خواستم بگم اینجا نه، که عسل و صنم سریع پیدا شدن...

 صنم دره ماشین و برام باز کرد و با خوشحالی گفت:

 _وای راشین نمیدونی چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود...

 با این حرفش دلم نیومد بگم اینجا نریم...

اینجان و بعدا آمار لحظه به لحظه چون دوستای آراد و کیارش حتما 

 امروزو به اون دو تا گزارش میدن...

امروز صنم و عسل فقط به خاطر من اومدن و دارن هر کاری به 

خاطر خوشحال شدن من انجام میدن پس بی انصافیه که بخوام بزنم 

 تو ذوقشون و بگم از اینجا بریم...

 پس از ماشین پیاده شدم...

 ه با علیرضا رو به رو نشم...تو دلم دعا میکردم ک

چون بعده درخواست اون روزش و دعوای بین کیارش و اون دیگه 

 دوست نداشتم به هیچ عنوان ببینمش...

 وارد کافه شدیم و همون جای همیشگی نشستیم..

 نگاهم با ترس تو کل کافه چرخید..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

299 

 امیدوارم کسی منو ندیده باشه...

 نداشتم...اصال حوصله ی دردسر جدید 

بعد از چند لحظه نگاهم به پسر جوونی افتاد که خیره ی من شده بود 

 و به سمت ما میومد..

هول شدم خواستم از جام بلند شم که لحظه آخر پشیمون شدم و 

 سرمو پایین انداختم...

 پسر کامال نزدیکمون شد و کنار میز وایساد..

 _سالم خوش اومدین چی میل دارین؟!

رف سرم و باال آوردم و تازه منوی تو دستشو که به با گفتن این ح

 سمت عسل گرفته بود و دیدم...

 خیالم راحت شد...

 مثله اینکه از گارسون های جدید اینجاس...

 عسل در حالی که منو رو زیر و رو میکرد گفت:

 ناهار خوردین؟!

 که من و صنم با هم گفتیم آره

 ا کلی تنقالت چیه؟!تا بستنیه خوشمزه ب ۳عسل:پس نظرتون راجب 

 صنم با ذوق گفت:عالیه.
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 منم فقط سری تکون دادم..

 عسل رو به پسره کرد و چیزایی که میخواست و سفارش داد...

دوباره سرم و پایین انداختم و بی توجه به پسره مشغول بازی با 

 ناخونام شدم...

 ولی سنگینی نگاهشو تا لحظه ی آخر رو خودم حس می کردم..

ن پسره نگاهی به چهره ی مهربون صنم و عسل بعد از رفت

 انداختم...

 چقدر دوسشون داشتم...

حدس میزدم که از یه سری اتفاقات خبر دارن که چیزی ازم 

 نمیپرسن...

 وگرنه این همه صبوری از صنم و عسل بعید بود...

قبال هر وقت کالفه ، بی حوصله یا کم حرف بودم تا دلیلش و 

 بیخیال نمیشدن...نمیفهمیدن 

ولی اآلن خیلی عادی برخورد میکنن و فقط سعی میکنن من و 

 بخندونن و به حرف بیارن...

 بعد یه ساعت تصمیم گرفتیم برگردیم خونه...

 روحیم نمیگم خیلی خوب شد ولی بهتر از قبل شده بود...
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 و اینو مدیون دوستای خوبم بودم...

یم به سمت ماشین راه بعد از حساب کردن از کافه بیرون اومد

 افتادیم که با شنیدن اسمم وایسادم و به سمت صدا برگشتم..

 با دیدن شخص رو به روم چشمام گرد شد..

 این دیگه اینجا چیکار میکنه؟!

 چرا همیشه جلوی راهم سبز میشه؟!

 چرا هر جا که من هستم اینم اونجاست؟!

 اصال مگه نمیخواست برگرده ایتالیا؟!

 نگاش میکردم که به سمتم اومد...هاج و واج 

 _راشین باید باهم حرف بزنیم...

 عسل با حرص داشت کیارش رو نگاه میکرد...

 تا خواست حرفی بزنه رو به کیارش گفتم:باشه

 باید راجب یه سری چیزا باهاش حرف میزدم

کلی سوال تو ذهنم بود که کیارش باید جواب تک تکشون رو 

 میداد...

 رد و گفتعسل متعجب نگام ک
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 _ولی راشین..

 وسط حرفش پریدم

 _نگران نباش...مشکلی نیست...

 خودم میخوام باهاش حرف بزنم...

 نگاهمو بین عسل و صنم چرخوندم

 _بابت امروزم ممنون..

 حالم و هوامو عوض کردین..

 خداحافظی زیر لب گفتم و به سمت کیارش راه افتادم...

 صورتش مثل همیشه جدی بود...

 ت ماشینش راهنمایی کرد...منو به سم

 با رسیدن به ماشین درو برام باز کرد...

 نگاهی بهش انداختم و سوار شدم...

 با سوار شدنم در و بست...

از رفتارش تعجب کردم..تا حاال این رویه جنتلمن بودن کیارش و 

 ندیده بودم...

 وارد هال شدیم ...
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اره ای و آقای طلوعی گوشیشو از داخل جیبش بیرون آورد و شم

 رو گرفت...

بعد از لحظه شروع کردن با صدای بلند حرف زدن صحبت 

 کردن...

 _علو سالم مصطفی کجایی؟!

..._ 

_آره...اردشیر امروز وارد باغ شده..زده پنجره ی اتاق راشین و هم 

 شکسته...

...._ 

 _اگه بالیی سره راشین بیاد دیگه محافظ میخوام چیکار؟!

نیاز دارم که از خانوادم محافظت کنه نه بعده اینکه من االن به یکی 

 اتفاقی واسشون بیوفته...

..._ 

_چه طورشم خودم نمیدونم...ولی تونسته یه جوری وارد شه...حتی 

 خودشو به راشینم  نشون داده...دخترم داشت از ترس سکته میکرد

..._ 

 _آره منم همینو میگم ... 
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..._ 

 _باشه فقط زود بیا...

..._ 

 _خدافظ

 معلوم بود داشت با همون دوستش که پلیسه حرف میزد...

 جفتمون کالفه بودیم...

 همش به حرفای راشین فکر میکردم...

 حال بدش منو به مرز جنون کشیده بود..

 به هر قیمتی که شده باید از اینجا ببرمش...

 با صدای آقای طلوعی نگاهمو بهش دوختم

 ته وارد باغ بشه؟!_آخه اون عوضی چه طور تونس

 کالفه و عصبی جوابشو دادم

 _مگه اینجا نگهبان نداره؟!

 اصال دلیلش واسه اینکار چی بوده؟!

اگه به قصد دزدیدن راشین وارد باغ شده پس چرا خودشو به راشین 

 نشون داده؟!
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 باید بدون اینکه راشین بفهمه مخفیانه وارد خونه میشد...

 چرا زده پنجره رو شکونده؟!

 اونطوری که شما تعریف کردین گفتین آدم زرنگیه...

 ولی با نشون دادن خودش به راشین که ریسک بزرگی کرده؟!

اصال به این قضیه فکر نکرده که امکان داره این اطراف مامور 

 برای محافظت گذاشته باشیم...

 _اتفاقا قصدشم همین بوده ..

 که راشین ببینتش...

 که بترسه...

 موهاش کشید کالفه دستی توی

 _میخوان دخترم و دق بدن...

 البد از نبود پلیس این اطراف مطمئن بودن...

 اردشیر کسی نیست که بی برنامه دست به کار خطرناکی بزنه...

 حتما نقشه ای داره...

 خشم و نگرانی کله وجودم و فرار گرفت...

 من نمیذارم کسی بالیی سر راشین بیاره...
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 خودم مراقبش...

 قای طلوعی کردمرو به آ

_وقتی میتونه به راحتی وارد باغ بشه خیلی کارای دیگم از دستش 

 بر میاد..

 باید راشین و از اینجا دور کنیم...

 اونم همین امشب...

 _ولی آخه کجا ببرمش؟!

 _شما نیاز نیست جایی ببریش..

 کمی مکث کردم

 _من میبرمش...

 متعجب نگام کرد

 _چــــی؟!؟!؟؟!؟

 ی ببریش!؟آخه کجا میخوا

 _یه مدت میریم شمال ویالی کیانوش...

به یکی از دوستامم میسپارم تو این مدت که شمالیم کارای رفتن منو 

 راشین به ایتالیا رو درست کنه...
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 بعدشم میریم ایتالیا...

 تا زمانی که اردشیر و دار و دستش دستگیر نشن برنمیگردین..

 نمیذارم راشین اینجا بمونه...

 اتفاقای امروز موندش اینجا ریسک بزرگیه...با 

 سکوت کرده بود انگار داشت به حرفام فکر میکرد...

 _آخه چطور راشین و با تو بفرستم؟!

 اونم تنها...

 اصال اگه راشین بپرسه چرا باید با کیارش برم چی جوابشو بدم؟!

 بگم اردشیر دنبالته؟!

 بگم منتظر یه فرصتن دوباره بدزدنت؟!

 عیت نمیگیم بهش..._خب واق

 دستاشو به کمرش زد و نگاه جدیشو دوخت بهم

 _خب میشه بگی باید چی بهش بگیم؟!

 راشین بچه که نیست ،واسه انجام هرکاری ازمون دلیل میخواد..

 من بیام بهش بگم با کیارش برو دور دور؟!...
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حرفاش درست بود...ولی من باید به هر قیمتی شده راشین و از 

 یکردم...اینجا دور م

 به هر قیمتی...

 خیلی محکم گفتم:

 _راضی کردن راشین با من...

 نگاه خیرشو دوخت بهم

 _چی میخوای بگی؟!

 _مطمئن باشید حرف اشتباهی نمیزنم...

راشین االن انقدر ترسیده که برای اینکه اون اتفاقا دوباره براش 

 تکرار نشه هر کاری میکنه...

ه مدت از خونه دور باشه بهش میگم به خاطر موضوع امروز ی

 بهتره

 _کیارش دوباره حالش بد نشه؟!

_نه خیالتون راحت..خودم میدونم چطور باید باهاش حرف بزنم که 

 حالش بد نشه..

 نگاه تشکر آمیزی بهم کرد و گفت

 _پس این قضیه رو میسپرم دست خودت...
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 سری تکون دادم

 _مطمئن باشید نا امیدتون نمیکنم...

زدن راجب قایم کردن راشین از دست اردشیر بودیم مشغول حرف 

 که آیفون به صدا در اومد...

 آقای طلوعی به سمت آیفون رفت و در و باز کرد...

 با گفتن مصطفی ست رفت تا در ورودی خونه رو براش باز کنه...

 بعد از دقایقی مصطفی وارد خونه شد...

 با دیدنش به سمتش رفتم 

 ابشو دادمسالمی کرد که زیر لب جو

 نگاهی به آقای طلوعی کرد

 _دخترتون حالش چطوره؟!بهتره؟!

 _حالش اصال خوب نبود...

 ترسیده بود...با آرام بخش خوابوندمش

 سری تکون داد

 _میتونم اتاقی که گفتین و ببینیم

 _بله حتما..
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 آقای طلوعی، مصطفی رو به سمت اتاق راشین راهنمایی کرد...

 م..منم پشت سرشون راه افتاد

 ساله بود.. ۳۸مصطفی مردی حدودا 

 جذاب و خوش تیپ...

لباس عادی پوشیده بود...شاید به خاطر اینکه جلب توجه نکنه..چون 

 ممکن بود اردشیر هنوزم همین اطراف باشه...

 با ورودمون به اتاق مصطفی به سمت پنجره رفت...

 برگشت...از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و دوباره به سمت ما 

 سنگی که دست آقای طلوعی بود و ازش گرفت و گفت:

 _چند تا فرضیه وجود داره..

وقتی تونسته وارد باغ بشه پس صد در صد وارد خونه هم میتونسته 

 بشه...

ظهرم که بهم زنگ زدی و داستان عکسارو گفتی فهمیدم که یه نقشه 

 ای تو کاره...

 وقعیت خوبی داشت...چون اگه قصدش دزدیدن راشین بود امروز م

 هم دمه کافه میتونست کار و یه سره کنه و هم امروز تو خونه...
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ولی سری اول شمارو تهدید کرد و سری دومم  سعی کرد که راشین 

 و بترسونه...

 نگاهی به سنگ توی دستش انداخت...

 _وقتی برای ترسوندن راشین یه سنگ کوچیک ترم کافی بود ...

راشین اونو ببینه میتونست با یه سنگ اگه قصدش این بود که 

کوچیک ضربه ای به پنجره بزنه و حتما راشین با شنیدن صدای 

برخورد سنگ با پنجره به سمت پنجره میرفته و سعی میکرده علت 

 اون صدا رو پیدا کنه...

 ولی تنها چیزی که االن میشه با دیدن این سنگ فهمید یه چیزه...

ختم و منتظره ادامه حرفش بودم که نگاهمو با تعجب به مصطفی دو

 آقای طلوعی گفت

 _چه چیزی؟!

 مصطفی کمی مکث کرد 

 _صدمه زدن به راشین

 آقای طلوعی:چی؟!؟؟؟!!!؟!

 _آره میخواسته به راشین صدمه بزنه

 چون سنگ بزرگ و محکمی و برای این کار انتخاب کرده...
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 البته اینا همش فرضیس..

جاد ترس و وحشت و بیشتری شایدم خواسته با شکستن شیشه ای

 کنه...

 فعال نمیشه جواب قطعی در این باره داد..

 اردشیر خیلی زرنگه اون قدر که نمیشه کاراشو پیش بینی کرد ..

برای همینه سال هاست که دنبالشیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم و 

 پروندش هنوز بازه...

 حق با مصطفی بود...

د که تاحاال میتونستیم گیرش راست میگفت اگه اینقدر باهوش نبو

 بندازیم...

 با عقل و درایت پیش میره..

و خدا میدونه که قصدش از این کار چی بوده و حرکت بعدیش چی 

 میتونه باشه...

 باید خودمون و برای هرچیزی آماده کنیم...

 مصطفی سنگ رو به دست آقای طلوعی داد..

 خودکار و دفترچه کوچکی رو از جیبش در آورد..

 ر حالی که چیزی داخل دفترچه یادداشت میکرد گفت:د
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_از امشب دو نفر دورا دور خونتون رو زیر نظر دارن و 

 حواسشون به شما و خانوادتون هست...

تیم ما هم سخت در تالشن تا اردشیر و دار و دستش و دستگیر و 

 روانه ی زندان کنن...

 نید...تا میتونید از خروج راشین به بیرون منزل جلوگیری ک

 چون االن مهره ی اصلی اونا راشینه..

 به خانومتونم بگین با دقت بیشتریه بیرون رفت و آمد کنن...

 سرشو از روی دفترچه بلند کرد و نگاهی به من انداخت...

 با همون اخم همیشگی روی پیشونیم نگاش کردم...

 بعد از چند ثانیه نگاهشو ازم گرفت و رو به آقای طلوعی گفت:

 _راستی آقا فرهاد ایشون و معرفی نکردید...

انگار انقدر هول کرده بود که اصال یادش نبود منو باره اوله که 

 میبینه و نمیشناسه...

 _خواهر زاده ی همسرمه و سال هاست که میشناسمش...

 خیالتون راحت مورد اعتماده...

 مصطفی سری تکون داد 

 کنیم.. البته تنها.._میتونیم چند لحظه بیرون صحبت 
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 و دوباره طوری که انگار منتظر تایید من بود نگام کرد

 _مشکلی نیست بفرمایید..

 من پیش راشین میمونم 

 با زدن این حرف آقای طلوعی و مصطفی از اتاق خارج شدن...

 با خروج اونا از اتاق به سمت تخت راشین رفتم...

 صورتش توی خواب چقدر معصوم تر دیده میشد..

 کنارش روی تخت نشستم و دستم و توی موهاش بردم...

 رنگ و روش پریده بود و این نشان از حال بدش اومد...

 دستش و توی دستم گرفتم ...

 سرده سرد بود...

 دسته سردشو به لبم نزدیک کردم و بوسه ای روش زدم...

 دستشو از روی لبم جدا نکردم و آروم آروم بهش بوسه میزدم...

 م آرامش میداد...بوسیدنش به

 دستشو از لبم جدا کردم...

سرمو نزدیک صورتش بردم و اینبار پیشونیش و آروم و طوالنی 

 بوسیدم..
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 با بلند شدن سرم دیدم پلکاش لرزید...

 و آروم آروم چشماشو باز کرد...

با دیدن من کمی تعجب کرد و سعی کرد که بلند شه و به تاج تخت 

 تکیه بزنه...

 بلند شد...کمکش کردم 

 خواست چیزی بگه که یهو ساکت شد...

قیافش نگران و وحشت زده شد..انگار تازه داشت اتفاقای یه ساعت 

 پیش یادش میومد..

 نگام کرد...ترس تو چشماش کامال مشخص بود...

 با صدای لرزونی گفت:

 _اومــ...ـد؟!

 دوبـ...ـارهـ...ــ میخـ..ـواد منـ...ـو ببـ..ـره؟!

 کرده بود...دوباره بغض 

 طاقت نیاوردم و به آغوش کشیدمش...

 طوری به خوردم فشردمش که انگار میخواستم تو خودم حلش کنم..

 فکره نبودش دیوونم میکرد..
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 _تا من هستم هیچ غلطی نمیتونه بکنه...

 هر لحظه کنارتم...

 نمیذارم حتی سایشم بهت نزدیک شه...

 روی سرشو بوسیدم...

 میخـ...ـواد منـ..ـو ببــ..ره.._ولـ...ـی اونـ...ــ 

 سرشو از بغلم جدا کردم...

 خیره ی چشمای اشکیش شدم...

 دستمو روی چشماش کشیدم و گفتم:

 _راشین گفتم که من مراقبتم...

 کسی بخواو نزدیکت شه میکشمش...

 یه لحظم زندش نمیزارم...

 _آخــ...ــ

 وسط حرفش پریدم

 _راشین میخوای از اینجا ببرمت؟!

 رفه یهوییم تعجب کرد...از ح

 نگاهش متعجب و چشم هاش گرد شد...
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 _میریم یه جایی که دست هیچ کدوم از اون عوضیا بهت نرسه...

 میبرمت هر جایی که تو بخوای...

هرجایی که که آرامش داشته باشی و دیگه چشمات اینجوری تر 

 نشه...

 صورتم و نزدیک صورتش بردم

 صورتش تکون میدادمانگشتام و نوازش گونه روی 

 _قبوله؟!

 سکوت کرده بود و فقط بهم نگام میکرد...

 حق داشت خیلی یهویی اون حرف و بهش زدم ..

 اول باید آمادش میکردم...

 با لحن آرومی گفتم:

 _راشین من میدونم تو اون روزا چقدر بهت سخت گذشته..

 و مطمئن باش به هیچ عنوان نمیذارم دوباره تکرار شه..

 ره پشتتم و هواتو دارم...همه جو

میدونم خیلی حساس شدی و به کوچک ترین چیزی واکنش نشون 

 میدی و میترسی..
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 خب حقم داری هر کسی جای تو بود هم به این حال و روز میوفتاد..

 و چه بسا شاید حتی اوضاش از توهم بدتر میشد..

 همه ی ما نگرانتیم و دوست داریم هرچه زودتر حالت خوب بشه ..

 یخوام تا دستگیری اون آدم رباها از اینجا ببرمت...م

 که هیچ جوره دستشون بهت نرسه...

 باباتم راضیه...

اول قرار بود پدرت شرکت و بسپره دست من و کیانوش و خودش 

 تورو از اینجا دور کنه...

ولی اگه با پدرت بری غیبتش کامال معلوم میشه و دوباره پیداتون 

 میکنن...

 چیز بهم میخوره...اینجوری همه 

 بابات باید برای گمراهیشون اینجا بمونه...

که با رفتن ما از اینجا کسی به این موضوع پی نبره و دنبال تو 

 نگرده...

 باید خیلی مخفیانه بریم...

 سالمتی تو از همه چیز مهم تره...االن فقط منتظر جواب توییم...

 یکردم...همینطور که باهاش حرف میزدم گونشو هم نوازش م
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 _با من میای؟!

 با چشمای ترسیدش زل زده بود به چشمام و حرفی نمیزد

 لباش میلرزید

 زیر لب خودمو لعنت کردم

مثله اینکه نباید انقدر واضح براش توضیح میدادم بدتر 

 ترسوندمش...

 راشین و تو آغوشم گرفتم...

 _شششش آروم باش...تا تو نخوای هیچ جا نمیریم...

 میمونم....خودم همینجا حواسم بهت هست...همینجا 

 اصال هیچ اتفاقی نمیوفته...

 تو فقط آروم باش...

 اشکاش روی لباسم ریخت...

 از خودم جداش کردم

 _راشین گفتم که جایی نمیریم..

 کسیم دیگه نمیتونه بهت آسیب بزنه...

 پس دیگه گریه نکن...
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 دوباره اشکاش و پاک کردم و پیشونیش و بوسیدم..

 از رو تخت بلند شدم  با قدم های آروم به سمت در رفتم..

 میخواستم برم یه چیزی واسش بیارم تا بخوره ضعف نکنه...

 وسط اتاق بودم که با حرف راشین شوکه به سمتش برگشتم..

 با صدای لرزونش گفت:

 _نـرو

 باورم نمیشد اینکه راشین ازم بخواد پیشش بمونم...

 صورتش و تو دستام گرفتم...سریع کنارش نشستم و 

 متعجب به چشماش زل زدم..

 _تو االن چی گفتی؟!

 یه بار دیگه بگو

 _نرو،مـ..ـن تنهایـ..ـی میتـرسـ...ـم..

 اون دوبـاره میـ..ـاد..

 بمـ...ــون پیشـ...ـم....

 این بار محکم تر از قبل بغلش کردم...

 نمیترسه...خوشحال بودم از این که دیگه مثل سابق ازم 
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 که بهم اعتماد داره و ازم خواست که پیشش بمونم...

 حس تکیه گاه بودن بهم دست داد...

 یه تکیه گاهی که راشین میخواد بهش تکیه کنه...

 برای یه مرد هیچی زیبا تر از این نیست که تکیه گاه دختری باشه...

 دختری که عاشقشه...

 بره...تازه اونجاست که به مرد بودن خودش پی می

 مرد یعنی

 آرامش..

 امنیت...

 تکیه گاه...

 تکیه گاه که میشی

 فراتر از یک کوه باید باشی

 باید باشی هرکجا

 حتی در انتهای یک خیابان باران خورده

 از سیل اشک هایش 

 که بی پناه میشود
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 و آغوش هیچ رهگذری را

 محرم خستگی هایش نمیداند

 ببیند تو را

 رداردتا قدم هایش را یکی دوتا ب

 خودش را رها کند میان بازوانت

 باید باشی حتی میان خنده های بلندش

 حتی میان شلوغی های هر روزه

 تکیه گاه که میشوی

 مرد و زن ندارد 

 باید همه ی دنیا را از بودنت

 محکم بودنت

 برای اون بودنت آگاه کنی

 نمیدونم چقدر تو بغلم موند که باالخره خودشو ازم جدا کرد...

 وقتی راشین کنارم بود گذر زمان و حس نمیکردم...

 نگاش کردم

 چشماش دیگه تر نبود...
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 فقط به خاطر گریه های چم دیقه پیشش یه خورده قرمز شده بود...

 _کیارش کجا میریم؟!

 از لحنش معلوم بود آرومتر از قبل شده...

 فکر نمیکردم انقدر زود قبول کنه که با من لز اینجا بره..

 اعتمادی که بهم داشت پره دلم شادی شد...از 

 _میریم شمال تا زمانی که کارای رفتن تو به ایتالیا درست شه...

 اگه تا اون موقع دستگیر شدن که چه بهتر 

 ولی اگه نشدن باید از ایران خارج شیم...

 سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت

 _راشین وسایالتو جمع کن آخر شب راه میوفتیم

 قدر زود؟!_چرا ان

 _هرچه زودتر بریم بهتره...

 _امروز اون مرده اردشیر بود؟!

 این حرف و با شک زد..

 انگار منتظر بود من تکذیبش کنم و خیالش راحت شه...

 خواستم بگم نه که گفت:
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 _ولی خودش بود...خودم دیدم...

 من قیافه اون دیو صفت و هیچ وقت فراموش نمیکنم...

 ریم تشخیصش میدم...حتی از فاصله ی هزار مت

واسه اینکه هیچ وقت نزدیکش نشم و بتونم موقع دیدنش زود فرار 

 کنم قیافش و خوب به خاطرم سپردم...

 حتی هیکلشو...

 امروز خودش بود...

 نمیدونستم تو این موقعیت چی باید چی بهش بگم....

 _نه راشین اون نبود

 ببرین؟!_اگه اون نبود چرا میخواین منو از اینجا 

 _راشین ...

 _جواب منو بده

 صدام کمی باال رفت

_هنوز معلوم نیست اونی که تو دیدی کی بوده...ولی نمیتونیم 

 ریسک کنیم و تو رو اینجا نگه داریم...

 سکوت کرد...
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 _ولی نمیذارم هیچ اتفاقی واست بیوفته...

 بهت قول میدم...

 راشین

 امروز روزه بدی بود..

 وار و خبر های شوکه کننده...پر از اتفاقای نا گ

 امروز اردشیر و دیدم...باعث و بانیه گذشته ی تلخم...

 همون دوست بابام که بچگیام عمو صداش میزدم...

 ولی حاال شده دشمن خونیم...

یعنی همه ی این بالهایی که سره من آورد فقط به خاطر یه قرار داد 

 بود؟!

 ارش وحشت دارم...گذشتم انقدر دردناک بود که از تکرار دوب

حاضرم بمیرم ولی دیگه دسته اردشیر و اون دوستای عوضیش 

 نیوفتم...

وقتی از خواب بیدار شدم و کیارش و باالسرم دیدم یه حس خوبی 

 بهم دست داد...

بعد پدر و مادرم انگار تازه یه نفر پیدا شده که خالصانه نگران و 

 مراقبمه...
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 ک تک شرایط سخت کنارم بودهتو این مدتی که برگشته ایران تو ت

 حضورش کنارم دلگرم کننده بود..

 وقتی بغلم کرد آغوشش خیلی گرم بود...

 اونقدر گرم که دوست نداشتم ازش جدا بشم...

 دیگه از این مرد نمیترسیدم...

 کیارش بر خالف ظاهر خشنش قلب مهربونی داره...

 و میتونه حامیه خوبی برای هر دختری باشه...

بهم پیشنهاد داد از اینجا بریم مطمئن شدم که یه اتفاقی افتاده که وقتی 

 نگران شدن و میخوان منو از اینجا دور کنن...

وگرنه بابای من کسی نیست که اجازه بده با یه پسر غریبه جایی 

 برم..

 پس حتما اوضاع خیلی خرابه که مجبور به قبول این قضیه شده...

اردشیر نیوفتم پس قبول  حاضر بودم هرکاری کنم ولی دست

 کردم...

 کیارش مورد اعتماد بود اینو بهم ثابت کرده..

اگه از اخالقه خشن وعصبانی بعضی وقتاش فاکتور بگیریم خیلی 

 خوبه..خیلی زیاد...
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قبول کردم با کیارش برم چون کنار کیارش بودن و به کنار اردشیر 

 بودن ترجیح میدادم...

اغ تمام خاطرات تلخ گذشته به یادم امروز با دیدن اردشیر توی ب

 اومد...

 یه پارچه ی مشکی روی صورتش بود..

ولی من از همین فاصله چشم های پر از نفرت اردشیر و 

 شناختم...خودش بود...

 وقتی نزدیک پنجره شدم پشت یکی از درخت ها دیدمش...

 اولش باورم نشدم که اونه...

 که کابوس شب هام برگشته...

 سنگ پرت کرد به طرفم تازه به خودم اومدم  ولی وقتی یه

 جیغ بلندی کشیدم و از پنجره دور شدم...

 دیگه نمیخوام اون اتفاقات تکرار شه..نمیخوام...

 پس باید از اینجا برم..

 برم یه جای دور..

 جایی که دست اردشیر بهم نرسه...

 کیارش بهم قول داد که کمکم کنه..
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 که کنارم باشه...

 باشه... هوامو داشته

 وقتی بابا راضیه پس حتما همه ی شرایط و سنجیده...

 من باید از این جا دور باشم...

 وگرنه منو دق میدن...

 با صدای کیارش از فکر بیرون اومدم و نگاش کردم...

 _فقط چیزایی که خیلی مهمه رو بردار..

 هرچی نیاز داشتی میخریم...

 از رو تخت بلند شد..

 سیاهش خورد...چشمم به دستای 

 _من میرم خبر موافقتت و به پدرت بدم...

 تو هم آماده باش که امشب راه میوفتیم...

 و به سمت در اتاق قدم برداشت...

 موقع خروج از اتاقش به سمتم چرخید

_کسی که میوفته و بلند میشه خیلی قوی تر از کسیه که کال 

 نمیوفته...
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 بلند شو...قوی باش راشین...

 ه این ترس همراته این تویی که بازنده ای...تا وقتی ک

 ترس بهت اجازه ی پیروزی نمیده...

اونا با دیدن ترس تو به هدفشون نزدیک تر میشن و این قوی 

 ترشون میکنه...

 با خودت بگو زندگی سخته؟!خب من سخت ترم...

 تو این دنیا باید جنگید و مانع هارو کنار زد...

 از همه کمکت کنه خودتی...خوده تو...و تنها کسی که میتونه بهتر 

 ما شاید بتونیم مراقبت باشیم ولی با ترست چیکارت کنیم؟!

 تو این مورد خودت باید به خودت کمک کنی...

نا امیدی و بذار کنار و نگو دنیا بهم پشت کرده،شاید تو برعکس 

 نشستی..

 باورم نمیشد کیارش داره این حرفارو میزنه... 

 چقدر حرفاش به دلم نشست...

 راست میگفت االن خودمم باید کمک کنم...

 کیارش خیلی جدی نگام میکرد..
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 _بهم قول بده قوی باشی...

 زبونم برای گفتن حرفی نمیچرخید

 سری تکون دادم

 که لبخند محوی روی لباش شکل گرفت...

 که هیچ وقت آسون تر نمیشه تو باید قوی تر بشی.._اینم یادت باشه 

 و سریع از اتاق بیرون رفت

تا لحظه ی خروجش از اتاق ازش چشم برنداشتم و خیره به در اتاق 

 بودم..

 با رفتن کیارش تازه فهمیدم دارم چیکار میکنم..

 من قرار بود باهاش از اینجا برم...

 ولی آخه چطور؟!

 گفتم از رو تخت بلند شدم...زیر لب "باید عوض شمی " 

 رو به روی آینه ی اتاقم ایستادم و خودم و نگاه کردم...

ریملی که زده بودم با اشکام پایین ریخته بود و صورتم کمی سیاه 

 شده بود...

 تازه علت سیاهی دست کیارش و فهمیدم..
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 ریمل ریخته شده ی صورتم رو پاک کرده...

 وم رفتم...دستی زیر چشمم کشیدم و به سمت حم

 وان و آماده کردم و داخلش دراز کشیدم...

 سعی کردم ذهنم و از چیزای منفی دور نگه دارم...

 در تمام مدت به حرفای کیارش فکر میکردم...

 و هر لحظه بیشتر حرفاشو درک میکردم...

 حق با اونه باید دست به کار شم و یه تکونی به خودم بدم...

 استان من باشم...نباید بزارم بازنده ی این د

 بعد از از حموم کردن حولمو و پوشیدم و از حموم خارج شدم ...

 که چشمم به مامانم افتاد که تو اتاق قدم میزد...

 معلوم بود تازه از مطب برگشته..

 چون هنوز لباساشو عوض نکرده بود...

 با دیدنم سریع به سمتم اومد و جویای حالم شد..

 ی؟!؟!_مامان جان خوبی؟!؟؟!سالم

 اتفاقی واست نیافته که؟!

 لبخندی به روی مامان مهربونم زدم..
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 چهرش کامال نگران بود...

 در تمام این سال ها پدر و مادرم پا به پای من سوختن...

 باید خیال مامان و از بابت خودم راحت میکردم...

 در آغوشش گرفتم..

 و با صدایی که سعی میکردم آروم باشه گفتم:

 نیست مامان جان.._چیزی 

 من کامال خوب و سالمم..

 یه اتفاق ساده بود که به خیر گذشت...

 با صدایی که معلوم بود بغض کرده گفت:

 _یه اتفاق سادس که میخوان از اینجا ببرنت؟!

 _مامان چیزی نیست...

 فقط بابا میگه یه مدت از اینجا دور باشم بهتره...

 نمیکنه...کار از محکم کاری عیب 

 منو از آغوشش جدا کرد و زل زد به چشمام..

 _میخوای مامانتو گول بزنی؟!

 دلم نمیخواست اینقدر نگران باشه و تو نبودم غصه بخوره...
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 باید خیالش و راحت میکردم...

تو این مدت به اندازه ی کافی به خاطر من نگران و ناراحت شده 

 بود ...دیگه بسه..

 دم...االن باید آرومش میکر

 من باید قوی باشم و بتونم از پس مشکالتم بر بیام...

 به کیارش قول دادم...و باید به قولم عمل کنم..

 من میتونم...

 لبخندی روی لبام نشوندم و صورت مامان و توی دستام گرفت

 _مامان منو نگاه کن...

 قیافم شبیه کساییه که حالشون بده؟!

 _آره رنگ و روت پریده...

م واسه این پریده که وقتی شیشه ی پنجره شکست یه _رنگ و رو

 لحظه ترسیدم...همین...

هر کسه دیگه ای جای منم بود اون اتفاق یهویی میترسوندش...  

 حتی اگه شمام بودین اون لحظه میترسیدین..

 ولی االن خوبم...مطمئن باشید...

 نگاه مشکوکی بهم انداخت...
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 میکنه..از قیافش معلوم بود داره حرفام فکر 

حقم داشت من هر وقت شکه میشدم یا حالم بد میشد تا یه مدت تو تب 

 میسوختم و هیچ حرفیم نمیزدم...

ولی حاال با همچین اتفاقی خیلی معمولی برخورد میکنم...و روحیمم 

 خوبه....

 حال خوبه االنم و مدیون حرفای کیارشم...

 یادم باشه حتما ازش تشکر کنم ..

 چند لحظه سکوت باالخره به حرف اومد مامان بعده

 _سره هرکسی و بتونی شیره بمالی سره من یکی و نمیتونی...

 دخترمی من بزرگت کردم...

 از پشتم ببینمت حالت و میفهمم...

 میفهمم تو دلت چی میگذره...

 دوست ندارم حتی یک ثانیه هم از خودم جدات کنم...

 ولی چه کنم که مجبورم..

ت با دوستش و کیارش حرف میزد اتفاقی همه چی بابات وقتی داش

 رو شنیدم...

 میدونم قراره امشب با کیارش از اینجا بری...
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یه مادر نمیتونه دوریه جگرگوشش و تحمل کنه ولی وقتی میفهمه 

 اینجوری بچش در امنیته مجبور به قبول این اتفاق میشه...

 میتونن بیان... وقتی اون خدانشناسا امروز تا تو باغ اومدن پس بازم

 قطره اشکی از چشماش چکید...

 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 _برو دخترم..برو...

 اینجا برات امن نیست...

 کیارش پسر خوبیه میدونم از جونش بیشتر ازت مراقب میکنه....

از همون روزایی اولی که اومد اینجا در تمام شرایط سخت کنارت 

 بوده و هواتو داشته...

 زم هواتو داره...میدونم با

 منو بابات کیارش و خیلی قبول داریم ..قابل اعتماده...

 ولی ...

 گریه اجازه نداد ادامه ی حرفشو بزنه...

 گونم و بوسید و با گفتن:"آماده شو"از اتاق بیرون رفت...

 با رفتن مامان به اشکام اجازه ی ریختن دادم..
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 میدید...جلوی مامان گریه نکردم چون نباید ضعفم و 

 اون یه مادره با دیدن اشکای من قلبش بیشتر از قبل به درد میومد...

 نباید اوضاع رو از این سخت تر میکردم...

 اشکام و پاک کردم و به سمت کمد رفتم...

 بعد از پوشیدن لباس شروع کردم به جمع کردن وسایالم..

 یه سری خرت و پرت برداشتم و روی تخت گذاشتم..

کوچیک از زیر تخت بیرون آوردم و وسایالم و داخلش بیه ساک 

 گذاشتم...

لباسایی که موقع رفتن میخواستم بپوشم رو هم آماده کردم و روی 

 تخت گذاشتم...

به سمت در اتاق چرخیدم که برم پیشه بقیه که در اتاق باز شد و 

 مامان بابا اومدن داخل...

 قیافه جفتشون پکر و نگران بود...

 م شد و دستامو گرفت...بابا نزدیک

 _دخترم میدونم دوری از ما سخته...واسه هر سه تامون سخته..

 ولی مجبوریم...

 دورادور حواسم بهت هست دخترم..
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 نمیذارم هیچ اتفاقی واست بیوفته...

 هرچیزی نیاز داشتی به کیارش بگو...

از اونجایی که عاشق شمال و دریاشی قرار شد کیارش ببرتت 

 شمال...

ین قضیه از جنبه ی یه مسافرت نگاه کن و سعی کن خوش به ا

 بگذرونی...

و مطمئن باش با شنیدن حال خوب تو من و مامانتم اینجا خوشحال 

 میشیم...

 پس اگه به فکر حاله مایی فقط خوش باش...

 ما جز خوشی تو چیزی نمیخوایم..

سرمو تکون دادم و به نشونه ی قبول حرفاش چشمامو باز و بسته 

 مکرد

 بابا دستی به چشمای خیسم کشید و اشکامو پاک کرد...

انقدر محو نگاه و حرف زدن بابا شدم که متوجه اشک ریختنم 

 نشدم...

 بابا پیشونیم و بوسید و از اتاق بیرون رفت...
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حس کردم بغض کرده و برای اینکه ما اشکاشو نبینیم از اتاق خارج 

 شد...

 وع کنه به نصیحت کردن...حاال نوبت مامان بود بیاد جلو و شر

 نشستیم روی تخت ...

نمیدونم چقدر با مامان حرف زدیم و درد و دل کردیم که بابا وارد 

 اتاق شد..

 _دخترم کیارش اومد...

 آماده ای؟!

 _اومد؟!مگه جایی رفته بود؟!

 _آره رفت خونه تا اگه کسی این اطرافه متوجه خروجش بشه...

 االنم با یه ماشین دیگه اومده و سره خیابون پارکش کرده ..

مخفیانه وارد خونه شد تا کسی متوجه حضورش تو این خونه 

 نشه....

 باید از باال پشت بوم به سمت آخر کوچه برین...

با آقای یعقوبی همون دوستم که خونشون تهه کوچس هم صحبت 

اونجا برین پایین و از کردم که در باال پشت بوم و باز بذارن که از 

 کوچه خارج بشین...
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 فقط باید حواستون باشه کسی شمارو نشناسه...

 باشه ای زیر لب گفتم و با مامان از روی تخت بلند شدیم...

 مامان بغلم کرد و کلی اشک ریخت...

با صدایی بابا که میگفت"خانوم دیر شد"ازم جدا شد و با برداشتم 

 یرون رفتیم...کیف و ساکم هر سه از اتاق ب

 بابا به سمت باال پشت بوم قدم برداشت و گفت:

 _کیارش باالست...داره شرایط و میسنجه...

 کسی نباید متوجه خروج راشین بشه...

 سری تکون دادم و پشت سرش راه افتادم...

 دمه در باال پشت بوم که رسیدیم کیارشم به سمتمون اومد...

 دستم گرفت..نگاهی به من انداخت و ساک و از 

 رو به بابا کرد و گفت:

 _کسی تو کوچه نیست...

مصطفی هم سره خیابونه االن که باهاش حرف میزدم گفت مورد 

 مشکوکی و نمیبینه باید هرچه زودتر راه بیوفتیم...

 مامان و بابا دوباره بغلم کردن...
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 ازم خواستن مراقب خودم باشم..

 بابا رو به کیارش کرد

 جونه دخترم... _کیارش جونه تو و

 کیارش لبخندی زد و گفت

 _خیالتون راحت..حواسم به همه چیز هست..

 بابا دستم  گرفت و به سمت کیارش برد..

_کیارش دیگه سفارش نکنم...گفتنیارو قبال گفتم...حواست به همه 

 چیز باشه ..

 مامانم اشکاشو پاک کرد و گفت:

 _کیارش مواظب دخترم باش...

 لحظه هم ازش قافل نشیا...ترو خدا یه 

 کیارشم فقط سر تکون میداد...

 بابا دست مامان و گرفت 

_پریا بسه..بیا ما دیگه بریم پایین...بودنمون این باال جلب توجه 

 میکنه...

و با گفتن خدا پشت و پناهتون دست مامان و به سمت داخل کشید و 

 در و بست ...
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 ن میشدم...اگه بیشتر میموندن شاید از رفتنم پشیمو

 هنوز نرفته دلتنگشون شدم...

 هنوزم نمیدونم رفتنم کاره درستیه یا نه...

 فقط میدونم از این خونه میترسم و باید ازش دور باشم..

 خیلیم میترسم...

با صدای کیارش چشم از در بسته برداشتم و نگاهمو به کیارش 

 دوختم

 _رفتن پایین ... ما هم باید هر چه زودتر بریم

 تمو توی دستاش گرفت...و دس

 باهاش همقدم شدم...

از روی پشت بوم خونه های همسایه رد شدیم تا به آخرین خونه 

 یعنی خونه ی همون دوست بابام رسیدیم...

 همون طور که بابا گفته بود دره روی پشت بوم باز بود...

 قبل از ورودمون کیارش با گفتن"وایسا" رو به روم قرار گرفت...

 سمت شالم برد و اونو جلو تر کشید..دستشو به 

 _اینجوری بهتره...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

342 

 و دوباره دستم و گرفت و وارد خونه ی آقای یعقوبی شدیم...

 آقای یعقوبی پایین پله ها وایساده بود و انگار منتظرمون بود

 با دیدنمون سریع به سمتمون اومد و گفت:

 _دیر کردین..به جنبین تا کسی نیومده...

 دم...سالمی زیر لب کر

 ولی کیارش چیزی نگفت..

 از پله ها پایین رفتیم که باالخره کیارش به حرف اومد..

 _مصطفی کجاست؟!

 _سره خیابونه منتظره شماست...

 _مورد مشکوکی دیده نشده؟!

_نه مثله اینکه نیروهاش و فرستاده اطراف خونه تا حواسشون باشه 

 بدون هیچ خطری از اینجا برین...

خداروشکر این اطراف هیچ موردی مشکوکی دیده تا االنم که 

 نشده...

 _خوبه...

 _کجای شمال میمونید؟!
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 کیارش تو سکوت کمی نگاش کرد و گفت:

 _بابلسر

 _خوبه پس...

 _ما دیگه میریم..

 _باشه به سالمت...

 رسیدی زنگ بزن...

 راستی کدوم خطت روشنه؟!

_۰۹۱۹ 

 _آهان ،خب دیگه عجله کنید...

ی زیر لب و گفت و منو با خودش به سمت در کیارشه "باشه"ا

 خروجی کشید...

به محض باز کردن در از آقای یعقوبی خداحافظی کردیم و وارد 

 خیابون اصلی شدیم...

 کیارش کاله روی سرشو جلوتر کشید و  زیر لب گفت

 _سرتو بنداز پایین و اصال به اطراف نگاه نکن...

 ماشین یه خورده جلوتره..
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 باشهزیر لب گفتم:

 استرس داشتم...

 هر لحظه حس میکردم یکی پشت سرمه...

 ضربان قلبم شدت گرفته بود..

 انگار کیارش متوجه حالم شد که فشاری به دستم وارد کرد و گفت

 _رسیدیم..

 و ریموت ماشین و زد...

 توجهم به فراری که کنارمون پارک شده بود جلب شد...

 کیارش در ماشین و واسم باز کرد 

 سریع نشستم..

با بستن در سمت من خودشم سریع سوار شد و ماشین و به حرکت 

 در آورد...

 نفس صدا داری کشید و گفت:

 _پووووف تا اینجا که بخیر گذشت...

 تا رسیدن به اتوبان خیلی عادی رانندگی میکرد...
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وقت کسی تعقیبمون و همشم از آیینه پشت سر و نگاه میکرد که یه 

 نکنه...

 با رسیدن به اتوبان تهران کرج سرعتش و زیاد کرد...

 انگار میخواست هر چه سریع تر برسیم شمال...

 تا رسیدن به جاده چالوس هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد...

 در تمام مدت سرم پایین بود و با گوشیم ور بازی میکردم...

 و بلند کردم و نگاش کردم... که با صدای زنگ گوشیه کیارش سرم

 گوشی و برداشت و جواب داد

 _سالم 

..._ 

 _آره االن جاده ایم...

..._ 

 _نه خبری نیست

..._ 

 _باشه بهش میگم...

..._ 
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 _حواسم هست خدافظ...

 با قطع کردن گوشی نگاهی بهم انداخت

 _راشین سیم و کارتت و در بیار

 با تعجب نگاش کردم

 _چرا؟!

 ممکنه ردیابیش کنن.._چون 

 خاموش باشه بهتره...

 باشه ای گفتم و سیم کارت و از داخل گوشیم دراوردم...

 سیم کارت و به سمتش گرفتم...

 دستش جلو آورد ...

 و به جای سیم کارت دستم و توی دستش گرفت

 از این حرکتش تعجب کردم...

مشغول خیره به قیافه ی جدیش بودم که بدون هیچ عکس العملی 

 رانندگی بود...

 _چرا انقدر دستات سرده؟!

 نگاهمو ازش گرفتم
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 _نمیدونم

 خواستم دستم و از دستش بیرون بکشم که نذاشت

 _بذار همینجا بمونه تا گرم شه...

 دیگه حرفی نزدم...

 راستش اصال روم نمیشد که بخوام حرفی بزنم...

 از پنجره بیرون و نگاه میکردم ...

 ره گرم میشه..حس میکردم دستم دا

 و با گرم شدن دستام چشمامم گرم شد کم کم خوابم برد...

 نمیدونم چقدر خواب بودم که با صدای بوقی از خواب بیدار شدم...

 اولین چیزی که جلب توجه میکرد جنگل های زیبای شمال بود...

 نزدیک چالوس بودیم...

سرم و از روی صندلی ماشین برداشتم و نگاهی به کیارش 

 اختم...اند

 خیلی جدی مشغول رانندگی کردن بود...

 وقتی متوجه ی بیدار شدنم شد نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

 _باالخره بیدار شدی؟!
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 با لحن مسخره کننده ای گفتم:

 _نه هنوز نیم ساعت دیگه بیدار میشم...

 و نگاهم به دستم افتاد که هنوزم تو دست کیارش بود...

 شیدم...دستم و از دستش بیرون ک

دسته عرق کردمو به اون یکی دستم مالیدم تا کمی از رطوبتش کم 

 بشه...

 قیافم کامال متعجب شده بود...

 آخه چرا تا االن دستم و سفت چسبیده و ول نکرده بود؟!!

 حس کردم متوجه ی تعجبم شد که گفت:

 _ خواب بودی ترسیدم بیدار شی واسه همین دستت و ول نکردم..

دلیلش خیلی مسخره بود و قانع نشدم ولی سری تکون دادم و با اینکه 

 دیگه چیزی نگفتم ..

با رسیدن به متل قو برای یه لحظه همه چیز یادم رفت و با ذوق به 

 اطراف نگاه میکردم...

 بعد از دقایقی ماشین و کنار ویالی کیانوش نگه داشت...

 قبلنم اینجا اومده بودم...

 ما و روبه دریا بود... ویالی کیانوش نزدیک ویالی
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 جای با صفایی بود و من عاشقش بودم...

با پیاده شدن از ماشین خواستم به سمت دریا برم که کیارش صدام 

 زد..

 برگشتم سمتش..

_اول بیا وسایالرو ببریم باال و یه زنگ به بقیه بزنیم بعد با هم 

 میریم دریا...

 و ساک منو از ماشین بیرون آورد...

 باشه ای گفتم و به سمتش رفتم 

 با هم وارد ویال شدیم... 

 ویالی کیانوش یه ویالی دوبلکس بزرگ بود..

 آخرین بار پارسال تابستون اومده بودیم اینجا...

 با صدای کیارش به خودم اومدم و نگاش کردم:

 _هم طبقه ی پایین اتاق داره هم طبقه ی باال..

 و بردار...ببین کجا راحت تری یکی از اتاقاش

برای من فرقی نمیکرد برم تو کدوم اتاق فقط میخواستم اتاقی و 

 انتخاب کنم که به اتاق کیارش نزدیک باشه..

 نمیخواستم تنها باشم...
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کیارش که سکوت من و منو دید فکر کرد دارم فکر میکنم و بدون 

 توجه من به سمت پله ها رفت...

 صداش زدم که برگشت سمتم..

 ونه ی چیه باال انداخت...ابروشو به نش

 _تو میری باال؟!

 _آره

 _خب پس منم میام باال...

 نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت:بیا

 به سمتش رفتم و با هم از پله ها باال رفتیم...

 کیارش نزدیک اتاق کیانوش شد و گفت:

 _من تو اتاق کیانوش میمونم...

 به اتاق بغلیش اشاره کرد

 اتاق کناریشو برداری..._تو هم میتونی این 

 باشه ای گفتم و از کنارش رد شدم...

 به محض باز کردن در اتاق چشم هام از تعجب زیاد گرد شد...

 یه اتاق خیلی شیک که یه پنجره ی بزرگ روبه دریا داشت...
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 منم که عاشق دریا...

 من تا حاال وارد این اتاق نشده بودم خیلی با سلیقه و خوشگل بود...

 اق ترکیبی از صورتی و سفید بود..رنگ ات

 سریع خودم و به پنجره رسوندم و مشغول دیدن دریا شدم...

 وای که چه آرامشی داشت..

نمیدونم چقدر تو حال موندم که با یادداوری اینکه قرار بود به مامان 

 و بابا زنگ بزنم نگاهمو از دریا گرفتم و برگشتم...

 که با دیدن کیارش یه لحظه ترسیدم..

 درست رو به روم به دیوار تکیه داده بود و نگام میکرد...

 _اینجا چیکار میکنی؟!

 اشاره ای به ساکم که کناره پاش روی زمین بود کرد و گفت:

 _این و یادم رفت بهت بدم...

 سری تکون دادم

 به سمتم اومد و گفت

 _از اینجا خوشت اومده

 _خیلی
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 _دریا دوست داری؟!

 _عاشقشم

 _من عاشقه...

 کمی مکث کرد

 _دریام...

 لبخندی زدم...

 دقیقا کنارم وایساد و از پنجره به دریا نگاه کرد

 _نمیخوای به مامان و بابات زنگ بزنی؟!

 __با چی؟!سیم کارتم و که دادم به تو...

یهو یادم افتاد سیم کارت و که به سمتش گرفتم به جاش دستم و 

ون حالت خوابم گرفت و سیم کارت تو دستم موند..بعدشم تو هم

 برد  .. وقتی از خواب بیدار شدم دیگه نبود...

 _راستی سیم کارتم تو دستم بود..

 متوجه ی منظورم شد وگفت:

 _خواب بودی از دستت افتاد برش داشتم...

 هان_آ
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 گوشیشو از جیبش دراورد وشماره ای رو گرفت...

 _سالم آقای طلوعی..

..._ 

 _آره چند دیقه ای میشه...

..._. 

 نگاهی به من انداخت...

 _راشینم خوبه..

..._ 

 _باشه خیالتون راحت...

..._ 

 _آره من گفتم ..

 دلیلی نمیبینم به جز شما به کسی راستشو بگم...

 شمام بگین بابلسریم...

از این به بعدم فقط به این خطم زنگ بزنین...خط های دیگم 

 خاموشه...
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..._ 

 ۱۲_آره همون 

..._ 

 فردا میریم..._آره فردا، پس 

..._ 

 _باشه...گوشی دستتون باشه...

 از طرف من خدافظ...

 و گوشی رو به سمت من گرفت..

 میدونستم بابا پشت خطه..

 گوشی و ازش گرفتم و شروع کردم به حرف زدن با بابا...

با اینکه فقط هنوز چند ساعته که از مامان و بابا دورم ولی به شدت 

 دل تنگشونم...

 حرف میزدم بغض کردم...با بابا که 

داشت میگفت که مراقب خودم باشم...که هرچه زودتر اردشیر و 

دار دستش و دستگیر میکنن و من با خیال راحت میتونم برگردم 

 پیششون...
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با صدای ناراحت بابا و گریه های آروم مامان بغضم شکست و 

 اشکام دونه دونه رو گونه هام سرازیر شد...

 نم گذاشت و سرم و تو آغوشش گرفت...کیارش دستشو رو گرد

 آروم آروم اشک میریختم و با مامان صحبت میکردم...

 کیارشم بدون هیچ حرفی موهامو نوازش میکرد...

 بعد از کلی حرف زدن و نصیحت شنیدن باالخره خدافظی کردیم...

 همچنان تو بغل کیارش بودم و سعی در آروم کردنم داشت...

 دستی به صورت خیسم کشیدم... از بغلش بیرون اومدم و

 _میخوای بریم دریا؟!

 نگاهی به چهره ی نگران ولی جدیش انداختم

 سری تکون دادم...

آبی به دست و صورتت بزنی منم میرم لباسم و  _پس تا تو یه

 عوضم کنم صبح های دریا سرده...

 به یه در که داخل اتاق خواب بود اشاره کرد

 _سرویس بهداشتیم اونجاست...

 و از اتاق بیرون رفت...
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سریع خودم و به سرویس بهداشتی رسوندم و دست و صورتم و 

 شستم...

 و از سرویس بهداشتی بیرون اومدم...

 به سمت کیفم رفتم که چشمم به یه ژاکت روی تخت خورد...

 تازه یادم افتاد که هیچ لباس گرمی برنداشتم ...

 انگار یادم نبود که شمال چقدر سرده حتی تابستوناش...

 به سمت تخت رفتم و ژاکت و برداشتم...

 یکی از ژاکت های خودم بود...

 کیارشه...من که اینو نیاوردم پس حتما کار 

 لبخندی به این کارش زدم و با پوشیدن ژاکت از اتاق بیرون رفتم...

 همزمان با کیارش از اتاق بیرون اومدم...

 نگاهی به سرتا پاش انداختم...

 یه پلیور طوسی با یه شلوار جین مشکی پوشیده بود...

 مثله همیشه خوشتیپ...

 _بریم؟!

 سری تکون دادم و باهاش همقدم شدم...
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 رسیدن به حیاط ویال به سمت ماشینش رفت با 

 نگاه متعجبم و بهش دوختم..

 _دریا همین نزدیکیاس نیاز به ماشین نیست که...

 _بریم یه دوری بزنیم یه خورده خوراکی بخریم بعد بریم دریا...

 آهانی گفتم و سوار ماشین شدم...

 بعد از کمی رانندگی کنار یه فروشگاه بزرگ نگه داشت...

 تن پیاده شو در ماشین و باز کرد از ماشین بیرون رفت...با گف

 منم پیاده شدم...

 با ورودمون به فروشگاه دره گوشم گفت:

 _هرچیزی که دوست داری و حس میکنی نیازه بردار..

 و دستم و گرفت...

یه سبد خرید از کنار فروشگاه برداشت و هر چیزی که میدید 

 داخلش میذاشت...

 ردن نگاهی به من انداخت و گفتبعد از کلی خرید ک

 _چیزی نمیخوای؟!

 _نه هر چیزی که نیاز بود و تو خریدی...
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 ابرویی باال انداخت و به قسمت هله هوله ها رفت 

 چشم هام برقی زد 

 چند بسته پاستیل با کلی لواشک و آلو برداشت...

 دهنم آب افتاده بود ولی سعی میکردم خیلی عادی برخورد کنم....

حساب کردن خوراکیا همرو داخل چند تا کیسه گذاشت و با با 

 برداشتن کیسه ها به سمت ماشین راه افتاد

به حرفای منم که ازش میخواستم حداقل یکی از کیسه هارو بده من 

 بیارم توجهی نکرد ...

 منم دیگه اصرار نکردم...

 کیسه هارو داخل ماشین گذاشت و سوار شدیم..

 برگشت سمتم و نگام کرد

 _حاال کجا بریم؟!

 شونه ای باال انداختم و گفتم

 _نمیدونم...

 یه جایی که دریا داشته باشه...

 لبخندی زد 
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 _باشه میبرمت یه جایی که دریا داشته باشه...

 و ماشین و به حرکت در آورد...

 بعد از دقایقی ماشین وارد حیاط ویالی کیانوش شد...

 از دستش کفری شدم...

 منو ببره دریا،ولی منو برگردوند خونه که...این که قرار بود 

 یه اخم بین ابروهام نشست و سعی کردم به روی خودم نیارم...

با پیاده شدن شدن از ماشین نتونستم خودم و کنترل کنم و با صدایی 

 که عصبانیتم و آشکار میکرد گفتم

 _تو که قرار بود منو ببری دریا؟!

 ر جمع کردنش داشت...لبخندی روی لباش شکل گرفت که سعی د

 _ازت پرسیدم کجا بریم گفتی هرجایی که دریا داشته باشه...

 با ابروهاش اشاره ای به رو به روی ویال کرد

 _اینم از دریا...

 و با برداشتن کیسه ها به سمت ویال رفت...

 خندش رو مخم بود...

 پسره ی میمون منو مسخره میکنه...
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 صداش دراومد...لگدی به الستیک ماشینش زدم که 

 بعد چند دقیقه دزدگیر و زد که صدای ماشین ساکت شد..

 از ویال خارج شد و در حالی که به سمتم میومد گفت:

 _از دست من عصبانی چرا سره ماشین خالی میکنی؟!

 چیزی نگفتم و رومو ازش گرفتم...

 و بی توجه به کیارش به سمت دریا راه افتادم...

 بود... لبخند روی لباش روی مخم

این بشر یا نمیخنده یا اگرم میخنده، خندش از روی حرص درآوردن 

 و مسخره کردنه...

 خودش و بهم رسوند و شونه به شونه ی هم قدم بر می داشتیم..

با دیدن دریا بیخیال کیارش شدم و با ذوق به صحنه ی رو به روم 

 نگاه کردم...

تک تک  صدای موجای دریا که به ساحل میخورد آرامش و به

 سلول های بدنم تزریق میکرد...

هوا خنک بود و باد مالیمی به صورتم میخورد و موهامو پریشون 

 میکرد...

 در چند قدمیه دریا وایستادم ...
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 چشم هامو بستم و نفس عمیقی کشیدم..

 من عاشقه این هوا بودم...

 کیارشم هیچ حرفی نمیزد و به دریا خیره شده بود

 اعت رو به من کرد و گفت:بعد از تقریبا نیم س

 _اصن من هیچی تو خودت گشنت نیست؟!

 _نه

 _ولی من دارم ضعف میکنم...

 _آروم ضعف کن ... مزاحم منم نشو...

 زدی حس و حالم و خراب کردی...

 _راشین من جدی گفتم...

 از دیروز هیچی نخوردم...

 االناس که پس بیوفتم...

 _خوب برو یه چیزی بخور...

 نمیتونم اینجا تنها بذارم.._تو رو که 
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و از طرفیم مثله اینکه تو هم قصد نداری با من بیای پس مجبور 

میشم همین االن همین جا برای رفع گشنیم به جای غذا یه چیز دیگه 

 بخوردم...

 سریع چرخیدم سمتش و نگاه متعجبم و دوختم بهش...

 لبخند مرموزی روی لباش بود...

 چیزه دیگه بود یا من منحرف بودم..یا منظورش از این حرف یه 

ولی اخمی کردم و با گفتن" بریم "جلوتر از اون به سمت ویال راه 

 افتادم...

با ورودمون به ویال کیارش منو مجبور کرد واسش غذا درست 

 کنم...

با کلی غر زدن لباسای بیرونم  با یه شلوار و تیشرت عوض کردم 

 وارد آشپزخونه شدم..

 زیر لب گفتم: 

آخه گدا خو زنگ بزنی از بیرون واست غذا بیارن مگه چی  _

 میشه؟!

 این همه ولخرجی میکنی اینم روش...

با صدای کیارش برگشتم و کیارش و دست به سینه در حالی که به 

 کانتر تکیه داده بود دیدم...
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 _شنیدم چی گفتیااا

 _منم گفتم که بشنوی...

 پوزخندی زد..

 _بچه پررویی دیگه..

 اسه پولش نیست که از بیرون غذا سفارش نمیدم...بعدشم و

 غذای خونگی بیشتر دوست دارم..

 در ضمن از پیاز خوشم نمیاد یا نریز یا اگه میریزی کم بریز.

 ابرویی باال انداخت و از آشپزخونه بیرون رفت..

 با فهمیدن اینکه از پیاز خوشش نمیاد لبخند بدجنسی زدم و گفتم

 از خوشت نمیاد..._که اینطور...پس از پی

 منم یه پیاز پلو با خورشت پیازی واست درست کنم که حض کنی...

با یادداوری کاری که میخواستم انجام بدم دستامو به هم کوبیدم و 

 مشغول درست کردن غذا شدن..

کلی پیاز پوست گرفتم نصفشون و سالم و نصف دیگشو خاللی 

 خورد کردم...

 میخواستم لوبیاپلو درست کنم...
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از همون لوبیاپلو هایی که همیشه مامان درست میکرد و عاشقش 

 بودم...

 یه لوبیا پلو ی پر از پیاز که خودم اسمشو پیاز پلوگذاشته بودم...

چون خانوادگی پیاز دوست داشتیم مامان معموال غذاهاش پر از پیاز 

 بود...

و خدا رو شکر به خاطر عالقه ای که به آشپزی کردن داشتم زود 

 زی و یاد گرفتم و دستپختم هم حرف نداشت...آشپ

 بعد از درست کردن غذا به سمت خیار و گوجه رفتم ...

 خوب شستمشون ویه ساالد شیرازی خوشمزه درست کردم...

خواستم بذارمش تو یخچال که چشمم به پیاز های روی کانتر 

 خورد..

 برداشتم...دوباره لبخنده خبیثانه ای زدم و یه پیاز بزرگ 

 بعد از پوست گرفتن و شستنش اونم داخل ساالد خورد کردم...

 ساالد و بهم زدم و داخل یخچال گذاشتم

با خودم گفتم:ببخشید کیارش خان که تو پیاز تو دوست نداری و من 

 برعکس تو عاشقشم...

 پس یا باید با غذاهای من بسازی یا بری بیرون غذا بخوری یا...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

365 

 گه ای وجود داشته باشه...فکر نکنم یایه دی

 چون مطمئنا خودش آشپزی بلد نیست که بخواد غذا درست کنه...

 با این فکرم شروع کردم به ریز خندیدن...

 آدمت میکنم کیارش خان...آدم....

 کیارش

از موقع ورودمون به شمال حس میکنم روحیه راشین یه خورده 

 بهتر شده...

 ام بخش و داره...و کامال مشخصه که دریا براش حکم آر

 چون به محضه دیدن دریا آرامش و توی چهرش دیدم...

 با کلی شوق و ذوق به دریا نگاه میکرد...

 با دیدن اتاقشم که پنجرش رو به دریا بود کلی ذوق کرد...

 این و موقعی که خواستم ساکش و ببرم تو اتاقش دیدم...

میخواست ساعت ها انقدر اون لحظه قیافش دلنشین شده بود که دلم 

 همینجوری وایسم و یه دل سیر نگاش کنم...

 این دختر بی نهایت برای من دوست داشتنیه...

 از اینکه ترجیح داد اتاقش کنار اتاق من باشه خوشحال شدم...
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 اینجوری بهم نزدیک تر بود و من این نزدیکی و دوست داشتم...

حکم گرفته تو کل مسیر به بهونه ی گرم کردن دستش، دستش و م

 بودم و این به من انرژی و آرامش میداد...

 دلم نمیومد دستشو ول کنم...

چند باریم دستشو به لبم نزدیک کردم و بوسیدم ولی خداروشکر 

 بیدار نشد...

زی و کنار ۲۴ زی که راشی   ساعت بود که نخوابیده بودم ویل همی 

ید  خودم حس میکرد خوابم میی 

 بی نهایت گشنم بود...از دیروزم هیچی نخورده بودم و 

اول خواستم با راشین بریم رستوران ولی با یادداوری اینکه راشین 

 آشپزی بلده لبخندی زدم...

اینو چند وقت پیش در حالی که مامان داشت از دست پخت راشین 

 پیش شمسی خانوم مستخدم خونه تعریف میکرد شنیدم..

 دوست داشتم دست پخت اون و بخورم...

پس ازش خواستم واسم غذا درست کنه که با کلی غر زدن قبول 

 کرد...

 بعد از کمی اذیت کردن راشین وارد اتاق خواب کیانوش شدم...
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گوشی و برداشتم و به دایان زنگ زدم بعد از چند تا بوق باالخره 

 گوشی و رو برداشت...

 _جانم..

 _سالم دایان چطوری؟!

 _سالم داداش قربونت تو چطوری؟!

 منم خوبم،دایان کارا چطور پیش میره؟!_

_کارای شرکت که همه چی اکیه،ولی کارای اقامت راشین خانوم 

 هنوز درست نشده...

 سعی کردم ویزای طوالنی مدت بگیرم که نشد..

 خودتم گفتی که معلوم نیست چقدر بخواین ایتالیا بمونید ...

ن ویزاتون شاید مدت زمانی که میخواین اونجا باشین بیشتر از زما

 باشه...

حاال بازم سعی میکنم کارای اقامش رو درست کنم که هر چقدر 

 میخواین اونجا بمونید...

 کالفه دستی توی موهام کشیدم...

 _دایان یه کاریش کن...خیلی واجبه و بی نهایت عجله داریم...

 _خو میگی چیکار کنم؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

368 

 مگه دسته منه؟!

 نی نیست...خودت خوب میدونی گرفتن اقامت کاره آسو

 یا باید صبر کنی یا غیر قانونی از کشور خارج شین...

راست میگفت به همین راحتیا نمیشد اقامت گرفت من زیادی خوش 

 خیال بودم...

و از طرفیم نمیتونستم ریسک کنم و راشین و غیر قانونی از ایران 

 خارج کنم...

دایان باید در این مورد یه تصمیم درست میگرفتم...با خدافظی از 

 گوشی و قطع کردم و به فکر فرو رفتم....

با فکری که به ذهنم رسید لبخندی زدم  شماره ی آقای طلوعی رو 

 گرفتم

 تو دلم دعا میکردم که با پیشنهادم موافقت کنه...

 صدای آقای طلوعی توی گوشی پیچید؟!

 _علو کیارش؟!

 _سالم آقای طلوعی

 _سالم پسرم خوبی؟!

 راهه؟!همه چی رو به 
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 صداش نگران بود...

 فکر میکرد که اتفاقی افتاده که من بهش زنگ زدم

 آخع تقریبا همین یه ساعت پیش باهاش حرف زدم

 _بله،ما خوبیم و همه چی رو به راهه...

فقط زنگ زدم که بگم کارای اقامت راشین به این زودیا درست 

 نمیشه و نمیتونیم از ایران خارج شیم...

.انگار تو فکر فرو رفته بود... بعد از چند لحظه کمی سکوت کرد..

 گفت:

_اشکال نداره فعال همون شمال بمونید ..ایشاهللا به زودی اردشیر 

 دستگیر میشه و دیگه نیازی به ایتالیا رفتن نیست..

 _ولیـ...

_ولی بی ولی...میدونم تو فکرت چی میگذره..ولی تا راشین راضی 

 اج مجبورش کنم ...نباشه که من نمیتونم واسه ازدو

خوب میدونم چون تو مقیم اونجایی با ازدواجتون به راحتی به 

راشین اقامت میدن ولی راشین تو موقعیت مناسبی برای تصمیم 

 گیری راجب آیندش و ازدواجش نیست...

 _شما به من اعتماد...
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_کیارش جان بحث اعتماد نیست که...بهت اعتماد داشتم که دخترم و 

 ا خودت بردیش یه شهره دیگه...سپردم دستت ب

 اعتماد داشتم که راشین اآلن پیشته..

ولی راجب ازدواج فعال نمیتونم تصمیمی بگیرم و با آیندش بازی 

 کنم...

راشین باید خودش برای زندگیش تصمیم بگیره و االنم موقعیتی 

 خوبی برای تصمیم گیری نیست...

 ...و اینکه تو االن به اعتماد راشینم نیاز داری

 سعی کنم اعتمادش و جلب کنی...

 بعد از رفع مشکالت با راشین راجب تو صحبت میکنم...

 پس فعال صبر کن...

و در ضمن تو این مدت که راشین که پیشته بهش به عنوان یه 

 مسئولیت نگاه کن نه یه عشق...

 و با خدافظی گوشی و قطع کرد...

 داشتم...حرفاشو قبول داشتم من زیادی هول بودم و عجله 

 ولی با این حال یه خورده عصبی شدم...

 میترسیدم راشین من و قبول نکنه و دوباره از دست بدم...
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 کالفه یه خورده تو اتاق قدم زدم...

با یادداوری اینکه راشین میخواست واسم غذا درست کنه و االن 

پایین منتظره گوشی و روی میز گذاشتم و به سمت در اتاق راه 

 افتادم...

 با باز کردن در اتاق بوی غذا خورد به مشامم...

 بو که عالی بود پس حتما طعمش عالیه..

با عجله از پله ها پایین رفتم و خودم و آشپزخونه رسوندم...راشین 

 در حال چیدن میز بود..

 نگاهی به من کرد و بدون هیچ حرفی مشغول چیدن میز شد...

 خیلی مشکوک میزد...

 ال انداختم و گفتمابرویی با

 _غذا آمادست؟!

 _اوهوم بشین االن میکشم...

باشه ای گفتم و روی یکی از صندلی ها دست به سینه نشستم و تکیه 

 دادم...

 خیره به راشین و کاراش بودم...

 تمام کاراش و با دقت انجام میداد...
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 بعد از چند دقیقه غذا رو کشید و روی میز گذاشت...

 .به سمت یخچال رفت.

 چشم از راشین گرفتم  به غذا دوختم...

 با دیدن غذایی که درست کرده بود چشمام گرد شد

 یه لوبیا پلوی پر از پیاز...

 به سمت میز اومد و ظرف ساالد رو هم روی میز گذاشت...

 نگاهم به ساالد خورد...

 حتی تو ساالدشم کلی پیاز ریخته بود...

 نشست روی صندلی رو به روم و گفت:

 _چرا نمیکشی؟!نکنه لوبیا پلو دوست نداری؟!

 _چرا دوست دارم...االن میکشم...

 _بشقابتو بده من برات بکشم...

با این که میدونستم قصدش از این کار چیه ولی به روی خودم 

 نیاوردم و بشقابم و به سمتش گرفت...

 راستش از خدام بود که خودش برام غذا بکشه..

 سعی در جمع کردنش داشت...لبخندی روی لباش بود که 
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 چند کفکیر پر برام از قسمتایی که پیاز بیشتری داشت کشید...

 لبخندی زد و گفت:

 _هر چقدر خواستی بخور زیاد درست کردم

 و مشغول کشیدن واسه خودش شد

 قاشق و برداشتم و شروع به خوردن کردم...

ساالد زیر چشمی نگام میکرد و من بی توجه بهش برای خودم 

 ریختم...

در تمام مدت منتظر بود چیزی بگم ولی من در سکوت بشقاب خالی 

 شدم و دوباره پر کردم و با اشتها مشغول خوردن شدم...

 دست پختش واقعا حرف نداشت...

وقتی که کامل سیر شدم از روی صندلی بلند شدم که راشین با قیافه 

 ی بهت زده ای گفت:دوست داشتی؟!

 مخصوصا طعم پیازش..._آره عالی بود 

 و با زدن چشمکی از آشپزخونه بیرون رفتم...

بیچاره نمیدونست من عاشق پیازم و اون حرف و فقط واسه 

 سنجیدنش زدم...
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االن فهمیدم واسه اینکه راشین یه کاری و انجام بده باید برعکس 

 اون کار و بهش بگم...

 با یادداوری کارای بچگونش خندم گرفت

 ازدواجمون تا چند سال به فکر بچه آوردن نباشیم.. یادم باشه بعد

 اول باید راشین و بزرگ کنم....

 راشین

در تمام مدت که کیارش غذا میخورد زیر چشمی نگاش میکردم و 

هر لحظه منتظر بودم که عصبانی شه یا دست از غذا خوردن 

 بکشه...

 ولی خیلی با اشتها و بی توجه به من مشغول خوردن بود...

 از خوردن دو بشقاب پر،  از سره میز بلند شد...بعد 

 با تعجب ازش پرسیدم:دوست داشتی؟!

 _آره عالی بود مخصوصا طعم پیازش...

 و با زدن چشمکی از آشپزخونه بیرون رفت..

 و من مات و مبهوت به رفتنش نگاه میکردم..

 بعد از چند لحظه نگاهم به بشقابش افتاد..

 چرا این همه خورد؟!این که پیاز دوست نداشت پس 
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 فکر کنم خیلی گشنش بود ...

 کارای کیارش همیشه برام تعجب برانگیزه..

 شروع کردم به جمع کردن ظرف های روی میز...

 ولی تمام ذهنم درگیر این مرد مرموز بود..

 چایی دم کردم و مشغول شستن ظرف ها شدم...

 بعد از شستن ظرف ها آشپزخونه رو جمع و جور کردم

تا چایی ریختم و با کاکائو و خرما و قند روی سینی گذاشتم و از دو 

 آشپزخونه بیرون رفتم...

 کیارش توی حال روی مبل نشسته بود و فیلم میدید..

 با دیدن سینی توی دستم نگاه متعجبی بهم انداخت که گفتم:

_به خوردن چایی عادت دارم..نخورم سر درد میگیرم...واسه خودم 

 د توام بخوری...ریختم گفتم شای

 سری تکون داد و به کنارش اشاره کرد 

 _بشین اینجا...میخورم...

کنارش نشستم که سینی و ازم گرفت و روی عسلیه کنارمون 

 گذاشت...

 و خیره ی تلویزیون شد...
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 منم نگاهم و ازش گرفتم  به تلویزیون دوختم...

 مشغول دیدن سریال آسپرین بود...

 داشتم واسه همین با ذوق مشغول دیدن شدم...این سریال و دوست 

ارمیا قاسمی و که دیدم با دیدن چال لپش با لبخند یه ای جان گفتم که 

 کیارش با اخم برگشت سمتم...

 نگاه خشمگینی بهم انداخت که خنده رو لبم ماسید...

 روشو ازم گرفت و کنترل رو از روی مبل 

 برداشت و یه فیلم دیگه گذاشت... 

 منم تو هم رفت...اخمای 

 _ااا داشتم نگاه میکردماا چرا عوضش کردی ؟!

 _الزم نکرده اونو ببینی...این و ببین

 _اما من اون و دوست داشتم...

 _منم اینو دوست دارم..

 _اون قشنگ تر بود

 _نه این قشنگ تره

 _من فیلمای خارجی دوست ندارم
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 _منم فیلمای ایرانی دوست ندارم..

 اشتی نگاه میکردی؟!_پس چرا تا االن د

_کیانوش این فیلم و ریخته بود تو هاردم میخواستم ببینم چیه که 

 فهمیدم خیلی چرته...

 دیگه چیزی نگفتم. 

 بحث با این بشر فایده نداشت...

 دلم میخواست دونه دونه موهاشو از ریشه بکنم...

 با حرص چاییمو برداشتم و مشغول دیدن فیلم شدم...

 چاییشو برداشته بود و کم کم ازش میخورد..کیارشم 

 محو فیلم شده بود..

 کالفه شدم..

فیلم جالبی بود فقط چون سریال بود و من از اولش ندیده بودم 

 نمیدونستم چی به چیه...

 دلم میخواست کیارش منو ببره بیرون ولی روم نمیشد بهش بگم...

گم منو ببره تو فکره این بودم که چیکار کنم بدون اینکه خودم ب

 بیرون که با فکری که به ذهنم رسید لبخند مرموزی زدم...

 طوری وانمود کردم که از فیلم خوشم اومده..
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و با دیدن هنرپیشه جذاب مرد که نقشه اصلی و بازی میکرد لبخندی 

 زدم و با ذوق گفتم:

 _واای این پسره چه خوبهه

 با همون اخم روی پیشونیش نگام کرد و گفت:

 گفتی فیلم های خارجی دوست نداری؟!_تو که 

_اون واسه چند لحظه پیش بود االن نظرم عوض شد اصال با دیدن 

 هنرپیشه مردش کال به فیلم های خارجی عالقه پیدا کردم...

 اخم روی پیشونیش عمیق تر شد

 _الزم نکرده به این جور فیلما عالقه مند شی..

 _دیگه دیر گفتی من عالقه مند شدم...

 استپ کرد و گفت فیلم و

 _مناسب سن تو نیست برو اتاقت..

 _اون وقت مناسب سن تو هست؟!!

 _ راشین با من بحث نکن گفتم برو تو اتاقت...

 _نمیرم منم میخوام ببینم...

 این سری صداش باالتر رفت
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 _رااااشین

 ساکت شدم...

 نمیخواستم عصبانیش کنم...

 این خراب تر میکنم...میدونستم با لج کردنم فقط اوضاع رو از 

 آخرشم منو مجبور میکنه که برم تو اتاقم و من این و نمیخوام...

 باید از یه راه دیگه وارد میشدم...

 چشامو مظلوم کردم و زل زدم تو چشماش..

 _خو آخه حوصلم سر رفته...

 کمی از اخماش باز شد...

 وقتی اوضاع و مساعد دیدم تصمیم گرفتم کمی فیلم بازی کنم...

 از رو مبل بلند شدم و سرمو پایین انداختم...

 _ولی باشه میرم تو اتاقم...

 و به سمت پله ها راه افتادم...

 درست زمانی که از نقشم نا امید شدم با صدای بلندی گفتم:

دقیقه وقت داری آماده شی وگرنه از بیرون رفتن خبری  ۱۰_فقط 

 نیست...
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 و جلوتر از من از پله ها باال رفت...

 لبخندی روی لبام نشست

 با خوشحالی از گرفتن نقشم به سمت اتاق راه افتادم..

با ورود به اتاقم سریع شلوارم با یه شلوار تنگ مشکی عوض 

 کردم..

 مانتو کوتاه مشکیمو رو هم پوشیدم...

 شال و سر کردم و با عجله از اتاق بیرون رفتم...

 :بدون در زدن وارد اتاق کیارش شدم و بلند گفتم

 _من آمــــادم

 اما با دیدن باال تنه ی لخت کیارش چشمام گرد شد...

 کیارشم با تعجب منو نگاه میکرد و چیزی نمیگفت...

بعد از چند لحظه باالخره به خودم اومدم و سریع از اتاق خارج شدم 

 و به اتاق خودم پناه بردم...

 از خجالت نمیدونستم باید چیکار کنم...

 با کیارش رو نداشتم...روی رو به رو شدن 

آخه منی که رو در زدن انقدر حساسم چرا خودم یادم رفت در 

 بزنم؟!
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روی تخت نشستم و دستامو روی صورتم گذاشتم که صدای در زدن 

 بلند شد...

 اون قدر خجالت کشیده بودم که حتی روم نمیشد چیزی بگم...

در اتاق و بعد از چند بار در زدن که از جواب دادن من نا امید شد 

 باز کرد  اومد داخل...

 نگام کرد و گفت:

 _صدای در و نمیشنوی؟!

 سرمو به نشانه ی نه باال بردم...

 با لحن مسخره کننده ای گفت:

 _خب خداروشکر...

 آماده ای؟!

 _اوهوم

 _پس پاشو بریم...

از رو تخت بلند شدم و تو دلم ازش قدردانی میکردم که به روم 

 نیاورد..

 الت آب میشدم...وگرنه از خج
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خواستم از در اتاق بیرون برم که چون تو فکر اون اتفاق بودم 

 متوجه کیارش نشدم و با سر رفتم تو سینش...

 انقدر سینش سفت و محکم بود که سرم درد گرفت...

در حالی که دستم و روی سرم میذاشتم سرمو و بلند کردم و نگاهم و 

 به چشماش دوختم

 ر چیکار میکنی؟!_االن دقیقا تو جلوی د

 _یعنی من به این گندگی و ندیدی؟!

 _نه ندیدمت تو که دیدی منو میرفتی کنار..

 _کورم شدی الحمد هللا

 با گفتن "کور عمته"خواستم از کنارش رد شم که جلومو گرفت

 _کجا به سالمتی؟!

 _مگه قرار نبود بریم بیرون؟!

 به لباسام اشاره کرد

 _اینجوری؟!

 چجوری؟!_پس 

 از کنارم رد شد و به سمت صندلی داخل اتاق رفت..
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 ژاکتم و که روی صندلی بود برداشت و به سمتم گرفت

 _اینو بپوش

 _گرمه..

 _سرده تازه از عصر به بعد سرد ترم میشه...

 _ولی من هوای سرد و دوست دارم...

 _سرما میخوری بپوش...

 کنم...نمیدونم چرا دوست داشتم باهاش لج 

 _نمیخوام...

 _نمیپوشی دیگه؟!

 _نچ

 _باشه پس خودم تنت میکنم...

و سریع دستم و گرفت و بی توجه به تقالهام به زور ژاکت و تنم 

 کرد...

 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 _حاال شد...

 بریم...
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 هنوزم از دستش کالفه بود..

 _نمیام

 ه؟!برخالف انتظارم هیچ اصراری نکرد فقط گفت:نمیای دیگ

مطمئن بودم با "نه"گفتن من پشیمون میشد و کال من و بیرون 

 نمیبرد...

 و من به شدت دلم بیرون میخواست..

 پس لجبازی و گذاشتم واسه یه وقت دیگه...

 زورگویی نثارش کردم و جلوتر ازش به سمت ماشین راه افتادم...

با رسیدن به ماشین سریع سوار شدم و بعد از چند لحظه کیارشم 

 ومد و سوار شد..ا

بدون اینکه نظر منو بپرسه ماشین و روشن کرد و از حیاط بیرون 

 رفتیم..

در تمام طول رانندگی بدون هیچ حرفی از پنجره بیرون و نگاه 

 میکردم

با نگه داشتن ماشین کنار یه فروشگاه چرخیدم رو به کیارش و 

 نگاش کردم...

 بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده شدیم 
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 وشگاه لباس بزرگی شدیم....وارد فر

 خیلی شلوغ بود...

 کیارش به سمت پله برقی رفت منم دنبالش راه افتادم..

 رفتیم طبقه ی دوم...

 بدون اینکه نگام کنه گفت

 _باید یه سری لباس گرم واست بگیرم...

 _الزم نیست...

 _وقتی من میگم الزمه یعنی الزمه...

 حق اعتراضی نداشتم...مثله همیشه حرف حرفه خودش بود و من 

 کیارش کنار یه بوتیک مردونه وایساد...

 مشغول دیدن ویترین بوتیک شدم که کیارش گفت:

 _بریم داخل اینجا کار دارم 

 _تو برو داخل من اینجا ویترین و نگاه میکنم...

خواست مخالفت کنه که با دیدن پسرایی که داخل بوتیک بودن 

 پشیمون شد...

 و کالفه گفت:
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 _پس همینجا بمون من زود میام...

باشه ای گفتم و نگاهم و از کیارش گرفتم و به لباسای پشت ویترین 

 دوختم....

 مثله همیشه عاشق بوتیک های مردونه بودم...

 خیلی اتفاقی نگاهم به ویترین بوتیک کناری افتاد ..

به سمتش رفتم یه دستمال گردن شیک مردونه پشت ویترین 

 ...خودنمایی میکرد

 دلم میخواست بخرمش واسه کی و نمیدوستم فقط میخواستمش...

وارد بوتیک شدم شال گردن و به فروشنده نشون دادم و ازش 

 خواستم واسم بیارمش...

 چند تا رنگشو روی میز گذاشت...

ولی سرمه ایش یعنی همونی که پشت ویترین بود از همش شیک تر 

 بود

 که بخرمش... با دیدنش از نزدیک بیشتر دلم خواست

 با گفتن "همینو میخوام"کیف و برداشتم و پولش و حساب کردم...

 خواستم از بوتیک بیرون برم که پسره صدام زد

 _خانوم کارت مغازه رو داشته باشید شاید الزمتون شد...
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با اینکه میدونستم نیازی به اون کارت پیدا نمیکنم ولی برای اینکه 

 ازش گرفتم که چشمکی زد... تو ذوقش نزنم برگشتم و کارت و

چشم غره ای رفتم و خواستم از مغازه خارج بشم که با دو چشم به 

 خون نشسته مواجه شدم...

 کیارش نگاه خشمگینش و به فروشنده دوخت که من جاش ترسیدم..

با قدم های بلند به سمتم اومد و بدون هیچ حرفی دستم و کشید و از 

 مغازه بیرون برد

 کیارشم که همیشه بد موقع سر میرسه..این 

 باید واسش توضیح میدادم که یه وقت فکر بدی راجبم نکنه...

 _کیارش من...

 در حالی که دندوناشو به هم میفشرد گفت:

 _هیچی نگو راشین هیچی نگو...

 بعد از کمی قدم زدن داخل فروشگاه یه خورده آروم تر شد...

 وارد یکی از مغازه ها شدیم..

 تا ژاکت و پالتو و لباس های گرم واسم گرفتچند 

 هر چقدرم گفتم الزم نیست بازم کار خودشو کرد..

 پول همه ی لباسارو هم خودش حساب کرد...
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در تمام مدت دستمو محکم گرفته بود طوری که انگار میترسید فرار 

 کنم...

 جرعت اعتراض یا زدن حرفیم نداشتم...

 رو به من کرد و گفت: خریدامون تموم شده بود که کیارش

 _چیزه دیگه ای نیاز نداری؟!

 لباس زیر میخواستم ولی روم نمیشد بگم...

 ترجیح دادم سکوت کنم...

 سکوتم که طوالنی شد دستم و یه فشار آروم داد و راه افتاد...

 کناره یه مغازه لباس زیر وایستاد ...

 از خجالت لپام گل انداخته بود

 خیلی جدی گفت:

تظر میمونم چیزایی که الزم داری و بخر و سریع بیا _اینجا من

 بیرون

 سری تکون دادم و وارد مغازه شدم...

چند دست لباس زیر و لباس خواب خریدم و بعد از حساب کردن از 

 مغازه بیرون اومدم...

 کیارش کنار مغازه به دیوار تکیه داده بود و سرش تو گوشیش بود
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 صداش زدم که سرش و بلند کرد

 _خریدات تموم؟ !

 _اوهوم

 _پس بریم...

 دوباره دستم و توی دستش گرفت و از فروشگاه بیرون آمدیم...

 دستمو ول کرد و کیسه های خرید و داخل ماشین گذاشت..

 خواستم سوار ماشین شم که خیلی محکم گفت:

 _سوار نشو...

 با تعجب نگاش کردم ...

 دوباره دستم و گرفت و گفت:میریم شام

 سمت رستوران رو به روی فروشگاه راه افتاد...و به 

 شام در سکوت خورده شد...

حس میکردم کیارش هنوزم از دستم عصبانیه و حرف نمیزدم تا یه 

 وقت عصبانی تر نشه...

 بعد از شام سوار ماشین شدیم...

 سرم و به صندلی تکیه دادم و چشمامو و بستم...
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 چشمام و باز کردمبعد از حدودا یه ربع با وایسادن ماشین 

 و نگاهم به دریای رو به روم خورد...

 ماشین دقیقا رو به روی دریا نگه داشته بود...

 با پیاده شدن کیارش منم پیاده شدم...

 کیارش از جلو به ماشین تکیه زد 

 دستاشو داخل جیبش گذاشت و به دریا خیره شد...

 کنارش وایستادم...

نه ی قشنگی و ایجاد کرده آفتاب در حال غروب کردن بود و صح

 بود...

 کیارش هیچ حرفی نمیزد..

 این سکوت اذیتم میکرد...

 باید براش توضیح میدادم دلیل رفتنم به اون بوتیک و...

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 _کیارش باور کن امروز راجبم اشتباه فکر کردی من...

 وسط حرفم پرید

 ست..._خودم همه چی و میدونم نیازی به توضیح نی
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 _ولی آخه...

 _میدونم برای خرید چیزی وارد اون بوتیک شدی..

 عصبانی شدن من به خاطر چیزه دیگه ای بود...

 کمی مکث کرد

_امروز کیانوش بهم اس داد که اگه رفتم اون فروشگاه برم پیش 

 یکی از دوستاش ...

 یه بسته ای و ازش بگیرم و موقع برگشت به کیانوش بدم...

ازم خواستی دمه در وایسی و ویترین و نگاه کنی به هیچ موقعی که 

 عنوان نمیخواستم قبول کنم...

ولی با دیدن شلوغی بوتیک که همشونم پسر بودن ترجیح دادم 

 همون دمه در وایسی...

 از داخل همش حواسم بهت بود...

ولی اشکان، دوسته کیانوش بعد از اینکه خودم و معرفی کردم 

 پرسی کردن....شروع کرد به احوال 

 انقدر حرف زد که سرم رفت...

بعد از این که اون بسته رو بهم داد گفتم عجله دارم و سریع از 

 بوتیک بیرون اومدم...
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 ولی تو اونجا نبودی...

کالفه دستی توی موهاش کشید و به خورده ازم فاصله گرفت و 

 جلوتر رفت...

 یوونم میکرد..._فکر اینکه دوباره گیره اون عوضیا افتاده باشی د

 از شدت عصبانیت و نگرانی نمیدونستم باید چیکار کنم...

از کنار بوتیک بغلی که رد شدم که برم دنبالت بگردم خیلی اتفاقی 

 دیدمت که داشتی چیزی میخریدی...

اون لحظه از اینکه سالم بودی و اتفاقی واست نیفتاده بود خیالم 

 راحت شد...

 مرتیکه به تو خوشم نیومد...و از طرفیم از نگاه اون 

 انگار میخواست قورتت بده...

 نگاهی به من کرد

 _خودت از غیرت یه مرد کُرد خبر داری...

ما اگه ببینیم توی خیابون یه مرد داره به یه خانوم نگاه بدی میندازه 

 بازم غیرتمون به جوش میاد چه برسه به ناموس خودمون...

س خودش دونسته بود خوشحال نمیدونم چرا از اینکه من و نامو

 بودم...
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 به هر حال دختر خالش بودم...

 بعد از کمی مکث ادامه داره_

_و از طرفیم عصبانیتم واسه این بود که چرا بدون اینکه به من بگی 

 وارد اون بوتیک شدی؟!

 مثله اینکه هنوز تو اوضاع رو جدی نگرفتی..

 نمیدونی هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیوفته...

 اگه اتفاقی واست میوفتاد من چیکار میکردم؟!؟

 باید بیشتر مراقب باشیم

 حرفاش حقیقت محض بود..

 راست میگه مثله اینکه یادم رفته واسه چی اومدیم اینجا..

 هر لحظه ممکنه منو پیدا کنن...

 با این فکر یه لرز افتاد تو بدنم و به سمت کیارش رفتم...

 شت سمتم...دستم و روی شونش گذاشتم که برگ

 با دیدنم قیافش نگران شد.

 دستشو روی شونم گذاشت و من و کشید تو بغلش...

 سرش و توی گودی گردنم برد و نفس عمیقی کشید...
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 با صدای آرومی گفت:

 _مثله اینکه بازم تند رفتم...

 آغوشش توی این هوای سرد من و گرم کرد...

 چقدر بغلش آرامش بخش بود...

 هوسی من بغل کرده بود این و حس میکردم... به دور از هیچگونه

دیگه خبری از اون کیارش خشن گذشته که هی منو اذیت میکرد 

 نبود...

 هنوزم جدی بود ولی در کنار جدیتی که داشت مهربونم بود...

 مهربونیشو با کاراش نشون میداد...

 میدونستم تا زمانی که کیارش کنارمه هیچ اتفاق بدی نمیفته...

 ان داشتم...بهش ایم

 تو این مدت که کنارم بوده بهش اعتماد پیدا کردم...

 کیارش میتونه تکیه گاه خوبی باشه...

 بعد از چند لحظه من و از بغلش جدا کرد و گفت:

 _بشینیم؟!

 نگاهی به ماسه های ساحل انداختم و سری تکون دادم...
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 دستم و گرفت و یه خورده به دریا نزدیک شدیم...

 ارش منم نشستم...با نشستن کی

 هوا رو به تاریکی میرفت...

صدای موج هایی که به ساحل میخورد و باده خنکی که میوزید یه 

 حس خوبی و بهم منتقل میکرد...

 خیره ی دریا شدم و به زندگیم فکر کردم...

 به آینده ای که نمیدونستم قراره چه اتفاقایی بیوفته...

دستگیر میشه تا من بتونم با خیال به اردشیری که نمیدونستم کی 

 راحت زندگی کنم...

 به پدر و مادرم...

 تو این موقعیت با هجوم این همه مشکالت یاد سامان افتادم...

 یاده نامردیاش...

 لبخند تلخی روی لبم نشست...

 حسم نسبت بهش کمرنگ تر شده بود...

 بست...تو این موقع کیارش سرش و روی پام گذاشت و چشم هاش 

 سرم و اوردم و نگاه متعجبی بهش انداختم...
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 در حالی که هنوزم چشم هاش بسته بود گفت:

 _خستم،دو شبه نخوابیدم...

 یهو یادم افتاد که کله دیشب و مشغول رانندگی بود..

 از صبحم ندیدم که بخوابه...

 یه لحظه دلم براش سوخت...

رده اینجا تا به خاطر من از زندگیش و کاراشو گذشت و منو آو

 مراقبم باشه...

 از تهه دلم ممنونش بودم...

سامانی که این همه ادعای عاشق بودن میکرد و میگفت نفسش به 

 نفسم بنده االن کجاست که ببینه عشقش به زور نفس میکشه...

 چهار سال اشتباه راجبش فکر میکردم...

 برای چند لحظه کیارش و با سامان مقایسه کردم...

 ی از سامان سر بود...کیارش خیل

 نمونه ی یه مرد واقعی بود...

 یه تکیه گاه قوی...

لبخند محوی زدم و بدون اراده دستم و داخل موهاش گذاشتم و با 

 موهاش بازی کردم...
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یه لحظه چشم های متعجب و خواب آلودش و باز کرد که دستم تو 

 موهاش آروم مشت شد...

 چشم هامون قفل هم بود...

 چقدر همدیگرو نگاه کردیم که دوباره چشماشو بست....نمیدونستم 

 وسوسه ی لمس موهاش افتاد تو جونم...

 موهای نرمی داشت..

دوست داشتم بازم دستم و توی موهای خوش حالتش بکشم ولی 

 خجالت میکشیدم...

بعد از کمی دست دست کردن دل و زدم به دریا و دستمو فرو کردم 

 تو موهاش...

 روی سرش میکشیدم و موهاشو نوازش میکردم....دستم و آروم 

 دستم و توی موهاش نگه داشتم و خیره ی قیافه ی جدیش شدم...

 اصال انگار این بشر خندیدن بلد نبود..

 یاده کارایی که تو این مدت واسم کرد افتادم..

 واقعا ممنونش بودم...

 مشغول نگاه کردن به کیارش بودم که همون لحظه دستم و گرفت و

 روی موهاش تکون داد...
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 فهمیدم میخواد بازم موهاشو نوازش کنم...

لبخندی به این کارش زدم و دستم و روی موهاش به حرکت در 

 آوردم..

 دستش و از روی دستم برداشت....

 و بعد از چند دقیقه نفس هاش منظم شد که فهمیدم خوابش برده...

ش همیشگی کیارشی االن که روی پای من خواب بود شبیه کیار

 نبود...

االن شبیه پسر بچه ی مظلومی شده بود که تو بغل مامانش آروم 

 گرفته...

هوا تاریک شده بود و از طرفیم پام خواب رفته بود و گز گز 

 میکرد،ولی دلم نمیومد کیارش و از خواب بیدار کنم..

 خستگی و بی خوابیش به خاطر من بود پس باید میذاشتم بخوابه...

 ز پام اهمیتی ندادم...پس به گز گ

 یک ساعتی گذشت و کیارش همچنان خواب بود...

با این اطرافمون تاریک و خلوت بود ولی حضور کیارش جلوی 

 ترسم و گرفته بود حتی اگه خواب باشه...

 هوا داشت سردتر میشد و کیارش لباس گرمی تنش نبود...
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 نگران شدم،ممکن بود سرما بخوره...

 حلقه کردم و سرشو به سینم فشردم...دستم و دور سرش 

 میخواستم با اینکار صورتش و گرم نگه دارم...

بعد از چند لحظه دستم و آروم توی دستش گرفت و روی لبش 

 گذاشت و نگه داشت....

 فهمیدم که بیدار شده ولی چشماش هنوزم بسته بود...

 صداش زدم که آروم زیر لب گفت:جانم؟!

 مور مور شد...با جانم گفتنش بدنم 

 یه جوری شدم...

 یه حس غیر قابل وصف اومد سراغم...

 سکوت کردم و دیگه چیزی نگفتم...

یعنی اگرم میخواستم حرفی بزنم زبونم برای گفتن چیزی 

 نمیچرخید...

 چند دقیقه ای گذشت که آروم چشماشو باز کرد...

 بوسه ای روی دستم زد ...

 و آروم بلند شد...
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 م و خجالت زده سرم و پایین انداختم...از کارش شوکه شد

 _پاشو بریم سرده...

 سرم و باال آوردم که از جاش بلند شد

 دستش و به سمتم گرفت

 دستش و گرفتم و بلند شدم...

 و به سمت ماشین رفتیم...

 ماشین روشن کرد و به سمت ویال که نزدیکمون بود راه افتادیم...

ن ماشین پیاده شدم و با ورودمون به حیاط به محض پارک کرد

 جلوتر از کیارش وارد ویال شدم...

 از پله ها باال رفتم و با عجله وارد اتاقم شد...

زیر لب گفتم:خداروشکر که کلید ویال رو داشتم وگرنه اگه یه دقیقه 

 بیشتر کنار کیارش میموندم از خجالت آب میشدم...

 لباسم و با یه تاپ و شوار عوض کردم...

سرد بود ولی نمیتونستم تو خونه لباس گرم بپوشم و  با اینکه هوا

 همیشه مامان سره این موضوع کلی غر میزد...

 عادت به پوشیدن شلوارم نداشتم همیشه شلوارک پام بود..
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ولی حاال به خاطر تنها بودنم با کیارش مجبور بودم مراعات کنم تا 

 خودم راحت تر باشم...

 و گرم کرده بود..خداروشکر شوفاژم روشن بود و اتاق 

 به سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم...

 که صدای در زدن اومد...

 با گفتن" بیا تو" ی من در باز شد

 از جام بلند شد و به تخت تکیه زدم...

 که قامت کیارش توی چهارچوب در نمایان شد..

 اومد نزدیک تر...

 با صدایی آرومی گفتم:کاری داشتی؟!

 سمتم گرفت..سیم کارتی و به 

 _این سیم کارت ماله توإ..

 یادم رفت بدمش بهت...

 اگه خواستی به مامان یا بابات زنگ بزنی با این خط زنگ بزن

 لبخندی زدم و سیم کارت و ازش گرفتم...
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خوشحال بودم که از این به بعد هر وقت دلتنگ بشم میتونم به مامان 

 و بابا زنگ بزنم و باهاشون و صحبت کنم...

 ضمن یادت باشه که فقط میتونی با مامان بابات حرف بزنی... _در

 فقط همین دو تا...

 سری تکون دادم..

 _من دیگه میرم توام بگیر بخواب...

 اتفاقی افتاد سریع خبرم کن من خوابم سبکه زود بیدار میشم...

 و با گفتن"شب بخیر"از اتاق بیرون رفت...

 با خودم گفتم:این خوابش سبکه؟!

 یعنی تمام مدت که موهاشو نوازش میکردم بیدار بوده؟!

 یا حتی زمانی که سرشو تو بغلم گرفتم..

با یادداوری این صحنه و بعدش که دستم و روی لبش گذاشت و 

 بوسید خجالت زده پتو رو خودم کشیدم

 لبمو به دندون گرفتم و زیر لب گفتم:واای من چیکار کردم؟!

 لند شدم و پتو رو از روم کنار زدم...بعد از کمی زیر پتو موندن ب

 گوشیم و از داخل کیفم برداشتم...
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 سیم کارت و وارد گوشی کردم ...

با روشن شدن گوشی همش به این فکر میکردم که اآلن به کی زنگ 

 بزنم....

که آخرم پشیمون شدم و با برداشتن هندزفریم از توی کیفم به سمت 

 پنجره رفتم 

 ..بارون نم نم میبارید.

 با ذوق دستم و از پنجره بیرون بردم و

 سعی میکردم قطرات باران و تو مشتم بگیرم...

 نصفه شبی بازیم گرفته...

 باالخره بیخیال بارون شدمو و نگام و به دریای طوفانی دوختم...

یاده اردوی شمالی که چند سالی پیش با دوستای باشگام رفتیم 

 افتادم...

 شمال...اومده بودیم 

مربیمون هماهنگ کرده بود که با بچه های تیم اینجا یه مسابقم داشته 

 باشیم ..

این مسافرت اولین و آخرین مسافرتی بود که تنها بدون خانوادم 

 میرفتم...
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بابا با کلی سفارش کردن به خودم و مربیم باالخره راضی شد من و 

 باهاشون بفرسته...

 یم بود...یکی از بهترین مسافرت های زندگ

یکی از شبایی که دریا بودیم دقیقا مثل همین االن دریا طوفانی 

 بود...

که عسل گفت هروقت دریا طوفانی بود یعنی یه آدم و تو خودش 

 غرق کرده و هنوزم اون شخص داخلشه...

 برای همین بی قراری میکنه و میخواد جسد و بفرسته ساحل...

ه ی رو به روم وحشت برای یه لحظه از دیدن دریای طوفان زد

 کردم....

 دریای رو به روم یه قاتله ...

 قاتلی که هیچ وقت محاکمه نمیشه...

بی توجه به دریا چشم هامو بستم و هوای خوب و به ریه هام 

 فرستادم...

 دلم برای باشگام تنگ شده بود...

 سال فوتبالیست بودم درست از دوازده سالگیم این ورزش و۶

وع کردم  ...ش 
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رشته پیشنهاد عسل بود و از اونجایی که خودمم عالقه داشتم این 

 قبول کردم

اوایل تو سالن بازی میکردیم ولی بعد دو سال در کنار فوتسال،  

 زمین چمنم میرفتیم...

باشگاه رفتنم یک سال بعد از اون اتفاق نحس بود و برای بهتر شدن 

 حالم خیلی کمکم کرد...

شده بودم یه دختر شیطون و  روحیم روز به روز بهتر میشد و

 بازیگوش...

ولی درست از وقتی که با سامان کات کردم به حدی اوضاع روحی 

 و جسمیم داغون شد که دیگه نتونستم برم باشگام...

 یه جورایی باشگام زندگیم بود و من زندگیم و ول کردم....

از یه طرف نبود سامان و از طرف دیگه باشگاه نرفتنم منو افسرده 

 ده بود...کر

 با خیس شدن گونه هام تازه متوجه اشکام  شدم...

 دستای سردم و  به گونه های خیسم کشیدم و اشکامو پاک کردم...

 آهی از تهه دل کشیدم و هنذفریم و داخل گوشم گذاشتم 

یکی از آهنگایی که دوست داشتم و پلی کردم و دوباره خیره ی دریا 

 شدم...
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پیچید و من زیر لب باهاش زمزمه صدای فریدون تو گوشم 

 میکردم...

 انگار دستام سرده سردن

 انگار چشمام شب تارن

 آسمون سیاه ابر پاره پاره

 شرشر بارون داره میباره

 حاال رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین

 تنها خاطراتم تو بودی فقط همین

 گفتی برو تنها بمون

 با غصه ها همراه بمون

 خسته خستمدیگه نمی تونم 

 طلسم غم رو زدم شکستم

 داره چشمام ابر بارون

 رو گونه هام شده روون

 رفتی و رفتی تنها می مونم

 تا آخر عمر واست می خونم
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 حاال رفتی و من تنهاترین عاشقم رو زمین

 تنها خاطراتم تو بودی فقط همین

 دلم واسه سامان تنگ شده بود و این موضوع کالفم میکرد...

 صداش و بشنومدلم میخواست 

 هجوم خاطرات به ذهنم عصبیم کرده بود...

 یادداوری خاطره های گذشته مرگ تدریجیه..

 و من حاال به همین مرگ تدریجی راضی بودم

 "خاطره نساز تقاص خاطره جنونه"

 عقلم سامان و پس میزد ولی این دل لعنتی بازم هواشو کرده بود...

یق حضور تو فکرمم نیست عقلم هزار دلیل میاورد که سامان حتی ال

 ولی مگه دل این حرفا حالیشه؟!

 مگه دل منطق میشناسه؟!

 دلی که منطق حالیش باشه که دیگه دل نیست ،میشه عقل...

با خودم میگفتم پسری که یه بار بره راه رفتن و یاد میگیره و بازم 

 میره...

 و رفتن و اومدنایی سامان مهر تاییدی روی این حرف بود...
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هربار که سامان میرفت و بعده یه مدت با گفتن عوض شدم  

 برمیگشت منه احمق بازم قبولش میکردم...

 بازم یه فرصت دیگه بهش میدادم...

 این دیگه واسش شده بود یه عادت...

 که بره و با یه ببخشید برگرده ...

 چون میدونست بخشیده میشه...

 بخشی...دو بار که ببخشی دیگه باید تا آخرش همیشه ب

 که با دیدن کاراش چیزی نگی که یه وقت آقا بهش بر نخوره...

 که ناراحت نشه...

 که فکر رفتن به سرش نزنه....

 همیشه باید کوتاه بیای...

سامان اوالش بازم بهتر بود و این اواخر دیگه خیلی عوض شده 

 بود....

 سامان همیشگی نبود...

 عوض میشن باید این و یادم بمونه که همه به موقعش

 "شیطان هم روزی فرشته بود"            
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 سعی کردم ذهنم و از سامان دور کنم...

 باید کم کم از دل و ذهنم بیرونش میکردم...

 من که دیگه برنمیگشتم پیشش پس باید فراموشش میکردم...

باید بفهمه همیشه بخشش در کار نیست بعضی از اشتباهات تاوان 

 داره..

تاوان اعتمادم  به بدترین نحو ممکن پس دادم،پس اونم باید من که 

 تاوان کارای اشتباشو پس بده...

 یکی دیگه رو به من ترجیح داد...

 پس با همون بمونه بهتره...

 این دفعه دیگه کوتاه نمیام...

 دیگه از اشتباهاش نمیگذرم...

 پسری که خیانت کنه الیق بخشش نیست..

 هیچ وقت...

 منو از دست داد... سامانم دیگه

 واسه همیشه از دست داد...

 با کسی باشید که خودش بخواد ماله شما باشه!!
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 خودش بخواد فقط شما یه نفر تو زندگیش باشین!!

 خودش همه ی اضافه کارای دورش و حذف کنه..

 شما چیزی و بهش دیکته نکنید!!!!

 ر و از چنگ این و اون در بیاری این که به خوای یه نف

 مفت نمی ارزه                      

 خوابم نمیبرد و دلم میخواست با یکی حرف بزنم...

کیارشم خسته بود و حتما تا حاال خوابه خوابه ،دلم نمیومد برم بد 

 خوابش کنم..

مامان و بابا هم حتما تا حاال خوابیدن با زنگ زدن به اونا  فقط 

 میکردم...نگرانشون 

 با یادداوری بردیا لبخندی زدم...

 آره خودشه دایی بردیا االن بهترین گزینس...

 و مثله همیشه شب زنده داره ...

خواستم شمارش و روی گوشی لمس کنم و زنگ بزنم که یاده حرفه 

 کیارش افتادم...

 گفت فقط میتونم به مامان و بابا زنگ بزنم..

 شونه ای باال انداختم
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 یام که غریبه نیست داییمه...ولی برد

 پس شمارش و گرفتم ...

 ولی جواب نداد...

 تصمیم گرفتم بهش اس بدم شاید جوابمو داد...

 _سالم بر تو ای اکولی مکولی...

 بعد از یه ربع جواب داد

 _یو؟!

 _یه دافه هلو

 هر چی منتظور موندم دیگه اس نداد

 دوباره اس دادم

 _جواب نمیدی؟!

 _میگم یو؟!

 الویو_آی 

 دوباره جوابی نداد....

 میدونستم بردیا اکثرا جواب شماره های ناشناس و نمیده

 ماشاهللا داییم به دوست دختراش پایبند بود...
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 با این فکرم زدم زیر خنده...

 _راشینم دایی جونی...

 سی ثانیه از سند پیامم نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد...

 گوشیم سریع جواب دادم...با دیدن اسم بردیا روی صفحه ی 

 _سالم بر دایی سیبیلوی خودم...

 _راشین خودتی؟!؟!

 صداش متعجب بود...انگار باورش نمیشد خودم باشم...

 _بله که خودمم،خواهرزاده ی مهربون و دوست داشتنیت..

 و ریز ریز خندیدم...

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 _دایی قربونت بره هیچ معلوم هست کجایی تو؟!

از دیروز از هرکی سراغ تورو میگیرم میگه نمیدونم کجاس پریا و 

 فرهادم که جواب سر باال میدن...

 همش فکر میکردم اتفاقی واست افتاده...

 _نه بردی جونم من خوبه خوبم و هیچ اتفاقی واسم نیوفته...

 صداش یه خورده غمگین شد
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ودتو از _یعنی انقدر از بهم خوردن این نامزدی ناراحت شدی که خ

 همه دور کردی؟!

 به فکری که راجبم میکرد یه پوزخندی زدم...

فکر میکرد عاشق و شیفته ی آراد بودم که حاال با بهم خوردن 

 نامزدیم افسرده و پریشون شدم ...

 و نتونستم این اتفاق و تحمل کنم...

 سکوتم که ادامه دار شد بردیا با عصبانیت گفت:

 _ولی خودم آدمش میکنم...

 روز به من پیام داده سراغ تورو میگرفت..دی

 هرچی از دهنم در اومد بارش کردم...

پسره ی احمق مثله اینکه خبر بهم خوردن نامزدی و شنیده حالش بد 

 میشه میره تو خیابون تصادف میکنه...

حاال پاهاش شکسته و نه میتونه تو مسابقات شرکت کنه نه میتونه تا 

 پایان مسابقات برگرده...

 یه طرف نگرانش شدم و از طرفیم.... از

 نفسشو عصبی بیرون داد...
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_ولی ناراحت نباش دایی جان بعده یه مدت همه چی و فراموش 

 میکنی...

 اصال بهش فکر نکن......

 _حاال بگو کجایی؟!بگو تا همین االن بیام دنبالت...

 خودم کمکت میکنم همه چی و فراموش کنی... 

 نمیذارم آراد نزدیکت شه...

با این حرف بردیا تازه فهمیدم چرا کیارش ازم خواست که به کسی 

 زنگ نزنم...

 حاال جواب این و چی بدم؟!

 چی بهش بگم؟!

 اگه بگم اینجام و پاشه بیاد اینجا چی؟!

 اینجوری که همه چی خراب میشه..

 مااا میگم کجایی؟!_راشین با توأ

 _راستش دایی اومدم شمال میخوام یه خورده اینحا بمونم...

 _با کی؟!

 نمیتونستم باید راستش و بگم یا نه ولی آخر دل و زدم به دریا و گفتم
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 _با کیارش

 صدای عصبانی و بلندش توی گوشی پیچید:

 _چیییییی؟!؟؟!؟

 تو با کی اونجایی؟!؟!

 با کیارش؟!؟!

 گندی زدم...تازه فهمیدم چه 

 ولی واسه جمع کردنش دیر بود...

_آخه اینجا کار داشت منم باهاش اومدم یه خورده حال و هوام 

 عوض شه...

 _راشین تو اصال میفهمی چیکار کردی؟!

 آخه فرهاد چه طور قبول کرده تو رو با اون بفرسته شمال؟!

 اصن وایسا ببینم...

 نکنه تو هم دوستش داری آره؟!؟!

 فکری که راجبم کرده بود عصبی شدم...از 

 ولی حقم داشت...
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روزی که نامزدیم بهم خورد کیارش من و از پدرم خواستکاری 

 کرده بود...

 چرا من موضوع به این مهمی رو فراموش کرده بودم؟!

 االن بردیا پیش خودش فکر میکنه خبراییه...

 بدم...مجبور شدم یه توضیح مختصر راجب اردشیر بهش 

 گفتم همونایی که چند سال پیش منو دزدین دوباره دنبالمن ...

 من و تهدید کردن...

 و مجبور شدم با کیارش یه مدت بیام اینجا تا آبا از آسیب بیوفته...

 راجب دیدن اردشیرم تو باغ بهش گفتم...

 صداش نگران شد

 _من اآلن باید اینارو بفهمم؟!

 چرا زودتر به من نگفتی؟!

 یدونستم خودم از اینجا میبرمت...اگه م

 میبرمت یه جایی که دست کسی بهت نرسه...

 کمی مکث کرد...

 معلوم بود به شدت عصبیه...
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 نفسشو بیرون داد 

 _االن کجایین؟!

 _ویالی کیانوش...

 _من االن راه میوفتم میام اونجا...

 _نه نه نمیخواد بردیا

 ترو خدا نیا...

 میترسم کسی تعقیبت کنه...

 خیالت راحت نمیذارم کسی بفهمه..._

 _ولی...

 _راشین وقتی میگم میام یعنی میام دیگم با من بحث نکن...

 نمیدونم چرا دلشوره ی بدی افتاد تو جونم...

 دیگه چیزی نگفتم...

بریام با گفتن "تا چند ساعت دیگه اونجام "خدافظی کرد و تماس 

 قطع شد...

زدنم به بردیا کاره درستی بود یا تو این موقعیت نمیدونستم زنگ 

 نه...
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و باالخره کاری بود که انجام داده بودم و پشیمونی دیگه سودی 

 نداشت...

 فقط امیدوارم کیارش با این کارم عصبانی نشه...

 گوشی و روی میزه کنار تخت گذاشتم و  خوابیدم....

 با باز کردن چشمام خودم و توی یه اتاقک تاریک دیدم...

 دور تا دور اتاقک چرخوندم نگاهم و

 پر از لوازم شکنجه بود... 

ترسیدم خواستم از جام بلند شم که متوجه بسته شدن دست و پام 

 شدم...

 شروع کردم به تقال کردن ولی هیچ فایده ای نداشت..

 دست و پام با طناب خیلی محکم بسته شده بود...

تم و به با ضربه ای که سرم خورد نگاهم و از طناب دستام گرف

 شخص رو به روم دوختم...

 با دیدن شخص رو به روم حس کردم قلبم از حرکت ایستاد...

 تک تک سلول های بدنم از شدت ترس میلرزیدن...

 نزدیکم شد و دستی روی صورتم کشید 

 با نفرت و صدای بلندی داد زدم:
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 _دست کثیفتو به من نزن عوضی...

 پیچیدصدای قهقهه ی اردشیر تو گوشم 

 _باالخره گیر افتادی...

 لبخند چندشی روی لباش خودنمایی میکرد...

_دوست داری اول کدوم از کارای گذشته رو واست تکرار 

 کنم؟!هوم؟!

 بهم نزدیک تر شد

 زبونم از ترس بند اومده بود...

 _شایدم بخوای یه چیزه جدیدی و تجربه کنی...

شه ی اتاقک بود ازم فاصله گرفت و به سمت گاز کوچیکی که گو

 رفت...

 آهن داغی و از روی گاز برداشت و به سمتم اومد...

 با خنده نگام کرد

 _چطوره اول از صورتت شروع کنم؟!

 و آهن داغ شده رو روی گونم گذاشت ...

 جیغ بلندی از تهه دل کشیدم و از خواب پریدم....
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 دستم و روی صورتم گذاشتم...

 داغ داغ بود...

 بلند گریه میکردم..با صدای 

 همون موقع در اتاق با شدت باز شد ...

 و تو آغوش کسی فرو رفتم...

 از ترس زیاد میلرزیدم ،داد زدم:

 _ولم کن،دست از سرم بردار....

 از اینجا برو...

 ترو خدااا ولم کن...

 باهام کاری نداشته باش..

 انقدر داد زدم که گلوم میسوخت...

 د...صدای آشنایی به گوشم رسی

 _آروم باش راشین...من کیارشم...

 کیارشم راشین...

 آروم باش...

 کسی نمیخواد اذیتت کنه...
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 من کنارتم...

 نمیذارم...

 کمی آروم شدم...

 از بغل کیارش بیرون اومدم و نگاش کردم...

 میخواستم مطمئن شم که خودشه؟!

 دو تا دستامو بلند کردم و روی صورتش گذاشتم

 یزدماز ترس نفس نفس م

 _تو کیارشی؟!

 _آره خودمم راشین...کیارشم....

 در حالی که هق میزنم گفتم:

 _االن اردشیر اینجا بود وقتی میخواست منو بسوزونه کجا بودی؟!

 مگه قرار نبود مراقبم باشی؟!

 پس وقتی اردشیر اومد اینجا کجا بودی هااا؟!

 دستاش و روی دستام گذاشت...

 راشین.._هیچکی اینجا نیست 

 االن فقط من و تو اینجاییم...
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 همش یه کابوس بود که تموم شد...

 آروم باش عزیزم...

 چشمامو آروم بستم...

 یعنی واقعا یه کابوس بود؟!

 یعنی اردشیر اینجا نیست؟!...

 چشمامو آروم باز کردم و قیافه ی نگران کیارش و دیدم...

 یدیدم...انگار تازه داشتم درک میکردم که داشتم خواب م

 ولی خوابم خیلی واقعی بود...خیلی زیاد...

 بدون هیچ اراده ای خودم و تو آغوش کیارش رها کردم...

 کیارش من و به خودش فشرد و سرش و توی موهام برد...

 آروم کمرم و نوازش میکرد...

 _من اینجام..

 دیگه تنهات نمیذارم...

 و روی موهام و بوسید...

 آروم شده بودم..

 و از روی سینه ی کیارش برداشتم و روی چشمام کشیدم...دستام 
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 کیارش منو از خودش جدا کرد و روی تخت خوابوندم...

 _بخواب و به هیچیم فکر نکن...

 من میرم برات یه مسکن بیارم...

 دستش و چسبیدم

 _نه من مسکن نمیخوام تو فقط نرو...

 _یه مسکن بخوری راحت تر میخوابی...

 _نمیخورم...

 نرو...

 انقدر مظلوم گفتم نرو که دلم واسه خودم سوخت..

 کیارش رو تخت کنارم نشست...

 پتو و رو کشید روم و دستاشو توی موهام فرو کرد...

 در حالی که موهامو نوازش میکرد گفت:

 _باشه من هیچ جا نمیرم تو آروم بخواب...

 من پیشتم...

 ت چپش دستم و گرفت...دست راستش توی موهام بود و با دس

 حضور کیارش حس امنیت و به من برگردوند...
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 چقدر خوبه که اینجاست...

 مردونه پشتم وایستاده و میتونم بهش تکیه کنم...

 آغوشش همیشه روم بازه و آرومم میکنه..

 این روز ها حس میکنم که چقدر آغوشش رو دوست دارم...

 حتی یک ثانیم نمیخوام ازم دور باشه...

 شاره آرومی به دستاش وارد کردم و چشمامو بستم...ف

 با نوازش موهام کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد..

 "امنیت و آرامش این روزهایم خالصه شده میان بازوان تو"

 با تابش نور خورشید روی صورتم چشمام و باز کردم

 خواستم به پهلو بچرخم که متوجه کیارش شدم...

و در حالی که دستم و گرفته بود سرش روی روی زمین نشسته بود 

 تخت بود...

 از حضور کیارش تو اتاقم با این وضع تعجب کردم ...

 یهو تمام اتفاقات دیشب و خواب وحشتناکم یادم اومد...

 خودم از کیارش خواستم که کنارم بمونه...
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خواستم آروم دستم و از دستش بیرون بکشم که از خواب بیدار 

 شد...

 های قرمزشو دوخت بهم...چشم 

 دستی به موهای پریشونش کشید و گفت:کی بیدار شدی؟!

 با دیدن کیارش تو این حالت دلم سوخت...

 معلوم کله دیشب و باالسرم بیدار بوده و تازه خوابش برده...

 لب زدم:همین اآلن

 نگاهی به ساعت روی دستش انداخت _من کی خوابم برد؟!

 شدم...از روی تخت بلند 

 _نمیدونم

 کیارشم از روی زمین بلند شد...

 دستش و گرفتم و نشوندم رو تخت...

 _همینجا بخواب من برم یه چیزی درست کنم...

 غذا آماده شد بیدارت میکنم...

 تو تختم دراز کشید و سری تکون داد...

 لبخندی به قیافه خواب آلودش زدم و از اتاق بیرون رفتم...
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 صورتم وارد آشپزخونه شدم... بعد از شستن دست و

 نمیدونستم برای ناهار چی درست کنم...

کمی یخچال و زیر و رو کردم که با دیدن بسته های سبزیه فیریز 

 شده تصمیم گرفتم غذای مورد عالقم یعنی قرمه سبزی درست کنم...

 پس دست به کار شدم...

م کامال بعده حدودن یه ساعت خورشتم آماده بود و حاال باید میذاشت

 جا بیوفته...

 برنج و دم کردم..

 و مشغول درست کردن ساالد شدم...

 بازم ساالد شیرازی درست کردم ولی این سری بدون پیاز...

 ساالد و داخل یخچال گذاشتم...

 زیر کتری و روشن و کردم و از آشپزخونه بیرون اومدم...

 باید یه دوش میگرفتم...

 به سمت اتاقم رفتم...

 تاق و باز کردم که کیارش از خواب بیدار نشه...آروم در ا

 پاورچین پاورچین وارد اتاق شدم...
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خواستم وارد حموم بشم که چشمم به قیافه ی غرق در خواب کیارش 

 افتاد...

 چقدر قیافش معصوم شده بود...

 به سمت تخت خواب رفتم...

 یه لحظه دلم خواست لپش و بکشم...

 ترسیدم بیدار شه...

 شدم و دستی روی موهاش کشیدم...خم 

 چقدر آروم خوابیده بود...

 تو این مدت خیلی به خاطر من اذیت شد...

 یادم باشه بعدا حتما ازش تشکر کنم...

 سریع دستم و برداشتم...

 باید تا قبل از بیدار شدنش از اتاق بیرون میرفتم...

 چرخیدم که به سمت در برم که مچ دستم و چسبید...

 ایستادم...سر جام و

 پشتم به کیارش بود و نمیتونستم ببینمش...
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اون قدر عمیق خوابیده بود که فکر نمیکردم به این راحتی بیدار 

 بشه...

 لبم و به دندون گرفتم

 که با صدای خشدای گفت:

 _اینجا چیکار میکنی؟!

 باید خونسردیه خودم و حفظ میکردم و تابلو بازی در نمیاوردم...

 آروم بیرون دادم...نفس حبس شدم و 

 چرخیدم سمتش و با اعتماد به نفس گفتم:

 _تو اتاقم خودم چیکار میکنم؟!

 _نه باال سره من چیکار میکردی؟!

 لبخند مصنوعی زدم

 کمی مکث کردم و دنبال جوابی میگشتم...

 آخه چی میگفتم؟!

 میگفتم محو صورت معصوم غرق خوابت شدم خواستم لپتو بکشم؟!

 دست کردن باالخره گفتم:بعد از کمی دست 

 _میخواستم پتو رو بندازم روت..
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 _خوب چرا ننداختی؟!

 لعنت بهت با این سواالت...

 حاال من چی جوابت و بدم..

 یه خورده دستپاچه شدم...

 _اومدم تو اتاق دیدم گرمه بعد فهمیدم دیگه نیازی به پتو نیست...

 نزدیک میشدی؟!_برای اینکه بفهمی گرمه باید اونقدر بهم 

 یا شایدم دمای اتاق و از طریق موهای من تشخیص دادی هوم؟!

 اون لحظه دلم میخواست زمین دهن باز کنه برم داخلش...

 یعنی تمام مدت بیدار بوده...

 از اینکه متوجه شده بود دستم و داخل موهاش بردم خجالت کشیدم...

 سرم و انداختم پایین..

 سمت خودش کشید...مچ دستمو که گرفته بود به 

 چون حواسم نبود نتونستم خودم و کنترل کنم و پرت شدم تو بغلش...

 به محض اینکه افتادم روش اون یکی دستش و گذاشت رو کمرم...

سرم و که به سینش خورده بود و بلند کردم و خیره ی دو چشم 

 مشکی شدم...
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 مثله همیشه جدی بود ولی اخمی رو پیشونیش دیده نمیشد...

 استم ازش جدا شم که منو بیشتر به خودش فشرد..خو

 کالفه گفتم..

 _ولم کن کیا..

 _هنوز جواب سوالم و ندادی؟!

 نمیدونستم باید چی بگم... 

 سرم و انداختم پایین و سکوت کردم...

 _نکنه به این زودی دلت واسم تنگ شد؟!

 سرم و باال آوردم و با چشمای گرد شده نگاش کردم که گفت:

 یه؟!_هووم چ

 دیگه داشت زیادی پررو میشد...

 _اصلنم اینطور نیست...

 _پس چطوره؟!

 میدونستم تا جواب قانع کننده ای بهش ندم ولم نمیکنه...

 چشمامو مظلوم کردم و گفتم:

 _هیچی به خدا...
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 میخواستم برم حموم یهو تو رو دیدم همینجوری اومدم جلو...

 باور کن قصد بدی نداشتم...

 نگفت..چیزی 

 دستش از روی کمرم باال اومد ...

 گرددنم و تو دستش گرفت که یه لحظه بدنم مور مور شد...

 در حالی که خیره ی چشمام بود سرم و جلوتر کشید...

 بوسه ی آرومی رو گونم زد که چشمام و بی اراده بستم...

 گونش و روی گونم کشید و لباشو به گوشم روسوند..

 اش گرفت الله ی گوشم و بین لب

 طاقتم تموم شد و با یه حرکت سریع از روش بلند شدم...

 نگاهم به چشمای شیطونش خورد...

 لبخند کمرنگی روی لباش بود..

از روی تخت بلند شد و قبل از اینکه بذاره من حرفی بزنم با لحن 

 خودم گفت:

 _هیچ به خدا...

 لو..میخواستم از خواب بیدار بشم دیدم باال سرمی منم اومدم ج
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 باور کن قصد بدی نداشتم...

 لبخندش کمی پر رنگ تر شد و با عجله از اتاق بیرون رفت....

 متعجب از این کار و تغییر رفتار ناگهانیش زبونم بند اومده بود...

نگاهی به در بسته ی اتاق انداختم و دستام و روی گونه هام 

 گذاشتم...

 صورتم گر گرفته بود...

 بدنم وارد صورتم شده ...حس میکردم تمام خون 

هنوزم باورم نمیشه این مردی که االن تو اتاق داشت سر به سر من 

 میذاشت و منو بوسید کیارش بوده باشه...

 کاراش واسم قابل درک نبود...

 معنی این رفتارشو نمیفهمیدم..

از روزه اولی که دیدمش تا همین االن هر دقیقه یه رفتار از خودش 

 نشون داده...

 روزا چقدر شخصیت کیارش واسم پیچیده شده... این

 هنوزم این مرد مرموز و نشناختم...

 نفس عمیقی کشیدم و با عجله وارد حموم شدم...

 شاید یه دوش آب سرد بتونه التهاب بدنم و کم کنه...
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 وارد حموم شدم و اول خودم و شستم...

 دوش...آب و تنظیم کردم که رو به خنکی باشه و رفتم زیر 

 در تمام مدت به کیارش و رفتارش فکر میکردم...

 ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم...

 کم کم داشت سردم میشد که آب و بستم...

 همون موقع صدای در حموم بلند شد...

 و بعدشم صدای کیارش که گفت:

 _همیشه بدون حوله برداشتن میری حموم؟!

 وردم...تازه یادم افتاد که اصال با خودم حوله نیا

انقدر هول شدم و زودی پریدم تو حموم که به این موضوع توجه 

 نکردم...

با خودم درگیر بودم که حاال چطور خودم و خشک کنم که دوباره 

 صدای کیارش بلند شد:

_میدونم از بس حواست جمعه جای یکی،دو تا حوله با خودت 

 آوردی...

م به در اگه ولی خب حاال منم یه حوله واست آوردم آویزون کرد

 خواستی از این استفاده کن نوإ...
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 زودم بیا بیرون سرده سرما میخوری...

 و صدای بسته شدن در اتاق اومد...

 این بشر حواسش به همه چی هست...

 با صدای بلندی اداشو در آوردم 

_ میدونم از بس حواست جمعه جای یکی،دو تا حوله با خودت 

 آوردی...

 اصن به تو چه ...

 دوست دارم اصال با خودم حوله نیارم....

 مگه فضول منی؟!

 یه فضولم به لقبات اضافه شد زورگوی فوضول...

 در حموم و باز کردن و حولرو برداشتم..

 یه حوله ی بلند سفید بود...

 با دیدن مارک روش خیالم راحت شد ک نوإ...

 مارک و کندم و انداختم توی آشغالیه گوشه ی حموم...

 بدنم یخ کرده بود..

 حولرو  پوشیدم و از حموم بیرون اومدم...
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واقعا باید دعا به جون کیارش میکردم که همیشه فکر همه جارو 

 میکرد...

 در حالی که با کالهه حوله موهامو خشک میکردم گفتم:

 _آخیــش

به حق امام حسین ایشاهللا هر چی از امام علی میخوای امام محمد 

 باقر بهت بده...

 همون موقع سرم و باال آوردم و نگاهم به دو چشم خندون خورد...

 دستم روی سرم خشک شد...

کیارش که سعی میکرد لبخندش و جمع کنه که خیلیم تو این کار 

 موفق نبود...

 جعبه ای که تو دستش بود و روی میز آرایش گذاشت گفت:

م _میدونم سشوارم با خودت آوردی ولی من یکی دیگم واست آورد

 که زودتر موهاتو خشک کنی...

 و به سمت در رفت...

 هاج و واج نگاش میکردم...

 موقع خروج از اتاق گفت..

 _نیازیم به امام حسین و جعفر و صادق و باقر نبود...
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 یه تشکر خشک خالیم میکردی قبول داشتم..

 و از اتاق بیرون رفت...

به دندون  با خروجش از اتاق چشمامو محکم روی هم فشردم و لبمو

 گرفتم...

 امروز کال روز پر سوتی واسه من بود...

 حاال با چه روی تو صورت کیارش نگاه کنم...

 اه گندت بزنن راشین...

 دو دیقه جلوی زبونت و بگیری نمیمیری که...

 بعد زیر لب زمزمه کردم:

 _اگه مردم چی؟!

 و لبخند عصبی زدم و مشغول پوشین لباسام شدم.....

 ه لباسامو پوشیدم شروع کردم به قدم زدن توی اتاق...بعد از اینک

 روم نمیشد برم پایین...

 اگرم میرفتم نمیدونستم باید چطور رفتار کنم...

 آخر دل و زدم به دریا و از اتاق خارج شدم...
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از پله که پایین میومدم کیارش و دیدم که روی مبل نشسته و کاناالی 

 میکرد...ماهواررو باال پایین 

 بی توجه بهش وارد آشپزخونه شدم...

بوی قرمه سبزی تو کله خونه پیچیده بود و اشتهام و تحریک 

 میکرد...

مشغول چیدن میز شدم که کیارش وارد آشپزخونه شد و روی 

 صندلی نشست...

 قیافش دوباره جدی شده بود ..

 منم به روی خودم نیاوردم و خیلی عادی غذارو کشیدم...

 پیش دو بشقاب پر خورد... مثل سری

 با دیدن ساالد نگاهی بهم انداخت و گفت:

 _چرا تو ساالد پیاز نریختی؟!

 نتونستم بگم به خاطره اینکه تو دوست نداشتی..

 به جاش آروم گفتم:یادم رفت...

 سری تکون داد و مشغول خوردن شد...

بعد از خوردن غذا ممنونی زیر لب گفت و از آشپزخونه بیرون 

 رفت...
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به نظر کالفه میومد...شونه ای باال انداختم و مشغول شستن ظرف 

 ها شدم...

بعد از شستن ظرف ها و مرتب کردم آشپزخونه تصمیم گرفتم وارد 

 حیاط بشم تا یه خورده هوا بخورم...

سویشرت کاله دار سرمه ای که دیروز با کیارش خریدیم و پوشیدم 

 و وارد حیاط شدم...

 شدنم به حیاط حس کردم در ورودی حیاط بازه...به محض وارد 

 اولش فکر کردم کیارش رفته بیرون و درو نبسته...

 حواس پرتی زیر لب گفتم و به سمت در راه افتادم...

 خواستم در و ببندم که چشمم به یه پرادوی مشکی افتاد...

 چقدر این ماشین برام آشنا بود...

 سر نشیناشو ببینم...شیشه هاش دودی بودن و من نمیتونستم 

 نمیدونم چرا با دیدن این ماشین یه ترسی افتاد تو دلم...

 یه ترس قدیمی...

خواستم در و ببندم که متوجه یه نامه شدم که روی زمین افتاده 

 بود...

 نامه رو برداشتم 
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 حس میکردم این نامه به این ماشین رو به روم ربط داره...

 سریع بازش کردم...

 چیزی که داخلش نوشته شده بود پاهام سست شد...با دیدن 

 تک تک سلوالی بدنم شروع کرد به لرزیدن...

 سرم و باال آوردم نگاهی به ماشین انداختم...

همون موقع صدای جیغ الستیک ها بلند شد و ماشین به سرعت از  

 اونجا دور شد...

 نگاه دوباره ای به نامه کردم...

 ک میکردم...انگار تازه داشتم موضوع در

 نگاهم روی جمالت نامه در گردش بود...

 هرجا بری نمیتونی از دست من فرار کنی...

 من مثل سایه ت میمونم، همیشه کنارتم...

 همیشه و همه جا...

 منتظر اتفاقای جدید باش راشین طلوعی...

 بعد از چند بار خوندش باالخره از شوک خارج شدم...

 نامه از دستم افتاد...
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 ام خم شد روی زمین نشستم...زانوه

 دستم و روی سرم و گذاشتم و از تهه دل جیغ کشیدم....

 یه جیغ گوش خراش..

 کیارش

 کنار پنجره وایستاده بود و به دریا نگاه میکردم...

 دریایی که راشین عاشقش بود...

یعنی میشه یه روزیم اونطوری که باعشق و اشتیاق به دریا نگاه 

 ..میکنه منو نگاه کنه 

 اون روز از خوشحالی تو بغلم میچلونمش...

 تو این مدت رفتار راشین بهتر شده..

مثال وقتی دیدم تو ساالدش پیاز نریخته یه لحظه خوشحال شدم که 

 شاید این کارو به خاطر من کرده...

 با یادداوری چند دقیقه پیش لبخندی روی لبام شکل گرفت...

 چقدر این دختر واسم دوست داشتنیه...

 دوست ندارم حتی یه ثانیم ناراحت ببینمش...

 دیشب که خواب بد دید تا صبح باال سرش بودم و نگاش میکردم...
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 میترسیدم دوباره کابوس ببینه و از خواب بیدار شه...

 فکر کنم دم دمایی صبح بود که خوابم برد...

 از خواب بیدار شدم حالش خوب بود... بعده اینکه

 امروزم که فقط جلو من سوتی داد...

 و برای اینکه خجالت نکشه سریع صحنه رو ترک میکردم...

باالخره بعده مدت ها یه خورده از جلد جدی بودن همیشگیم بیرون 

 اومده بودم...

یعنی با کارایی که راشین میکرد اگرم میخواستم نمیتونستم جدی 

 .باشم..

اصال مگه میشه عشقت کنارت شیرین کاری و شیرین زبونی کنه و 

 تو بتونی جلوی لبخندت و بگیری؟!

 ولی باید بتونم خودم و کنترل کنم...

به قول آقای طلوعی باید به راشین به چشم یه مسئولیت نگاه کنم نه 

 کسی که دوسش دارم..

 برای همین دوباره جدی شدم و اخم کمرنگی و روی پیشونیم

 نشوندم...
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مشغول فکر کردن به راشین بودم که با صدای جیغ بلند راشین 

 هراسون از اتاق بیرون اومدم...

 صدا از حیاط بود...

 با دو خودم و به حیاط رسوندم...

 راشین کنار در روی زمین نشسته بود و جیغ میزد...

 سریع به سمتش رفتم و تن لرزونش و به آغوش کشیدم...

 زید و از حال رفت...تو بغلم کمی لر

 چشمام با تعجب روی اجزای صورت راشین در گردش بود..

 دلیل این حالش و نمیفهمیدم..

 آخه چی باعث شده که به حال و روز بیوفته...

محکم تو آغوشم گرفتمش و خواستم بلند شم که کاغذی و کنار 

 راشین دیدم ....

 اخم روی پیشونیم عمیق تر شد...

 .کاغذ و برداشتم ..

با دیدن چیزی که داخلش نوشته شده بود از شدن عصبانیت کاغذ و 

 تو مشتم فشردم....

 نفسام عصبی و کش دار شده بود..
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 انگار که یه مسافت طوالنی و دویده باشم...

 دندون قروچه ای کردم و زیر لب گفتم:

 _مگه اینکه من مرده باشم که دستت به راشین برسه...

 میکشمت...میکشمت عوضی 

 کاغذ و پرت کردم

 نگاهی به راشینی که تو بغلم از حال رفته بود انداختم و بلند شدم...

 با پا لگدی به در زدم که با صدای بدی بسته شد...

 به سرعت خودم و به اتاق راشین رسوندم...

 رو تخت خوابوندمش ...

 االن نیاز به آب داشتم تا راشین و به هوش بیارم...

 اطراف انداختم و سریع وارد حموم شدم...نگاهی به 

 شیر آب و باز کردم و دستم و زیر شیر آب گذاشتم...

 کمی آب داخل دستم ریختم و به سرعت از حموم خارج شدم...

آبی که توی دستم بودم و با یه حرکت روی صورت راشین خالی 

 کردم....

 تکونی خورد و چشماشو باز کرد...
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 دمش تو بغلم...نگاهه لرزونش و دیدم کشی

 حق راشین این همه عذاب کشیدن نیست...

 به خدا که نیست...

 با صدایی که خودمم به زور میشنیدم زیر لب گفتم:

 _آروم باش عزیزم...

 از اینجا هم میریم...

 تا آخرش کنارتم...

 دیگه یه ثانیم ازت جدا نمیشم...

 لبامو روی موهای راشین گذاشتم...

 زبونم بود...فقط یهکلمه رو 

 _میکشمش...

 میکشمش...

 خودم میکشمش...

 روی موهاش و نوازش میکردم...

 االن نیاز به امنیت داشت...

 به اینکه یکی هست که هواشو داشته باشه...
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 باید بهش میفهموندم که هر لحظه کنارشم...

 و نمیذارم اتفاق امروز تکرار شه...

 متوجه منظم شدن نفساش شدم....نفس عمیقی بین موهاش کشیدم که 

 کاش میدونست نفسم به نفسش بنده...

 با اینکه هیچ دارویی بهش نداده بودم آروم به نظر میرسید..

 مثله اینکه حس حمایت از دارو هم قوی تره و بهتر اثر میکنه...

 حقم داره...

 باباش که صبح تا شب شرکته و مامانشم مطب...

 خواهر برادریم نداره ...

ای خالی یه همدم یه تکیه گاه یه حامی قوی توی زندگیه راشین به ج

 خوبی حس میشه...

 کاش میشد هر چه زودتر ماله خودم میشد...

 میتونستم با خیاله راحت بهش بگم که در چقدر دوستش دارم...

 که تا پای جونم مراقبشم و نمیذارم هیچ اتفاقی واسش بیوفته...

 که...

 ف کنم...سعی کردم ذهنم و منحر
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 االن وقت فکر کردن به این چیزا نبود...

سرم و پایین آوردم که نگاهم به دستش که روی سینم بود و پیراهنم 

 و محکم چسبیده بود افتاد..

 معلوم بود خیلی ترسیده...

 پیشونیش و بوسیدم...

 سرش و باال آورد و نگام کرد...

 با صدای آرومی گفت:

 _دیدی دوباره پیدام کردن؟!

 که گفتی اینجا دستشون به من نمیرسه؟! تو

 پس اینجا چیکار میکردن؟!!ها؟!؟؟!؟

 پس اون عوضی اینجا بوده و بازم راشین اونو دیده...

 دستمو مشت کردم...

 پس اون مصطفی لعنتی داره چه غلطی میکنه...

 عرضه ی دستگیر کردن یه مجرم و نداره؟!

 راشین با صدای بغض آلودی گفت

 مارو پیدا کردن؟!_چجوری 
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 سوالش سوال ذهن منم بود...

 که خودمم هیچ جوابی براش نداشتم

 یعنی از کجا فهمیدن ما اینجاییم؟!

 اون شب که که کسی مارو ندید...

از یه سری از مسیرا هم میانبر زدم و مطمئن بودم که کسی ما رو 

 تعقیب نکرد...

 کسیم که از اومدن ما به اینجا خبر نداشت..

 از کجا مارو پیدا کردن؟!پس 

 یه چیزی این وسط درست نبود...

 و من نمیدونستم اون چیز چی میتونه باشه...

 تازه داشتم به عمق فاجعه پی میبردم...

 این قضیه داشت کشدار و خطرناک میشد...

 باید راشین و از این کشور دور میکردم...

 اونم خیلی زود...

 .و خارج شدنمونم فقط یه راه داشت..

 باید راجبش با راشین صحبت میکردم...
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 صورت رنگ پریده ی راشین و بین دستام گرفتم و گفتم:

 _راشین تو من اعتماد داری؟!

 چشماش بین دو چشمام در گردش بود

 _چرا؟!

 _تو بگو به من اعتماد داری یا نه؟!

 دلیلشو بعد میفهمی..

 آروم سری تکون داد

 یم ایتالیا قبول میکنی؟!_یعنی اگه ازت بخوام باهام بیای بر

 تعجب و تو نگاهش دیدم...

 دستم و نوازش گونه روی صورتش به حرکت در آوردم...

 _رفتنمون از اینجا به نفع خودته...

 میبرمت یه جایی که هیچ جوره نتونن پیدات کنن...

 که دیگه این ترس لعنتی هر لحظه باهات نباشه...

 باشی...که یه زندگی آروم داشته 

اصال به محض دستگیری اون عوضی خودم برت میگردونم فقط 

 االن با من بیا ..
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 کمی مکث کردم و زیر لب گفتم:باشه؟!

 _اگه اونجا هم پیدامون کنن چی؟!

 _نمیکنن...

اگه ما از ایران بریم اونا که نمیتونن همون لحظه پشت سرمون راه 

 بیوفتن...

میبرمت یه جایی که به عقل  تا بخوان خودشون و برسونن ایتالیا

 هیچ بنی بشری نرسه...

 تردید و توی نگاهش دیدم...

انگار از یه طرف نمیتونست قبول کنه که با من بیاد و از طرفه 

 دیگه از موندن اینجا و اینکه باالخره گیره اردشیر بیوفته میترسید...

 _راشین مگه نگفتی به من اعتماد داری؟!

 _آره ولی آخه...

 ور با تو...آخه چط

 پریدم وسط حرفش...

 _چون نامحرمیم حس بدی به این قضیه داری؟!

 خب تو همین االنشم با من اینجا تنهایی ...

 دیگه شمال یا ایتالیاش چه فرقی میکنه؟!
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 _آخه اونجا دوره و ...

 _راشین ...

 صداش زدم که سکوت کرد..

 _االن مشکل تو با رفتنمون به ایتالیا چیه؟!

 نی من و تو..._آخه میدو

 یعنی من...

 چیزه...

 میدونستم از بودن با من خجالت میکشید...

ولی تا جایی که من یادمه تو خانواده ما دختر و مثل یه مرد بار 

 میاوردن...

 که مثل یه مرد زندگی کنه و از هیچ کسی نترسه و خجالت نکشه...

 که محکم باشه و محکم حرفش و بزنه...

 آنچنانیم بینمون وجود نداشت...محرم و نامحرم 

 دختر پسرای فامیل با هم راحت بودن...

و گاهیم مسافرتای دسته جمعی میرفتن که تا جایی که من خبر داشتم 

 راشین باهاشون نمیرفت...
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 هیچ کسی با چشم بد به دخترای فامیل نگاه نمیکرد..

ه و ما پسرا تک تک دخترای فامیل و ناموس خودمون میدونستیم و ی

 حس اعتمادی بینمون بود...

 مثله اعتمادی که آقای طلوعی به من داشت...

خوب میدونست از عشق راشین در حال مرگم باشم نگاه بدی بهش 

 نمیندازم...

 غیرت و شخصیتم و زیر سوال نمیبرم..

 راشین االن فقط برای من یه دختر خالس...

 یه دختر خاله ای که باید مراقبش باشم...

 ُکردم... من یه مرد

 یه مرده ُکردی که رو خیلی چیزا تعصب داره.

نمیدونم چرا دوست داشتم راشین با من راحت باشه و به راحتی 

 قبول کنه که با من بیاد...

 درست مثل دختر عمه ی دوستم که باهاش اومد ایتالیا...

اون لحظه انقدر بی منطق شده بودم که خودم و فرهنگ خونوادم و 

 ایسه میکردم....با یکی دیگه مق
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میدونم توقع زیادیه ولی عشق و ترس از دست دادن راشین بی 

 منطقم کرده بود...

خوب میدونستم از کشور خارج شدن راشین با منی که فقط پسر 

 خالشم کاره درستی نیست

 و راشین و پدرشم مخالفن...

 این و از دست دست کردنای پدرش فهمیدم ..

 ن و با من اینجا هم نمیفرستاد ...اگه مجبور نبود هیچ وقت راشی

قضیه ی ایتالیا رفتنمونم قبول کرده بود چون میدونست کارای اقامت 

راشین به این زودی درست نمیشه و امیدوار بوده که تا اون موقع 

 اردشیر دستگیر شه و نیازی به خارج شدنمون از ایران نباشه...

 ش گذاشتم...دستم و از روی صورت راشین بر داشتم و روی موها

 در حالی که موهاشو پشت گوشش میزدم با صدای آرومی گفتم

 _خوب میدونم تو ذهنت چی میگذره...

 تو از اینکه با پسر خالت بخوای از اینجا بری معذبی درسته؟!

 با صدای آرومی گفت:

 _تو فقط پسر خالمی...

 و سرش و انداخت پایین
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 مینداختم....کمی نرم شده بود باید تیر خالصی و 

 پس با صدای محکمی گفتم:

 _ولی میتونم شوهرت بشم...

 اونوقت با شوهرت از اینجا میری نه با پسرخالت...

 سرش سریع باال اومد

 با چشمای گرد شده زل زد بهم... 

 تعجب زیاد و میشد از نگاهش خوند

 زل زدم تو چشماش و گفتم:

 اری کردم..._اگه یادت باشه من قبلنم تو رو از پدرت خاستگ

 و هنوزم سر حرفم هستم...

 میتونیم عقد کنیم بعد از اینجا بریم...

 نظرت چیه؟!

 کمی مکث کردم و دوباره ادامه دادم...

 _با من ازدواج میکنی؟!

 همیشه دوست داشتم یه جور خاص ازش خاستگاری کنم...
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و اینکه از عالقم بهش بگم ولی االن وقت مناسبی برای عاشقانه 

 کردن فضا نبود...

 فقط باید راضیش میکردم...

 وقت برای ابراز احساسات زیاد هست

 ولی حاال فقط سالمتیش مهم...

با دیدن قیافه هاج و واج راشین و چشمایی که هر لحظه ممکن بود 

از حدقه بیرون بزنه فهمیدم زیادی تند رفتم و حرفامو بدون هیچ 

 مقدمه چینی زدم

 ...اول باید آمادش میکردم

 ولی کاری بود که شده دیگه ...

 باید حرفامو کامل میکردم پس گفتم:

_میدونم مثل خیلی از دخترای دیگه دوست داری شوهرت و خودت 

 انتخاب کنی..

مطمئن باش اگه اوضاع انقدر داغون نبود جوره دیگه ای ازت  

 خاستگاری میکردم...

 ...ولی حاال اینقدر اوضاع خراب شده که باید عجله کنیم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

455 

نمیتونم همینجا بمونم و دست رو دست بزارم که شاید فرجی شد و 

 اردشیر و دستگیر کردن...

 خودت که دیدی امروز چی شد..

 دیگه نمیتونم اینجا نگهت دارم...

 باید از اینجا دورت کنم راشین...

 اون لحظه با دیدن چشمای نمناکش یه چیزی توی دلم تکون خورد...

 دوست داشتم اعتراف کنم... 

 به عشقم...به احساسم....

 ولی نه...حاال وقت احساسی کردن قضیه نبود...

 االن باید فقط راشین و از اینجا دور میکردم...

 میترسیدم بگم دوستش دارم یهو اعتمادی که بهم داره از بین بره..

م از فکر کنه تمام این مدت به چشم بدی بهش نگاه میکردم....یا دار

 شرایط به وجود اومده استفاده میکنم...

 یا حتی ممکنه دیگه نخواد پیشم بمونه...

از اینکه بفهمه چقدر دوسش دارم معذب بشه و دیگه مثله گذشته 

 نتونه به من تکیه کنه...

 و هزار تا چیز دیگه که ذهنم و به خودش مشغول کرده بود...
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 باید یه تصمیم درست میگرفتم...

 شماش کشیدم و گفتم:دستی روی چ

_خانومی من میخوام از اینجا ببرمت تا دیگه چشمات نمناک 

 نباشه...

 که دیگه این اشکارو نریزی...

 با صدای بغض آلودی گفت:

 _یعنی باید حتما از اینجا بریم؟!

 _بهتره که اینجا نمونیم...

 _برای رفتن باید حتما ....

 نش...کمی مکث کرد معلوم بود خجالت میکشه از بیا

 _ازدواج کنیم؟!

 _بهترین راهش همینه...

چون هم کارای رفتنت زودتر درست میشه و هم خیال پدر و مادرت 

 راحت تره... 

بعد از عقدمون دیگه نگران حرف مردمم نیستیم که بخوان بگن 

 دختر طلوعی با پسر خالش از اینجا رفت...

 داشتم تمام تالشم و میکردم برای راضی کردنش...
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ن تنها دلیل این کارم دور نگه داشتن راشین از اون پست فطرتا و اال

 بود...

 کمی من من کرد و آخر و با صدای ضعیغی گفت:

 _خو میتونیم یه صیغه محرمــ...

 خشم کله وجودم و فرا گرفت...

 دستام عصبی مشت شدن...

 اخم عمیقی روی پیشونیم نشست...

راشین دیگه ادامه ی نمیدونم چهرم چقدر وحشتناک شده بود که 

 حرفش و نزد و سرش و انداخت پایین...

 خوب میدونستم چی میخواد بگه...

 از کلمه ی صیغه متنفر بودم...

 معنیش برام ناخوشایند نبود...

 منو یاده خاطره ی بدی مینداخت...

 یه خاطره ی دردناک...

داشتم از یه منی که خیلیا آرزوی یه دوستی ساده و باهام داشتن االن 

 دختر خاستگاری میکردم و اون حرف از صیغه میزد؟!
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من داشتم خودم و به آب و آتیش میکشیدم که عقدش کنم و اون به 

 صیغه فکر میکرد؟!

 یعنی ارزش خودش و در همین حد میدید؟!..

 در حد زن صیغه ای؟!

مگه غیر از اینه که تو شناسنامه ی زن صیغه ای هیچ اسمی نوشته 

 با یه صیغه ی کوتاه میتونه طعم مردای بیشتری و بچشه... نمیشه و

 که زندگی های بیشتری و خراب کنه....

 که...

چشمامو برای یه لحظه بستم تا شاید کمی از آتیش درونم خاموش 

 شد...

 دستامو رو شونش گذاشتم ...

 و فشاری به شونش وارد کردم..

 که زیر لب یه "آخ"آرومی گفت...

منو عصبانی کرده بود و نمیتونستم جلوی خودم و اون حرفش خیلی 

 بگیرم...

 نباید ارزش خودش و انقدر پایین میاورد...

 باید یاد بگیره هر حرفی و نباید به زبون بیاره...
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 دندونام و به هم فشردم گفتم:

_یه بار دیگه همچین حرفی ازت بشنوم  هیچ ضمانتی برای سالم 

 .موندن دندونایی تو دهنت نمیکنم..

وقتی میخوای حرفی بزنی اول مزه مزش کن ببین چی قراره از 

 اون المصب بیاد بیرون بعد دهنت و وا کن...

 شونه هاش و ول کرد و با عجله از اتاق خارج شدم....

واقعا نمیتونستم جلوی خشمم و بگیرم و نمیخواستم کاری کنم یا 

 حرفی بزنم که بعدا پشیمون شم...

 موندنم تو اون اتاق به نفع هیچ کدوممون نبود... 

به محض بیرون اومدنم از اتاق با عجله از پله هارو پایین اومدم و 

 وارد حال شدم...

 گوشی و از جیبم در آوردم و شماره ی آقای طلوعی و گرفتم...

 باید تکلیفم و همین االن مشخص میکردم...

 ودم دست به کار شم...که اگه مصطفی نمیتونه هیچ غلطی بکنه خ

 دیگه تحمل این وضع برام غیر ممکن بود...

راشین داره جلو چشمام ذره ذره آب میشد و من نمیتونسم هیچ کاری 

 براش انجام بدم...
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 حتی اگه آقای طلوعی اجازه نده راشین و از اینجا ببرم میدزمش... 

 میدزدمش و میبرمش یه جایی دور ..

وجود دخترش تو اون منطقه بی خبر یه جایی که حتی پدرشم از 

 باشه...

 صدای داد آقای طلوعی تو گوشی پیچید...

 _هیچ معلوم هست کدوم گوری هستی؟!

 چرا گوشیتو جواب نمیدی؟؟؟؟؟!

 راشین کجاس!!!؟؟؟..

برای لحظه ای کوتاه گوشی و از گوشم جدا کردم به صفحه ی 

 گوشیم خیره شدم...

ی پاسخ ۹۸  ....تماس پر

ند آقای طلوعی که میگفت"علــــو با توام کیارش.دخترم با صدای بل

 کجاس؟!"گوشی و دوباره به گوشم نزدیک کردم...

 کمی هول شدم که نکنه اتفاقی افتاده باشه...

 _راشین حالش خوبه...

 االن تو اتاقشه...

 _کیارش سریع برو پیشش...
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 یه ثانیم تنهاش نذار...

 کردن...اون عوضیا اونجارم پیدا 

 به پلیس اون منطقه خبر دادیم که حواسشون به اون اطراف باشه...

 باید برگردین..همین امشب ...

 اونجام دیگه امن نیست...

 دخترم و میکشن...

 این دفعه دیگه زندش نمیذارن...

 حرفای آخرش و با بغض میزد...

 یه لحظه دلم سوخت...

میزنه تا از دخترش برای پدری که داره خودشو به آب و آتیش 

 مواظبت کنه..

 و کاریم از دستش ساخته نیست..

 مثل اینکه اردشیر و زیاد جدی نگرفته بودم...

 زیرک و خطرناک تر از اونیه که فکرش و میکردم...

 دومین باریه که اینقدر به ما نزدیک میشه و راشین و تهدید میکنه...

 باید یه فکر اساسی کنیم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

462 

 تم:با صدایی بلندی گف

 _مگه با برگشتن ما چیزی درست میشه؟!

 سری پیش وارد خونه شدن بازم میشن....

پلیسای اونجا دارن چه غلطی میکنن که تا حاال نتونستن اردشیر 

 دستگیر کنن؟!

یعنی دستگیر کردن یه مجرمی که هر لحظه داره اطراف ما 

 میچرخه اینقدر سخته؟!

یسا بخوان به خودشون حتما باید این وسط خونی ریخته بشه که پل

 بجنبن؟!

 من راشین برنمیگردونم جایی که امنیت نداره...

 از اینجا هم میبرمش...

 _کیارش چی داری میگی تو؟!

 االن وقت این حرفا نیست..

 مصطفی اینجا مامور گذاشته..

 اوضاع تحت کنترله...

 برگردین حرف میزنیم...

 _چه برگشتی؟!
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 بیایم تو دهن شیر؟!

 ست با برگشتمون اتفاقی برای راشین نیوفته...چه ضمانتی ه

 یکی داره راپورت مارو به اردشیر میده...

 وگرنه از کجا فهمیدن ما اینجایین؟!

 اون شب که ما اومدین شمال مطمئنم هیچکسی مارو تغییب نکرد..

 من اونجا به هیچکی اعتماد ندارم...

 و جاییم که به آدماش اعتماد ندارم نمیام...

 لحظه به حدی عصبانی بودم که به همه شک داشتم...اون 

 نمیدونستم کی دوسته کی دشمن...

 "به راستی تشخیص دوست و دشمن از یکدیگر کار آسانی نیست"

 _لج نکن کیارش...

 من پدره اون دخترم...

 منم نگرانشم...

 ولی اینجا مصطفی حواسش به همه چی هست...

 پس هرچه زودتر برگردین

 حواسش هست؟!؟؟_مصطفی 
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اگه حواسش به همه چی هست پس چرا هنوز نتونسته اونارو 

 دستگیر کنه؟!

 چرا اردشیر باید امروز کنار ویالی کیانوش باشه؟!

 هاااا چرا!!؟!؟؟!

 انقدر داد زدم که گلوم درد گرفته بود...

انگار میخواستم تمام دق دلیم و عصبانیتم  سره آقای طلوعی خالی 

 کنم...

 که هیچ تقصیر آنچنانی نداشت... سره پدری

 تنها تقصیرش کمک به پلیس در دستگیری پسر اردشیر بود...

 که کاش کمک نمیکرد...

حاال همون پلیس کجاست که اردشیر دستگیر کنه تا انقدر باعث 

 اذیت دخترش نشه.؟!...

 "یه وقتاییم خوبه خوبی نمیاره

 به جاش بدبختی و در به دری میاره"

 سکوت باالخره آقای طلوعی به حرف اومد... بعد از اندکی

 _کیارش  بچه بازی در نیار...

 االن وقت این حرفا نیست...
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 اینجا بیشتر میتونیم حواسمون به راشین باشه...

 کوچکترین اشتباه تو به ضرر راشین تموم میشه ...

 پس عاقالنه تصمیم بگیر

 برگردین..

 گفت:باشه؟!سکوت من و که دید آروم 

 حق با آقای طلوعی بود

 نباید عجوالنه تصمیمی میگرفتم که به ضرر راشین تموم بشه...

 پس با همون جدیتم گفتم:تا یه ساعت دیگه راه میوفتیم

 و گوشی و قطع کردم...

 گوشب و پرت کردم رو مبل و عصبی دستی تو موهام کشیدم...

 .مخم رد دادن بود و نمیدونستم چه کاری درسته..

 میترسیدم راشین و برگردونم و اوضاع از اینی که هست بدتر شه...

 ولی مجبور بودم...

گوشیم و برداشتم و با سرعت پله هارو باال رفتم و وارد اتاق راشین 

 شدم...
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تو تختش نشسته و زانوهاش و بغل گرفته بود به زمین نگاه 

 میکرد...

 آروم نزدیکش شدم...

ود چون یهو سرشو آورد باال و با دیدن مثله اینکه غرق فکر کردن ب

 من هین بلندی کشید...

 آروم گفتم:

 _تا یه ساعت دیگه برمیگردیم تهران..

 آماده باش...

 _دستگیرش کردن؟!!!!!

 برای یه لحظه امیدواری و توی نگاهش دیدم

 ولی نمیتونستم بهش دروغ بگم...

 به سمت در برگشتم و با گفتن "نه" از در بیرون رفتم

 ساعت به سرعت برق و باد گذشت... یک

 وسایل خودم و راشین و داخل ماشین گذاشتم و سوار شدیم...

 ماشین و روشن کردم و زیر لب گفتم:الهی به امید تو...

به محض خروجمون از ویال یه ماشین مشکی خیلی مشکوک با 

 فاصله از ما پارک کرده بود...
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ا یادداوری اینکه االن اول خواستم پیاده شم و به سمتش برم ولی ب

 راشین پیشمه منصرف شدم...

 نمیتونستم ریسک کنم...

پامو رو گاز گذاشتم که صدای جیغ الستیکا همراه با جیغ کوتاه 

 راشین بلند شد...

که بی توجه بهش سرعت و زیادتر کردم و وارد خیابون اصلی 

 شدم...

 میشدم...اون اطراف خلوت بود و باید سریع از اونجا دور 

 راشین به صندلی تکیه زد و دیگه هیچ اعتراضی به سرعت نکرد...

 طرفای چالوس بودیم که صدای ویبره ی گوشی اومد 

 نگاهی به گوشیم انداختم که دیدم خبری نیست...

 فهمیدم ویبره ی گوشیه راشینه...

 نگاهی به قیافه ی غرق در خواب راشین انداختم...

 .چقدر این دختر میخوابه..

خواستم بی توجه به صدای ویبره ی گوشیش به رانندگیم ادامه بدم 

که یهو یادم افتاد کسی شماره ی راشین و نداره پس سریع کیفش و 

 برداشتم و روی پام گذاشتم...
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 گوشی و از داخل کیفش بیرون آوردم...

 با دیدن پیامایی که واسش اومده بود دستام از عصبانیت مشت شد...

 شد طوری که هر لحظه اممان داشت تصادف کنیم...سرعتم بیشتر 

گوشی رو داخل جیبم گذاشتم و ضربه محکمی به فرمون ماشین 

 زدم...

 دندون قروچه ای کردم و زیر لب گفتم:

 _میکشمت حرومزاده....

 شب که رسیدیم دره خونه ی آقای طلوعی... ۹حدودا ساعت 

 بوقی زدم که نگهبان سریع در و باز کرد...

ی آخر که میخواستم با ماشین وارد عمارت بشم چشمم به لحظه 

 همون ماشین مشکیه افتاد...

 سره کوچه بود...

 حاال دیگه مطمئن شدم که اون ماشین از طرف اردشیره...

 بی توجه بهش ماشین و به حرکت در آوردم  وارد عمارت شدم..

با پیاده شدنمون از ماشین خاله پریا و آقای طلوعی به سمتمون 

 اومد...

 و هرکدوم نوبتی راشین و در آغوش گرفتن...
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 ذهنم درگیر اون ماشین بود...

 نمیدونم چقدر گذشت که با صدای آقای طلوعی به خودم اومدم...

 _کیارش؟!!؟

 نگاهم و بهش دوختم..

 _بله؟!

 _کجایی؟!یه ساعته دارم صدات میزنم...

 _همینجام..

 فکر...یه لحظه ذهنم درگیر شد رفتم تو 

 سری تکون داد  گفت: داخل حرف بزنیم...

 کارت مهمی باهات دارم...

 باشه ای گفتم باهاش همقدم شدم 

تازه متوجه شدم که خاله پری و راشین جلوتر از ما به سمت خونه 

 راه افتادن...

 وارد خونه شدیم که خاله به سمتم اومد...

 چشمای اشکیش و دوخت بهم...

 م گرفت و تو یه لحظه در آغوش
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 با صدای بغضی گفت:

 _مردونگی و در حق راشین تموم کردی...

 تا آخر عمر ممنونتم...

شاید مدت کوتاهی پیشت بود ولی تو همین مدت کوتاهم خیلی به ما 

 لطف کردی خیلی....

 آروم دستم و روی شونه های خاله گذاشتم و از خودم جداش کردم...

 پیشونیش و بوسیدم و گفتم:

 _وظیفم بوده خاله جان...

 من که کاری نکردم...

 _چشم هاشو باز و بسته و کرد گفت:

 _مرسی پسرم...

 شیره مادرت حاللت...

لبخندی به روش زدم که نگاش و ازم گرفت و به راشین که کنار پله 

 ها وایساده دوخت...

 همون لحظه صدای آقای طلوعی بلند شد:

 یارش کار دارم..._خانوم شما برو پیش راشین من با ک
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 خاله دستام و توی دوتا دستاش گرفت

 _بازم ممنون پسرم..ممنون...

 و با ول کردن دستم ازم جدا شد و به سمت راشین رفت...

آقای طلوعی به مبالی راحتی حال اشاره کرد و با گفتن"بریم 

 بشینیم"خودش جلوتر از من راه افتاد...

 گفت:با نشستنمون چرخید سمتم نگام کرد 

 _ممنونم که تو این مدت مراقب راشین بودی...

 نفسشو بیرون داد

 _واقعا دیگه نمیدونم باید چیکار کنم...

 به هر دری که زدم بسته بود..

 _مصطفی تو این مدت چیکار کرد؟!

 _مصطفی هم سخت مشغول پیگیریه این قضیه س...

 ولی همه ی کارای اینا حساب شدس...

 ا نمیذارن...هیچ ردی از خودشون به ج

 پوزخندی روی لبام شکل گرفت..

 _یعنی چی؟!
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 یعنی نمیتونن گیرش بندازن؟!

 انقدر سخته؟!

 پس از کارشون استعفا بدن...دیگه به چه دردی میخورن ؟!

 _کیارش به این آسونیا نیست که..

 موش که نمیخوایم بگیریم با یه تله موش گیرش بندازیم...

 بحث سره یه بانده...

 که هرکاری میکنه پلیس بعد از یه مدت میفهمه... یه باندی

 هیچ ردیم از خودشون به جا نمیذارن...

 اصال نمیدونیم االن کجا مستقرن...

 _اردشیر امروز شمال بود...

 مثله اینکه بازم راشین دیدتش...

کسی که میتونه این همه به ما نزدیک شه فکر نکنم دستگیریش 

 انقدر سخت باشه...

 ونی که راشین دیده اردشیر بوده باشه..._فکر نکنم ا

 چون اونقدر احمق نیست که بخواد همچین ریسکی بکنه...

 حرفش منطقی بود...
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 آروم گفتم

_امروز چطور احساس خطر کردین و ازم خواستین راشین و 

 برگردونم؟!

 اصال از کجا فهمیدین اونا فهمیدن ما کجاییم؟!

 آقای طلوعی از جاش بلند شد..

 آشفته بود

 _امروز یه پاکت کنار در پیدا کردم...

 وقتی بازش کردم یه عکس از راشین بود...

 کنار دره ورودیه ویالی کیانوش ...

 معلوم بود عکس از داخل ماشین گرفته شده...

 همون موقع بود که فهمیدم اونجارم پیدا کردن...

 یه نامم کنارش بود

آورد  شروع کرد به دستش و داخل جیبش برد و یه برگه در 

 خوندن...

 دخترت و هرجاییم که ببری من بازم پیداش میکنم... 

االنم خیلی راحت میتونم واسه همیشه بدزمش و مثله تمام این سال 

 هایی که نتونستین من و پیدا کنید راشینم پیدا نکنید...
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 ولی میدونی چیه؟!

 تازه داره از این بازی خوشم میاد...

 یت ادامه بده...به قایم موشک باز

 ولی این و بدون همیشه انقدر صبور نیستم...

 مواظب دختر کوچولوت باش...

 اردشیر                                        

 دستام از شدت عصبانیت مشت شد...

 دندونامو به هم سابیدم که آقای طلوعی گفت:

 _هنوزم نمیدونم چطور جای شمارو پیدا کردن...

 ما میشناسیمش..._هر کی هست 

 با تعجب برگشت سمتم..

 _منظورت چیه؟!

 از جام بلند شدم

 _منظورم واضعه...

 یکی داره لحظه به لحظه آمار مارو به اونا میده...

 و این کاره یه غریبه نمیتونه باشه..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

475 

 کاره کسیه که به ما نزدیکه...

 _میفهمی داری چی میگی؟!

 _آره خوبم میفهمم..

 از جیبم در آوردم...و گوشی راشین و 

 _این گوشی راشینه...

 امروز تو ماشین خوابش برد که صدای ویبرش بلند شد...

 مطمئن بودم که کسی شمارشو نداره..

شما هم االن تو موقعیت به راشین زنگ نمیزنید پس به این تماس 

 مشکوک شدم..

 پس گوشیشو بدود اینکه برداره برداشتم

ی پاسخ و چند تا پیام داشت ۱۰  ...تماس پر

 چشمای آقای طلوعی متعجب شد...

 _کی به راشین زنگ زده بود؟!؟؟!؟

 اون پیاما چی بودن؟!؟!؟

 _شماره ناشناس بود نشناختمش...

 خطشم خاموش کرده بود...
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 _پیامااا چی؟!؟!

 تو اون پیاما چی نوشته بود؟!

 کمی مکث کردم...

اره سختی _نوشته بود پیدا کردن شمارتم مثله پیدا کردن خودت ک

 نیست...

 من از سایتم بهت نزدیک ترم...

 خیلی نزدیک تر....

 چشمای آقای طلوعی هر لحظه گرد تر میشد..

 اومد طرفم...

 گوشی و و ازم گرفت و شروع کرد به خوندن پیام...

 پیامای دیگه هم این بود که:چرا جواب نمیدی؟!

 ترسیدی؟!

 بایدم بترسی این تازه اولشه...

طلوعی از شدت عصبانیت چهرش قرمز شد و گوشی و پرت آقای 

 کرد تو دیوار...

 حال من از اونم بدتر بود...
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با دست های لرزون گوشیشو از داخل کتش در آورد و شماره ای 

 گرفت...

چشماشو برای لحظه ای بست و با باز شدن چشماش با عصبانیت 

 داد زد

 _مصطفی سریع خودت و برسون اینجا...

...._ 

 یا خودت میفهمی..._ب

 فقط خیلییی سریع...

 و گوشی و قطع کرد...

 دستشو گذاشت رو قلبش و روی مبل کنارش نشست...

 رفتم کنارش نشستم 

 دستم و پشتش گذاشتم و با نگرانی گفتم:

 _خوبین!!؟!؟!

 قرصه خاصی مصرف میکنید؟!

 سرشو به نشونه نه تکون داد و گفت:

 _نه چیزی نیست...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

478 

 د نفس عمیقی کشی

_یکی نیست بگه آخه نامروت،خدا نشناس،بی همه چیز با راشین 

 چیکار داری؟!

 طرف حسابت منم...

اصال بیا من و بکش تا دلت خنک شه ولی دست از سر راشین 

 بردار...

 بخدا دختره من بی گناهه...

کاش اون روز قلم پام خورد میشد و پام و توی اون خراب شده 

 نمیذاشتم...

سپردم دست قانون و خودم همراه پلیسا نمیرفتم تا کاش رامین و می

 بفهمه لو دادنش کار من بوده..

من گفتم یه چند سال حبس میخوره آدم میشه دست از این کثافت 

 کاریاش برمیاره...

چه میدونستم انقدر گه کاری کرده و پروندش سنگینه که کارش به 

 اعدام میکشه...

 کاش دخالت نمیکردم...

 کاش...
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 وزناکی کشید...و آه س

 "گاهی با خود میگویم کاش میشد زمان را به عقب برگرداند...

 شاید توانستم بعضی از اشتباهاتم را جبران کنم...

 اما افسوس که نمیشود..."

 آقای طلوعی دستی رو صورتش کشید و گفت:

کت نرفتم اوضاع شرکت به هم _از یه طرفم تو این مدت که شر

 ریخته...  

 شرکت داره رو به ورشکستگی میره...

یه سری شایعات راجب شرکت پخش شده که یه عده قراردادشون و 

 با ما فسخ کردن...

 تو بد منجالبی گیر کردم...

ولی شرکت به درک اگه بالیی سره دخترم بیاد دیگه ماله دنیا به چه 

 دردم میخوره؟!

 ردم...خیره نگاش ک

 مثله اینکه اوضاع شرکت خیلی خراب بود...

 قضیه ورشکستگی شرکت با پول حل میشد..

 فکر کنم اونقدری حسابام پر باشه که بتونم کمکش کنم...
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 پس بیخیاله موضوع شرکت شدم..االن فقط راشین مهم بود..

با اینکه حال خودمم خیلی داغون بود ولی باید آقای طلوعی رو 

 میکردم...آروم 

 میترسیدم خدایی نکرده سکته کنه...

 همیشه یاد گرفتم یه مرد باید محکم باشه...

 اونقدری که بتونه خانوادش و آروم کنه و تکیه گاهشون باشه...

آقای طلوعی با اینکه جلوی زن و بچش خودش و محکم نشون 

 میداد...

 ولی من همین حاال شکستن این مرد و به چشم دیدم...

 م داره...ولی حق

اگه خدایی نکرده همچین اتفاقی واسه دختره من بیوفته زمین و 

 زمان و بهم میریزم...

 دنیارو به آتیش میکشم...

 با دستای خودم تک تک شون و زنده به گور میکنم...

مامان همیشه بهم میگه تا خودت صاحب اوالد نشی نمیتونی درک 

 ب میکشن...کنی که پدر و مادر از غصه ی بچشون چقدر عذا

 با اینکه هنوز پدر نشدم ولی خوب حرفشو درک میکردم..
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 دست آقای طلوعی و مردونه تو دستم گرفتم و گفتم 

 _تحت هیچ شرایطی نمیذارم اتفاقی واسه راشین بیوفته...

 این و بهتون قول میدم...

 راشین جونه منه...

 آدم بیشتر از هر چیزی مواظب جونشه...

 های قرمز شدش نگام کرد...برگشتم و به چشم 

 دستش و روی دستام گذاشت و لبخند بی جونی زد

 با صدای زنگ آیفون دوباره اخماش تو هم  رفت...

 و با عجله رفت که در و باز کنه...

 بعد از چند لحظه مصطفی هراسون وارد خونه شد گفت:

 _چی شده؟!!!

 راشین حالش خوبه؟!

 اخمای آقای طلوعی غلیض تر شد...

 لطف همکارای شما آره... _به

 اردشیر امروزم رفته سراغ راشین...

 قیافه ی مصطفی متعجب شد
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 _چی؟!!!!

 مطمئنی؟!!!

 _آره راشین خودش دیدتش...

 _مگه میشه؟!

 این که غیر ممکنه...

 _آره همه چی برای شما غیر ممکنه...

 حتی دستگیری اون عوضی...

 _اما امروز اردشیر اینجا بود..تو تهران...

 قیافه ی متعجب آقای طلوعی رو که دید ادامه داد:

ما امروز تو یه ماموریت خونه ای که اردشیر و یه سری از دار 

 دستش داخلش بودن و محاصره کردیم...

 خونه خارج شهر بود...

همه دستگیر شدن ولی اردشیر و یه نفر دیگه ازشون به طور خیلی 

 زیرکانه ای از راه مخفی فرار کردن...

لحظه ی آخر دیدمش که از در مخفی بیرون اومد...ولی چون  خودم

فاصلمون زیاد بود تا خواستم خودم و بهشون برسونم سوار یه 

 ماشین شدن و از اونجا رفتن...
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 مسیرم طوری بود که راهای زیاد و پیچیده ای داشت...

 واسه همین نتونستیم پیداشون کنیم و بهشون برسیم...

 همه جاشو کرده بود...لعنتی انگار فکر 

 متعجب نگاش کردم...

 _اگه امروز اردشیر اینجا بوده پس راشین کی و دیده؟؟؟؟!

 اون نامه کاره کی بوده؟!

 همه چی به طور عجیبی مشکوک بود...

 خیلی مشکوک...

 مصطفی نگاهش به سمت من چرخید و گفت:

 _تو این مدت اتفاق دیگه ای نیوفتاد؟!

 سری تکون دادم ...

وضوع اون ماشین مشکوک که از شمال تعقبیمون میکرد و اون و م

 شماره ی ناشناس با نامه رو مو به مو براش تعریف کردم...

 خشم و توی نگاه مصطفی به خوبی میشد تشخیص داد

 با صدای عصبانی گفت:

 _فکر نکنم اردشیر انقدر احمق باشه و بخواد تابلو بازی در بیاره...
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 تهران بود...و از طرفیم اردشیر که 

 آقای طلوعی دستی به پشت لبش کشید و گفت:

 _پس اونی که امروز راشین تو شمال دیده کی بوده؟!

 _نمیدونم...

 امکانشم هست یکی دیگه باشه...

 یا شایدم...

 سکوت کرد که آقای طلوعی گفت:

 _یا شایدم چی؟!

 ._شایدم کاره یه نفره دیگس..که داره از آب گل آلود ماهی میگیره..

 کامال باهاش موفق بودم...

 اونم نظر من و داشت...

 _یعنی چی؟!

چی داری میگی؟!اگه کاره اردشیر نیست پس کاره کی میتونه 

 باشه؟!

 _نمیدونم..نمیدونم...

 باید با راشین حرف بزنم...
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آقای طلوعی هم که معلوم بود هراسون شده سری تکون داد و 

 گفت:بریم باال...

 باالس..راشین 

 و سه تایی به سمت اتاق راشین راه افتادیم...

با ورودمون به اتاق خاله پری و راشین از روی تخت بلند شدن و 

 سالم کردن...

 مصطفی سالمی کرد و به طرف راشین رفت...

 در چند قدمیش وایستاد و با صدای آرومی گفت:

 _خوبی؟!

 خت...راشین سری تکون داد و خجالت زده سرشو پایین اندا

نمیدونم چرا از لحن و نگاه نگران مصطفی به راشین اصال خوشم 

 نیومد و اخم روی پیشونیم غلیظ تر شد...

 خاله به سمت آقای طلوعی رفت و کنارش وایستاد...

 مصطفی برگشت سمت ما و گفت:

 _میشه چند لحظه مارو تنها بذارین...

 خیلی محکم گفتم:نه.  

 م حس کردم...که سنگینی نگاهه همرو رو خود
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 همونطور محکم ادامه دادم:

 _در تمام این مدت من کنار راشین بودم..

 و مو به مو از قضیه خبر دارم و همه رو براتون تعریف کردم...

 فکر نکنم راشین چیز جدیدی برای تعریف کردن داشته باشه...

 عصبانیتش بیشتر شد و رگای گردنش از شدت خشم بیرون زدن..

باید یه سری چیزارو ازش بپرسم که شاید جلوی شما _ولی من 

 نتونه جواب بده...

غیرتم اجازه نمیداد حتی یه ثانیه هم راشین و با یه مرد غریبه تنها 

 بذارم...

 پس رویه اصرارم پافشاری کردم...

 _از خودم بپرس...

 من جواب سواالت و میدم...

 ت:تا خواست چیزی بگه آقای طلوعی پیش دستی کرد و گف

 _حق با کیارشه...

 اون این مدت با راشین بوده و از همه چی خبر داره..

 اگرم بخوای سوالی از راشین بپرسی کیارشم باشه بهتره...
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 اونم میتونه تو این زمینه کمکتون کنه...

 و دستشو پشت خاله گذاشت...

 و با گفتن بیرون منتظریم از اتاق بیرون رفتن...

 شاکی مصطفی آروم به سمت راشین رفتمبی توجه به نگاه 

و قبل از این که مصطفی کنار راشین بشینه بازوی راشین و گرفتم 

 و کنار خودم روی تخت نشوندمش...

 و به صندلی روبه رو روی تخت اشاره کردم و گفتم

 _بفرمایید بشینید...

 دستاشو مشت کرد و روی صندلی نشست...

 نگاهش و دوخت به چشمام و گفت:

آقا کیارش شما که از همه چیز خبر دارین بگین ببینم راشین  _خب

 چطور اون نامه رو دمه در پیدا کرد؟!

 و آیا واقعا اردشیر و با چشمای خودش دیده؟!

 چرخیم سمت راشین داشت مصطفی رو نگاه میکرد...

 گفتم:راشین چطور اون نامه رو دمه در پیدا کردی؟!

 دی؟!و آیا اردشیر و با چشمایی خودت دی
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 مصطفی شاکی گفت

 _ولی من از شما پرسیدم..

 _ولی راشین میتونه کامل تر توضیح بده...

 و بی توجه به مصطفی به راشین گفتم:

 _از اولش همه چی و تعریف کن...

یه بار برای همیشه ترس و بذار کنار و و همه ی چیزایی که دیدی 

 و به ما بگو...

 ر کمکمون کنه...حرفات میتونه تو دستگیری زودتر اردشی

 سری تکون داد...

 چهرش آروم بود...

 همه چی و بدون کوچکترین لرزشی توی صداش تعریف کرد...

 از این که ترس و کنار گذاشته بود خوشحال شدم...

 مصطفی گفت:

 _تو امروز اردشیر و اصال ندیدی؟!

 _نه

 _اون ماشین که دمه ویال دیدی قبلنم دیده بودیش؟!
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 _آره

 _کجا؟!

 _تو باغه اردشیر...

 چند باری اتفاقی دیدمش...

 _مطمئنی خودش بود؟!

 _اوهوم...

 از الستیکاش و شیشه های دودیش به راحتی میشد تشخیصش داد...

مشابه رینگ اون الستیکارو تا حاال رو الستیکه ماشین دیگه ای 

 ندیده بودم...

 آورد...مصطفی خودکار دفترچه ی کوچکی رو از جیبش در 

و بعد از نوشتن یه سری چیزا دوباره دفترچه و خودکارو داخل 

 جیبش گذاشت...

 همون موقع از جام بلند شدم و گفتم:

 _فکر کنم دیگه سواالتتون تموم شده باشه..

 بهتره دیگه بریم پایین تا راشینم استراحت کنه...

 نگاه غضبناکی بهم انداخت
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 _باشه بریم...

 ن به سمت در رفت...و با خدافظی از راشی

 پشت سرش راه افتادم که راشین صدام زد...

 برگشتم سمتش که گفت:

 _میشه باهم حرف بزنیم؟!

 دل تو دلم نبود که راشین میخواد چی بهم بگه...

 _آره حتما...

 و رو به مصطفی گفتم:

 _شما برین پایین منم میام...

 عصبانی از اتاق خارج شد و در و بست...

 شدنش خوشم اومد...چقدر از کنف 

 نزدیک راشین شدم که سرشو انداخت پایین...

 چونش و توی دستم گرفتم ...

 سرشو باال آوردم و گفتم:

 _چی میخواستی بگی؟!

 کمی دست دست کرد و گفت:
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 _تو میدونی بابام داره ورشکسته میشه؟!

 _اینو کی بهت گفت؟!

 _مامان از دهنش پرید

 دستم و روی گردنم گذاشتم

 _دیگه چیا گفت؟!

 _گفت که میخوایم از اینجا بریم...

 یه مدت بریم ترکیه از اونجام آمریکا...

ولی من نمیخوام تو این موقعیت به خاطر من از همه چیشون 

 بگذرن...

بابا به خاطر من بیخیال کارای شرکتش شد که حاال به این روز 

 افتاده...

 ...میخوان حتی شده قاچاقی من و از اینجا ببرن

 ولی من نمیخوام بابام شرکتش و از دست بده...

 با از دست دادن شرکتش زندگیش و میبازه..

 متعجب شدم از حرفاش ..

 پس چرا آقای طلوعی راجب این موضوع چیزی به من نگفت؟!
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 یعنی واقعا میخواد راشین و از ایران خارج کنه؟!

 باید حتما راجب این موضوع مفصل باهاش حرف بزنم...

 ی راشین تعجبم و نشون ندادم و با لحن آرومی گفتم:جلو

 _همه چی درست میشه تو به این چیزا فکر نکن...

 _این اتفاقا داره به خاطر من میوفته...

 با صدای عصبی و بلندی گفتم:

 _راشین؟؟!؟؟؟

 _مگه دروغ میگم؟!؟!

 _این موضوعات به تو مربوط نیست پس دخالت نکن...

 مربوطه.._چرا خیلیم به من 

 خیلی وقته به خاطر من آرامش و خوشبختی از این خونه پر کشیده..

 میخوام برش گردونم...

 _چطوری؟!

 کاری از دست تو ساخته نیست که...

 _هست...

 کمی مکث کرد و ادامه داد:
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 _میخوام باهات بیام ایتالیا...

 شوکه نگاش کردم...

 درک حرفش واسم سخت بود...

 متعجبی گفتم:با صدای 

 _چی؟؟!؟؟!؟!

 تو االن چی گفتی؟؟!؟

 خجالت زده سرشو انداخت پایین و با صدای آرومی گفت:

 _البته اگه هنوزم سره حرفت مونده باشی..

 آروم به طرفش رفتم

 شونه هاش و تو دستام گرفتم که سرش و بلند کرد...

 _راشین تو مطمئنی که میخوای با من بیای!؟!!؟!

 جام کاری که دوست نداری نیستی...تو مجبور به ان

 نمیخوام این تصمیمت از روی اجبار باشه..

 _مگه خودت نگفتی راه دیگه ای نمونده و باید حتما از اینجا بریم؟!

 _اون واسه قبل بود ...

 االنم اگه بخوای همینجا میمونیم و من ازت چشم بر نمیدارم...
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 چی باشن... مصطفی هم چند تا مامور فرستاده که مراقب همه

 راشین خیره شده بود به من و نگام میکرد...

از این که خودم همه جوره حواسم بهش هست و مراقبشم شکی 

 نبود...

 ولی از مراقب های مامور ها مطمئن نبودم...

این حرفارو هم به راشین زدم تا  بعدها که فهمید دوسش دارم فکر 

 بشه... نکنه از این قضیه سوءاستفاده کردم تا مال من

 باید مطمئن میشدم به این انجام این کار راضیه...

و به محض رسیدنمون به ایتالیا به عشقی که بهش دارم اعتراف 

 میکنم...

 یه زندگی براش میسازم که همه انگشت به دهن بمونن...

 خوشبختش میکنم...

اونقدری که دیگه ذهنش درگیر گذشته نشه و به اتفاق های گذشته 

 نکنه...فکر 

 دستم و پشت گردنش گذاشت گفتم:

 _اگرم بریم ایتالیا معلوم نیست کی برگردیم...

 و اینکه خودت میدونی باید... عقد کنیم ...
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تا هم محرم بشیم و در کنار من معذب نباشی و هم خیال پدر و مادر 

 راحت باشه...

 اینجوری میگن دخترمون با شوهرش رفت نه پسر خالش..

 دمم نیستیم...نگران حرف مر

البته حرف مردم هیچ ارزشی واسه من نداره ولی دوست ندارم اسم 

 تو بیوفته سره زبونا و کسی بخواد چیزه چرتی راجبت بگه...

 چون اون وقت نمیتونم ساکت بمونم و میزنم طرف و ناکار میکنم...

فکره اینکه کسی بخواد پشت راشین من حرف بزنه عصبیم 

 میکرد...

 روی پیشونیم نشست... دوباره اخمی

 فشار آرومی به گردنش وارد کردم و گفتم:

 _چی میگی؟!

 حاضری به عقد من در بیای؟!

دوباره سرش و انداخت پایین و آروم سرش و به معنی آره تکون 

 داد..

 لبخندی روی لبام شکل گرفت ...
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چقدر دلم میخواست اون لحظه بگیرمش تو بغلم و محکم فشارش 

 بدم...

 احساساتم و کنترل کردم...ولی 

نباید کاری میکردم که پشیمون شه یا حس بدی نسبت به من پیدا 

 کنه...

 این همه سال تحمل کردم این مدتم روش...

 بعده عقدمون یه ثانیم نمیذارم از بغلم دور باشه...

 اون موقع دیگه زنمه ...

 چه بخواد چه نخواد جاش همینجاس..

 لبخندم و جمع کردم...

 و گرفتم و دوباره سرش و باال آوردم... چونش

 به این وروجک نمیومد انقدر خجالتی باشه...

 زل زدم تو چشماش و گفتم:

_بعده عقدمون دیگه حق نداری جلو من همش سرت و بندازی 

 پایین...

 آدم از شوهرش خجالت نمیکشه که...

 گونه هاش از حرفام قرمز شد...
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 لبخند محوی زدم...

 پشت گردنش برداشتم...دستم و از 

 یه قدم به عقب رفتم...

 آروم گفتم:میرم این خبر به بقیه بدم...

خواستم برگردم که با "نه"ای که راشین گفت یکی ابروم هام باال 

 رفت..

 آروم گفت:

 _فعال به بابا اینام چیزی نگو

 _پس کی بگم..

 _نمیدونم

 _یعنی چی نمیدونم؟!

 باالخره که باید بهشون بگیم...

 هر چه زودتر بهتر...

 چون سریع تر کارای رفتن و انجام میدیم و از ایران میریم...

 نکنه به این زودی پشیمون شدی؟!

 _نه ولی آخه...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

498 

 سکوت کرد و مشغول ور رفتن با انگشتای دستش شد..

 میدونستم از بیان این موضوع پیش پدر و مادرش خجالت میکشه...

دوستش دارم انقدر خانومه که خوشحال بودم از اینکه دختری که 

موقع بحث راجب این جور چیزا سریع گونه هاش از خجالت قرمز 

 میشه....

 آخ که وقتی سرخ و سفید میشه چقدر دلم میخواد گازش بگیرم...

خداروشکر مثله دخترایی دیگه نیست که هر روز به فکر عوض 

 کردن دوست پسر و قرتی بازین...

 ست...راشین اصال تو این فازا نی

 لبخند محوی به چهرش زدم 

سرش و توی دستام گرفتم و بوسه ای آروم روی پیشونیش زدم که 

 برای لحظه ای کوتاه چشماش و بست..

 زیر لب گفتم

 _مطمئن باش نمیذارم از تصمیمت پشیمون بشی....

 و ازش فاصله گرفتم و از اتاق بیرون رفتم..

تنها باشه و تو تنهاییش قضیه از اتاق اومدم بیرون تا راشین بتونه 

 ازدواجمون و هضم کنه...
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 تو دلم دعا میکردم که یه وقت پشیمون نشه...

 دستی به یقه لباسم کشیدم و دوباره یه اخم رو پیشونیم نشوندم...

 باید ابهت خودم و حفظ میکردم...

 و از پله ها پایین اومدم..

دیدم که روی مبل با ورودم به پذیرایی آقای طلوعی و مصطفی و 

 نشسته بودن و صحبت میکردن...

 به  طرفشون قدم برداشتم...

 آقای طلوعی با دیدنم به مبل تک نفره ی کنارش اشاره کرد و گفت..

 _ااا اومدی؟! بیا اینجا بشین...

 روی مبل کنارش نشستم...

 مصطفی هنوزم منو بد نگاه میکرد و دلیل این کارش و نمیفهمیدم...

 مصطفی  نگاهم و به آقای طلوعی دوختم... بی توجه به

 _به نتیجه ای رسیدین؟!

 سری تکون داد...

_همه چی خیلی سریع داره اتفاق می افته  هنوز هیچی معلوم 

 نیست...
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 من یکی کامال گیج شدم...

مصطفی میگه به یه مدت زمانی نیاز داریم تا بتونیم سر از یه سری 

 چیزا در بیاریم...

 دومیم وسط باشه...شاید پایه نفر 

پوزخندی روی لبام شکل گرفت که از چشم های مصطفی دور 

 نموند...

 نگاهم و به نگاه عصبیش دوختم..

 با صدایی که لحن مسخره کننده ای داشت گفتم

 _اون وقت چه مدت؟!

 زل زد بهم و گفت:

 _نمیدونم باید یه سری تحقیقات انجام بشه..

 ابروی باال انداختم..

_خوب...ه پس شما به تحقیقاتتون برسین من و راشین هم از اینجا 

 میبرم..

 آقای طلوعی سریع گفت:

 _کجا؟!

 نگاهم و از مصطفی گرفتم و به آقای طلوعی دوختم...
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 _ایتالیا

 _کیارش فکر ایتالیا رفتن و از سرت بیرون کن...

 نمیتونم راشین و بدون خودم بفرستم یه کشور دیگه...

 بذارم راشین و چطور راضی کنم؟! اصال خودمم

 مطمئنا اون قبول نمیکنه که باهات بیاد...

 میدونستم همه ی این حرفاش بهونس...

 و نمیخواد و راشین و با من بفرسته...

 درکش میکردم...

 منم بودم نمیذاشتم...

ولی وقتی خوده راشین راضیه و قراره اول عقد کنیم و بعد بریم پس 

 ..دیگه حرفی نمیمونه.

 با صدای محکمی گفتم...

 _راشین راضیه.....

 تعجب و توی نگاه جفتشون دیدم..

 از درون خوشحال بودم ولی بروز ندادم..

 آقای طلوعی به حرف اومد و گفت:
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 _مگه میشه؟!

 خودش گفت که راضیه؟!

 _بله خودش گفت...

 با صدای عصبی مصطفی چرخیدم سمتش..

 از رو مبل بلند شد و گفت:

 اون دختر گفتی که مجبور شده باهات بیاد؟!؟!؟_چی به 

 _من چیزی بهش نگفتم...

 _چرا گفتی..

یا وعده وعید الکی بهش دادی یا انقدر ترسوندیش که مجبور به 

 قبول این موضوع شه...

وگرنه راشین دختری نیست که قبول کنه با یه مرده غریبه از اینجا 

 بره...

که یه وقت دستام تو صورتش از شدت عصبانیت دستام مشت کردم 

 فرود نیاد...

 باید یه جوری حالیش میکردم...

 اون فقط یه پلیسه و حق نداره تو زندگی من و راشین دخالت کنه...

 دیگه زیادی پررو شده..
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 دندون هامو به هم ساییدم و گفتم:

 _اوال این موضوعات به تو ربطی نداره..

 ره..دوما من غریبه نیستم و پسر خالشم و قرا

 پرید وسط حرفم

 _پسر خالشی؟!؟؟!

 یعنی همه با پسر خالشون سفر خارجی میرن؟!

 هرچقدرم پسر خالش باشی بازم نامحرمی...نامحـــرم...

 اصال از کجا معلوم اون نفر دوم خودت نباشی؟!!؟!

اون خط و تو برای راشین خریدی و جز تو آقای طلوعی کسیم 

 شماره اون خط و نداشت...

 ی طلوعی که نمیتونه باشه پس حتما کاره خودته..کاره آقا

 این بازیارو در آوردی که راشین و از اینجا دور کنی...

 ولی کور خوندی سر من یکی و نمیتونی شیره بمالی...

 من نمیذارم راشین و از اینجا ببری...

 رگای گردنم از شدت عصبانیت بیرون زده بودن...

 نفسام کشدر شدن...
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 و حس میکردم...تند زدن نبضم 

 دستای مشت شدم و کوبوندم به کنار مبل و از جام بلند شدم

خواستم برم طرفتش و مشتم و تو دهنش بکوبم تا بفهمه داره چه  

 زری میزنه

 که با صدای بلند راشین سره جام وایسادم... 

 _نه ..

 کاره کیارش نیست...

 من مطمئنم...

 راشین

 فکر میکردم...تو اتاق بودم و به لحظه ی پیش 

هنوز باورم نمیشد که انقدر راحت به کیارش گفتم که حاضرم 

 باهاش ازدواج کنم...

 ولی از تصمیم راضی بودم...

 تصمیمای جدیدی برای زندگیم داشتم...

 با غمبرک زدن و قایم موشک بازی چیزی درست نمیشه

 به حرفای کیارش خیلی فکر کردم
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ه این ترس لعنتی و کنار بذارم راست میگفت باید یه بار واسه همیش

 و با زندگی بجنگم...

با رفتنم از ایران میخواستم یه فرصت به خودم بدم تا از مشکالت 

 دور شم ..

 میخوام درس بخونم و اونجا برم دانشگاه...

 از بچگی هرچی خواستم و به دست آوردم..

 االنم یه آینده ی روشن میخوام...

 ه میتونم به اهدافم برسم...اراده ی خوبی دارم و میدونم ک

 حرفای کیارش منو تکون داد بهم انرژی داد..

 قصد داشتم واقعا مسیر زندگیم و عوض کنم...

 و االن کیارش میتونست کمک بزرگی به من بکنه..

 شاید قسمت این بوده که کیارش سر راهم قرار بگیره..

 نیستم...تو این مدتم فهمیدم که خیلی نسبت بهش بی میل 

 نمیگم دوسش دارم ولی ولی یه حس مثبتی بهش دارم...

 حضورش برام آرامش بخشه...

 تو این مدت که شمال بودیم هر لحظه مراقبم بود ..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

506 

 اونجا بود که فهمیدم میتونم بهش تکیه کنم...

 کیارش تمام خصوصیاتی که از مرد آیندم میخواستم و داشت..

 ن شوهری داشته باشن...و میدونم آرزویه خیلیاس که همچی

 اصال شاید بهش دل بستم ...

و از طرفیم با رفتن من مشکل بابا هم حل میشه و میتونه به کارای 

 شرکتش برسه...

 نمیخواستم یه عمر به خاطر من در به دری بکشن...

 از تصمیمی که گرفته بودم راضی بودم

 به همه جاش فکر کرده بودم و تمام زوایارو سنجیده بودم

 باید این موضوع و با مامان و بابا هم در میون میذاشتم...

 و خیالشون و از بابت خودم راحت میکردم

 پس از اتاق بیرون رفتم که متوجه صدای بلند مصطفی شدم...

 رو پله ها بودم که با حرفی که مصطفی زد سرجام وایسادم...

 _هرچقدرم پسر خالش باشی بازم نامحرمی...نامحـــرم...

 از کجا معلوم اون نفر دوم خودت نباشی؟!!؟! اصال
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اون خط و تو برای راشین خریدی و جز تو آقای طلوعی کسیم 

 شماره اون خط و نداشت...

 کاره آقای طلوعی که نمیتونه باشه پس حتما کاره خودته..

 این بازیارو در آوردی که راشین و از اینجا دور کنی...

 ی شیره بمالی...ولی کور خوندی سر من یکی و نمیتون

 من نمیذارم راشین و از اینجا ببری...

منظور مصطفی و از اینکه گفت شمارم و کسی به جز بابام و 

 کیارش نداشته نفهمیدم...

 ولی مطمئن بودم حرفایی که داره راجب کیارش میزنه اشتباهه...

اگه کیارش میخواد منو از اینجا دور کنه به خاطر خودمه و خوب 

 صد بدی نداره...میدونم که ق

 اون لحظه حس کردم که باید از کیارش دفاع کنم...

به محض اینکه بلند شد تا به سمت مصطفی بره با صدای بلندی 

 گفتم..

 _نه...

 کاره کیارش نیست...

 من مطمئنم..
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 نگاه هر سه تاشون چرخید سمت من...

 آروم از پله ها پایین رفتم و به سمتشون قدم برداشتم..

 فی کردم و گفتم:رو به مصط

_اگه قرار بود کیارش بخواد به من آسیبی بزنه خیلی زودتر 

 میتونست اینکارو بکنه...

_تو از خیلی چیزا خبر نداری یکی از مضنونای این پرونده خوده 

 کیارشه...

 نمیتونیم تو رو بفرستیم دست همچین آدمی...

 تا االنشم که پیشش بودی کلی ریسک کردیم...

 گرفتم... _من تصمیمم و

 اگه بابا قبول کنه با کیارش میرم...

 مهم منم که بهش اعتماد داشته باشم که دارم....

 پس دیگه حرفی نمیمونه...

 خودمم از این حرفم تعجب کردم...

 انگار رک بودن کیارش رو منم تاثیر گذاشته بود...

 _ولی راشین....
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 گفت:همون موقع کیارش با عصبانیت یقه ی مصطفی و گرفت و 

_باره آخرت باشه راشین و بدون هیچ پیشوند و پسوندی صدا 

 میزدی...

 در ضمن فکر کردی کی هستی که تو زندگی ما دخالت میکنی؟!

 اینم بدون شاید پسر خالش و به قول تو نامحرم باشم...

 ولی به زودی محرم میشیم و راشین میشه زنه من...

 نگو...پس دهنت و ببند و انقدر چرت پرت راجب من 

با زدنه حرفاش محکم هولش داد که مصطفی به موقع خودش و 

 کنترل کرد تا نیوفته...

 کیارش همیشه قصد داشت من و غافل گیر کنه...

اون از خاستگاریه چند وقت پیشش جلو همه و اینم از حاال که خیلی 

 راحت جلو مصطفی میگفت که قراره زنش بشم...

 ای بلندی گفت:بابا که تا حاال ساکت بود با صد

 _یه لحظه ساکت باشین ببینم اصال داستان چیه...

 کم مشکل داریم که شما دو نفرم افتادین به جون هم...

 و رو به کیارش کرد و ادامه داد:

 _کیارش منظورت از این حرفا چی بود؟!؟



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

510 

 کیارش نگاه کوتاهی به من انداخت که سرم و پایین انداختم...

دین میخوام به طور رسمی راشین و _آقای طلوعی اگه اجازه ب

 ازتون خاستگاری کنم...

قبلنم این کارو کرده بودم ولی اون موقع گفتین زوده و راشین باید با 

 یه سری چیزا کنار بیاد...

 به من اشاره کرد و گفت

 _حاال خوده راشینم راضیه...

 از شدت خجالت صورتم گر گرفت..

 صورتم...حس میکردم تمام خون بدنم جمع شد توی 

اصال باور نمیکردم چند لحظه پیش من بودم که داشتم میگفتم 

 میخوام با کیارش برم...

 ولی حاال با بحث ازدواج یه جوری شدم...

 بابا به سمتم اومد و گفت:

 _راست میگه؟!

 چیزی نگفتم...

 اصال روم نمیشد تا بخوام دهنم و برای زدن حرفی باز کنم...

 بابا دوباره گفت:
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 _دخترم ازت سوال پرسیدم؟!

 کیارش راست میگه...

 تو دلم گفتم مرگ یه بار و شیونم یه بار...

 بدون اینکه سرم و بلند کنم سری به معنی آره تکون دادم..

 بابا دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و بلند کرد گفت:

 _از تصمیمت مطمئنی؟!

 نگاهم با نگاه کیارش گره خورد...

 سری تکون داد...

 دوباره نگاهم و به بابا دوختم  زیر لب گفتم:آره...

 مصطفی جلو اومد...

 _ولی آخه...

 بابا پرید وسط حرفش:

 _مصطفی...

 این تصمیمیه که راشین باید بگیره...

 یه سری با انتخاب غلط بچم ضربه خورد این دفعه دیگه نمیذارم...

 .اونقدری به کیارش اعتماد دارم که دخترم و بسپرم دستش..
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 االن بهترین کار برای دور نگه داشتن راشین از اردشیر همینه...

 _همینجا هم میشه مراقبش بود...

 اصال دور تا دور خونه رو میکنم مامور...

 خودم دمه خونتون نگهبانی میدم...

 حواسم به همه چی هست...

 بابا دست و روی شونه ی مصطفی گذاشت...

هرکاری که از دستمون بر _خودت خوب میدونی که تو این مدت 

 اومد و انجام دادیم...

 هر راهی که بگی و امتحان کردیم...

 ولی آخرش چی شد؟!

 خودت داری میبینی اوضاع داره روز به روز بدتر میشه...

 راشین از اینجا بره بهتره...

 _کاری نکنید که بعدا پشیمون شید...

 _نه مطمئن باش نمیشم...

 سایید و گفت:مصطفی دندوناشو روی هم 

 _پس اگه مشکل جدیدی پیش اومد نگین نگفتیااا...
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 تو این مورد دیگه نمیتونید رو من حساب کنید...

چون من دارم خودم و به آب و آتیش میزنم تا راه و چاه و نشونتون 

 بدم و انگار خودتون نمیخواید...

 کتش و از روی مبل برداشت

 مون میشین..._اآلنم من میرم ولی میدونم به زودی پشی

 و با یه خدافظی سرسری از خونه بیرون رفت...

 نفسم و بیرون دادم...

 حرفای مصطفی ذهنم و درگیر کرده بود...

 نکنه همونطور که مصطفی گفت کیارش آدم درستی نباشه ...

 ولی نه این غیر ممکنه...

 کیارش نمیتونه بد باشه...

 سری تکون دادم تا افکار منفی ازم دور شه...

 با صدای کوبیده شدن در توسط مصطفی یه لحظه ترسیدم...

 تو دلم چند تا فحش آبدار نثارش کردم که بابا صدام زد...

 نگاش کردم..

 به من و کیارش اشاره کرد که بشینیم...
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 نگاهی به بابا انداختم و روی مبل کنارش نشستم...

 کیارشم رو به رومون نشست و به مبل تکیه زد...

 گاه صورتش کرد و روی دسته ی مبل گذاشت...دستشو تکیه 

 بابا رو به کیارش گفت:

 _خب تعریف کنید...

 کیارش گفت:چیو؟!

 _قصه حسین ُکردُ...

 همین چیزایی که تا چند لحظه پیش راجبش حرف میزدین دیگه...

جلوی مصطفی حرفی نزدم چون نخواستم خانواده و فامیل خودم و 

 ببرم...جلوی یه دوست زیره سوال 

 مصطفی هم رفتارش تغییر کرده.. تازگی یه جوری شده...

 و من اصال از این رفتارش خوشم نمیاد...

برا همین جلوش اون حرفارو زدم که دیگه تو همچین مسائلی 

 دخالت نکنه...

درسته پلیسه ممکنه به هر چیزی مشکوک شه ولی تک تک حرفاش 

 از روی عصبانیت بود...
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کارو کرد و از کجا پر بود که اون تهمت هارو  من میدونم چرا این

 به کیارش زد...

 اصال از این کارش خوشم نیومد...

 کیارش گفت:از کجا پر بود؟!

 _بماند...

 از این قضیه بگذریم...

 بریم سراغ شما دوتا...

 و چشماش بین من و کیارش چند بار چرخید...

 آخر رو به کیارش کرد و گفت:

 میشنوم..._خب 

 کیارش خیلی خونسرد دستشو از روی چونش برداشت و گفت:

 _آقای طلوعی ما قبال حرفامون و زدیم..

 مشکل شما راضی کردن راشین بود که حاال راضی شده...

 پس االن دیگه مشکل چیه؟!

 بابام نگاهم کرد و گفت:

 _درسته؟!
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 تو میخوای با کیارش ازدواج کنی؟!

 راضی هستی؟! یعنی تو به هم این وصلت

 چیزی نگفتم..

حس میکردم هر لحظه ممکنه از شدت خجالت آب شم برم تو 

 زمین...

 بدنم گر گرفته بود...

 شدت ضربان قلبم هر لحظه بیشتر میشد...

 عطش داشتم...

و از طرفیم بابا و کیارش خیره نگام میکردن و منتظر جوابی از 

 جانب من بودن...

 سکوت و شکستم...باالخره بعد از اندکی 

 در حالی که سرم و پایین مینداختم زیر لب گفتم:

 _آره من راضیم....

بابا گفت:ببین دخترم نمیخوام نمیخوام تحت فشارت بذارم یا تورو 

 وادار به انجام کاری کنم...

 تو حق داری که مرد زندگیت و خودت انتخاب کنی...
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م حتی به ازدواج فکر اگه این اتفاقای لعنتی نمی افتاد اصال نمیذاشت

 کنی...

 ولی حاال...

 حاال دیگه اوضاع فرق کرده..

 االن تصمیم گیری و میذارم به عهده ی خودت...

ولی این و مطمئن باش به خاطر تک دخترم حاضرم هر کاری 

 بکنم...

 هر کاری...

اگه بخوای خودم از اینجا میبرمت یا حتی اگرم بخوای اینجا بمونی 

 ان میگیرم که حتی از ده کیلومتریتم رد نشن...هزارتا برات نگهب

 پس بازم فکراتو بکن...

 نمیخوام از انتخابت پشیمون بشی درست مثل ...

 یهو ساکت شد...

 انگار نمیخواست به اون نامزدیه مسخره اشاره کنه...

 در تمام مدت کیارش سکوت کرده بود و چیزی نمی گفت..

 دوباره برگشت سمت من.. بابا نگاه کوتاهی به کیارش انداخت و

 _االنم تا فردا شب خوب فکراتو بکن ...
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 یه فکره منطقی...

من از کیارش مطمئنم ولی این تویی که باید قبولش کنی چون تو 

 میخوای باهاش زندگی کنی...

 دستی روی شونم گذاشت 

 _پس فکر کن و عاقالنه تصمیم بگیر...

 سری تکون دادم و آروم از جام بلند شدم...

 رو به بابا کردم و گفتم: من میرم تو اتاقم...

 _باشه برو دخترم..

 یادت نره به حرفام فکر کنی...

 دوباره سری تکون دادم

و بدون اینکه به کیارش نگاهی بندازم شب بخیری زیر لب گفتم و 

 به طرف اتاقم راه افتادم...

 وارد اتاقم شدم و سریع به تختم پناه بردم..

همیشگی پاهامو جمع کردم و زانو هامو در آغوش به عادت 

 گرفتم...

 ذهنم درگیر بود ..

 یعنی ممکن بود من جواب بله به کیارش بدم و بعدها پشیمون بشم؟!
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 اگه کیارش اونی نباشه که فکر میکنم چی؟!

من تو زندگیم کم سختی کم نکشیدم ..نکنه راه اشتباهی و انتخاب کنم 

 م بیوفتم تو چاه...و بدتر از تو چاله در بیا

 نفس عمیقی کشیدم...

 هنوزم نمیدونستم باید چیکار کنم...

 انقدر به این قضیه فکر کردم که نمیدونم کی خوابم برد...

 صبح با صدایی مامان از خواب بیدار شدم...

 گونم و بوسید و گفت:

 _پاشو قربونت برم..

 پاشو یه چیزی بخور ضعف نکنی...

 م از جام بلند شدم...چشمامو باز کردم و آرو

 نگاهی به مامان انداختم...

 لبخند محوی روی لباش بود..

 _پاشو دخترم ،بیا صبحونت و بخور...

 دستی توی موهای آشفتم کشیدم و سری تکون دادم..

 مامان با گفتن"زود بیا"اتاق و ترک کرد..
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 مثله همیشه تا چند لحظه بعد از بیدار شدن کامال هنگ بودم...

 ه ساعت رو به روم انداختم...نگاهی ب

 بود... ۹ساعت 

 با دیدن ساعت پوووفی کشیدم...

 انگار مامان دوباره گیر داده منو زود بیدار کنه...

 دوباره خواستم بخوابم که با دیدن ژاکتی که کیارش برام خریده بود

 و حاال کنار صندلی افتاده بود تازه اتفاقای این مدت یادم کردم...

 سریع از بلند شدم...

رو به روی آینه ی وایستادم و نگاهی به قیافه ی خواب آلودم 

 انداختم...

 لباس های عروسکیمو هم پوشیده بودم...

 قیافم بامزه شده بود...

 ختم...دستامو دور چشمام مالیدم و نگاهی به اطرافم اندا

 یهو چشمم خورد به پنجره ی اتاقم...

 شیشه هاش عوض شده بود..

 یه حس بدی اومد سراغم..
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 از این پنجره بدم میومد..

دیگه دوست نداشتم مثله گذاشته برم از پنجره به آسمون و باغ نگاه 

 کنم...

 فضای اتاق یه جورایی برام غیر قابل تحمل بود...

 بح تنها بخوابم...نمیدونم دیشب چطور تونستم تا ص

 شاید به خاطر این که فکرم درگیر کیارش و پیشنهادش بود...

 نگاهم و از پنجره گرفتم و سریع از اتاق خارج شدم..

به سمت سرویس بهداشتی طبقه پایین رفتم و دست و صورتم و 

 شستم... 

 به محظ بیرون اومدنم از اتاق بابا جلو سبز شد...

 گفت.. سالمی زیر لب گفتم که بابا

 _سالم صبح بخیر دخترم..

 چرا از سرویس بهداشتی اتاق خودت استفاده نکردی؟!

 _همینجوری...

 _باشه دخترم،برو صبحونتو بخور...

 باشه ای گفتم و به سمت آشپزخونه راه افتادم...
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 با ورودم به آشپزخونه توجهم به میز صبحانه جلب شد...

 همه چیز روش پیدا میشد..

خوردن صبحانه اهمیت میداد و همیشه دوست داشت بابا خیلی به 

 همه چی سره سفره باشه...

 واسه همین مامان میز و شاهانه میچید...

خواستم چایی بریزم که مامان وارد آشپزخونه شد و گفت:تو بشین 

 من میریزم...

 روی صندلی نشستم 

 _مامان ،شهین خانوم کجاست؟!

 _فعال نمیاد

 _چرا؟!

 اینطور خواست..._بابات 

 آهانی گفتم که مامان چایی خوشرنگش و جلوم روی میز گذاشت...

 و مشغول ریختم قهوه واسه خودش شد...

 لقمه ای درست کردم که مامان کنارم نشست...

 در حالی که با لیوان قهوش ور میرفت گفت:
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 _راشین؟!

 سرم و بلند کردم

 _بله؟!!

 _میخوام باهات حرف بزنم..

 .._خب بزنید.

 _االن نه بعده صبحانه...

 و به چیزایی که روی میز بود اشاره کرد....

 اصال کنجکاو نبودم که میخواد راجب چی صحبت کنه

 پس "باشه ای گفتم و مشغول خوردن شدم..

بعد از خوردن صبحانه از جام بلند شدم که مامانم لیوان قهوش و از 

 لباش جدا کرد و روی میز گذاشت...

 ؟؟_صبحانت تموم

 _آره

 _ولی تو که چیزی نخوردی؟!

 _خوردم مامان..

 دیگه نمیتونم ..
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و بدون اینکه منتظر جوابی از طرف مامان باشم از آشپزخونه 

 بیرون رفتم...

 روی مبل راحتی رو به روی تلویزیون نشستم...

 تلویزیون روشن بود...

 کنترل و از روی میز برداشتم و مشغول عوض کردن کاناال شدم...

با دیدن شبکه ای که باب اسفنجی میداد لبخند محوی زدم و مشغول 

 دیدن شدم...

 چند دقیقه بعد مامان اومدم نشست کنارم..

 نگاهش کردم که گفت:خب میخواستم باهات حرف بزنم

 نگاهم و از تلویزیون گرفتم و به مامان دوختم...

 نفس عمیقی کشید و گفت:

اومد ازخوشحالی سر از پا  سال پیش که کیارش به دنیا ۳۲_درست 

 نمیشناختم...

 اونموقع مم هنوز مجرد بودم و با بابات ازدواج نکرده بودم...

 همش خونه دریا بودم...

 دلم نمیومد یه لحظم از کیارش جدا بشم...

 یه پسر بچه ی شیطون و ناز بود...
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 انقدر که پیششون میرفتم کیارش کامال به من وابسته شده بود...

اگه بغل مامانشم بود با دیدن من دستاشو میاورد و جلو ازم حتی 

 میخواست بغلش کنم...

 خالصه جونم براش در میرفت...

ساله بود که یه روز دریا جایی کار داشت ازم خواست ۴کیارش

 مراقب کیارش باشم...

 منم اومدم بردمش پارک...

تو پارک روی صندلی نشسته بودم و کیارش با چند تا بچه بچه 

 بازی میکرد...

 و من با عشق بهش خیره شده بودم...

 که یه خانومی اومد نشست کنارم...

 خیلی یهویی گفت:

 _خیلی دوستش داری؟!

 متعجب نگاش کردم...

 و گفتم:با منید؟!

 که گفت:

 _آره
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 و به کیارش اشاره کرد...

 لبخندی زدم و گفتم:

 _عاشقشم ،خواهر زادمه...

 لبخندی زد

 _میدونم...

 چشمامو ریز کردم و گفتم:

 _از کجا میدونید؟!

 که با لحن آرومی گفت:

 _سرنوشت هر کسی رو پیشونیش نوشته شده...

 تو هم صاحب یه بچه میشی...یه دختر...

 لبخندی به خرافاتش زدم که ادامه داد:

 ولی دخترت خیلی تو زندگیش سختی میکشه...خیلی...

 اذیتش میکنن...

 فره که میتونه خوشبختش کنه...و فقط یه ن

 البته باید خودش بخواد و صبور باشه...و 

 اینکه برای زندگیش بجنگه...
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 با اینکه هیچ اعتقادی به این خرافات نداشتم ولی گفتم: کی؟!

 پوزخندی زد و گفت:پسر خالش...

خواستم سوال دیگه ای ازش بپریم که صدای گریه ی یکی از بچه 

 ها بلند شد...

 شدم و سریع به سمتشون رفتم... نگران

کیارش دسته اون بچه رو گرفته بود و خاکای روی لباسش و 

 میتکوند...

 به سمتش رفتم و گفتم: کیارش چی شده؟!

 که با لحن شیرینی گفت:

 _داست میدویید اوفتاد..

 از اینکه اتفاقی برای کیارش نیوفتاده بود خیالم راحت شد..

میکرد و ببرم و تحویل مامانش برم که خواستم اون بچه ای که گریه 

 همون موقع مامانش اومد و با نگرانی بغلش کرد رفت...

دستای کیارش گرفتم و خواستم برگردیم خونه که یاده اون خانومه 

 افتادم...

 برگشتم سمت صندلی اما نبود...
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دیگه هیج وقت به این قضیه فکر نکردم تا موقعی که تو رو حامله 

 نوگرافی..بودم و رفتم سو

 اون روز که فهمیدم بچم دختره خوشحال شدم...

 چون واقعا از خدا یه دختر میخواستم....

 اون موقع بود که یاد حرف اون زن افتادم...

با خودم گفتم شاید این حرفش اتفاقی درست پیش اومده و دیگه ذهنم 

 و درگیر این موضوع نکردم...

منظورش از این که گفت:دخترت وقتی دزدیده شدی تازه فهمیدم 

 خیلی سختی میکشه چی بود 

 کم کم حرفاش روم تاثیر گذار شد...

 همش نگرانت بودم...

 چند سال گذشت

 کیارش با رفتنش از اینجا کم کم از ذهنم فاصله گرفت..

و موقعی که فهمیدم آراد تو رو دوست داره بازم یاده حرفای اون  

 زن افتادم...

حتما اون پسر خاله ای که ازش حرف میزد آراد با خودم گفتم پس 

 بود...
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 خوشبختی تو رو تو ازدواج با آراد میدیدم...

 برای همین تمام سعیم کردم تا راضی بشی باهاش ازدواج کنی...

 ولی تازه بعده یه مدت فهمیدم چه اشتباهی کردم...

 با خودم میگفتم اون زنه چرت گفت...

 اون حرفاش فکر میکنم...ساله دارم به  ۲٧و منه احمق 

 ولی دیشب با نگاه های کیارش به تو بازم نظرم عوض شد...

 تازه متوجه منظور اون زن شدم...

 منظورش کیارش بوده نه آراد...

 با چشمای گرد شده نگاش میکردم...

 مامان داشت چی میگفت؟!

 درک حرفاش برام سخت بود...

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

 دت تو اتاق بودم و همه ی حرفاتون و شنیدم..._دیشب تمام م

 بدترین درد واسه یه مادر دور شدن فرزندشه...

ولی اگه بدونم خوشبخت میشی این درد و با دل و جون تحمل 

 میکنم..
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 دستم و توی دستاش گرفت..

 _این حرف هامو بر اساس حرفای اون زن نمیزنم..

 من یه چیز خاص و توی چشمای کیارش دیدم...

 ز قبلم یه حسی داشتم به این قضیه...ا

وقتی دیدم موقعی که مصطفی میخواست باهات تنها حرف بزنه 

 چطور غیرتی شد به حسم مطمئن شدم...

 نگاه کیارش به تو با بقیه فرق داره...

 _مامان داری اشتباه میکنی...

 کیارش منو فقط به چشم یه پسر خاله میبینه..

غیرتی شدناشم به خاطر اینه که خب من دخترخالشم به قول خودش 

 ناموسش حساب میشم...

 کیارش غیرت تو خونشه ممکنه رو هر کسی غیرتی بشه...

 مامان لبخندی زد

_یه پسر به خاطره یه دختری که کمتر از یه ماهه میشناستش 

 اینجوری از کار و زندگیش نمیزنه که مراقبش باشه...

 مال در حالی که قرار بود برگرده ایتالیا ...تو رو برد ش

 حرفای مامان و نمیتونستم درک کنم...
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 از یه طرف راست میگفت و از طرف دیگه...

 نفسم و بیرون دادم...

 مامان دستشو نوازش وار روی دستم میکشید

 _دخترم کیارش از نگاهش مردونگی و صداقت میباره...

دست کسی بفرستم مطمئن  اگه قرار باشه با خیالت راحت تو رو

 باش اون شخص بدون شک کیارشه...

 میدونم که قراره فکراتو بکنی و تا امشب نظرت و به بابات بگی..

 واسه همین اینارو بهت گفتم...

خواستم بهت بگم اگه خواستی کیارش و انتخاب کنی انتخاب 

 درستیه...

 هم مرد خوبیه و هم...

 کمی مکث کرد..

 دور میشی..._از این شرایط 

 من برای اینکه این چیزارو بهت بگم دیشب کلی فکر کردم...

 و به این نتیجه رسیدم که کیارش خیلی میتونه برای تو خوب باشه..

 درست همونطور که تا حاال بوده..
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 پس توام خوب فکراتو بکن و تصمیم درست و بگیر...

 ...و اینک بدون هر تصمیمی که بگیری ما بهش احترام میذاریم

 نزدیک شد و گونم و بوسید...

 االنم یه خورده تنهات میذارم تا به حرفام فکر کنی...

 آروم ازم دور شد و منو با یه دنیا فکر و خیال تنها گذاشت...

 حرفای مامان تاثیر گذار بود...

 راست میگفت کیارش گزینه ی خوبیه... 

 و از همه مهم تر میتونه تکیه گاه خوبی باشه...

 کنارش آرومم و آرامش دارم.. 

 پس همون لحظه تصمیمم و گرفتم...

 من کیارش و به عنوان همسر قبول میکنم...

 چشمامو بستم و به حرفای مامان فکر کردم...

یاده اون حرفش افتادم که گفت زنه گفته باید صبور باشه و واسه 

 زندگیش بجنگه....

 و صبوری میکنم...ابرویی باال انداختم و تو دلم گفتم:میجنگم 

 خوشبختی در انتظارمه



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

533 

 بلند شدم و آروم به سمت اتاقم قدم برداشتم

 اون روز معنی این حرفای اون زن و نفهمیدم...

 ولی مرور زمان  خیلی چیزارو بهم فهموند ...خیلی چیزارو...

 با ورودم به اتاق مشغول قدم زدن شدم...

 .راستش یه جوری از رفتن به باغ هراس داشتم..

 پس ترجیح دادم تو اتاق بمونم...

 تمام اتفاقات این و مرور کردم...

 استرس بدی افتادم تو جونم..

 با دندونام افتادم به جون ناخونای دستم..

 هر لحظه بیشتر از تصمیمی که گرفته بودم مطمئن میشدم..

 بودن کنار کیارش خیلی بهتره تا اردشیر...

 و از طرفیم کیارش خیلی خوبه...

 ارش احساس راحتی میکنم...کن

نمیدونم چقدر گذشت و من چقدر به این موضوع فکر کردم که در 

 اتاق باز شد...

 و بابا اومد داخل...
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 با دیدنش یهو هول کردم و نگاهی به ساعت انداختم...

 عصر بود و من اصال متوجه ی گذر زمان نشده بودم... ۵ساعت 

 ردم...نگاهمو به بابا دوختم و زیر لب سالم ک

 جوابم و داد و به سمتم اومد..

 دستاشو روی شونه هام گذاشت و گفت

 _میدونم زود اومدم و قرار بود شب باهم حرف بزنیم..

 ولی مثله اینکه کیارش خیلی عجله داره...

 بازم این خجالت لعنتی اومد سراغم 

 _فکراتو کردی؟!

 سری تکون دادم

 _خب نظرت چیه؟!

 زدم:هرچی شما بگین...آروم لب 

 _ولی من االن نظر تورو میخوام...

 سرم و انداختم پایین...

 بابا که سکوتم و دید و گونم و بوسید و کنار گوشم گفت:

 _پس مبارکه...
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 این دفعه دیگه طرف و خوب میشناسم و خیالم و راحته...

 پیشونیم و بوسید

 _آماده باش شب خاله اینا میان اینجا...

 رم و بلند کردمبا تعجب س

 _برای خواستگاری...

 وقت زیادی نداری پس حاضر شو..

 باشه ی آرومی  گفتم...

 _رضایت تو چشمات نسبت به دیروز بیشتر شده..

 و منم دقیقا همین و میخواستم...

 که فکر کنی و از تصمیمت مطمئن شی...

نمیخواستم بعد ها اتفاقی توی زندگیت بیوفته که از ازدواجت 

 شی و بگی مجبور بودم..پشیمون 

 دستشو روی سرم کشید..

 _تنها آرزوی من و مامانت خوشبختیته...

 کیارش مرده خوبیه...

 سعی کن دوسش داشته باشی..
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 و برای زندگیت تالش کنی...

 زبونم قفل کرده بود...

 بابا دستشو از روی سرم برداشت و گفت:

 _االنم میرم تا به کیارش خبر بدم 

 تو هم زود آماده شو...

 و با لبخندی روی لباش از اتاق بیرون رفت

 با بیرون رفتم بابا از اتاق دستمو روی گونه هام گذاشتم..

 انگار کم کم داشت باورم میشه که قراره بشم زن کیارش

 و امشب مراسم خواستگاریمه...

 ..دوباره نگاهی به ساعت انداختم.

 داشت دیر میشد...

 باید هر چه زودتر آماده میشدم...

 پس با قدم های بلند خودم و به حموم رسوندم...

و بعد از یه ساعت خودم و سابیدن از حموم دل کندم و با پوشیدن 

 حوله اومدم بیرون..

 با عجله به سمت کمد لباسام رفتم..
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 نمیدونم چرا هول کرده بودم...

 بیرون و دنبال یه لباس خاص میگشتم... همه ی لباسام و ریختم

 ولی لباسی نبود که چشمم و بگیره...

 دوست داشتم امشب خوشتیپ و مرتب باشم...

 شاید به خاطر اینکه کیارش زیادی خوشتیپه و به خودش میرسه...

 نمیخواستم کم بیارم و ازش عقب بمونن...

 یا کسی بخواد بگه پسره از دختره سرتره...

م لباسامو برگردونم تو کمد که چشمم به یه پیراهن کالفه خواست

 مشکی کوتاه افتاد ...

 یه لباس ساده، آستین بلند مشکی تکه اندازش تا روی زانوهام بود ..

 و روی یقش با مروارید کار شده بود...

 این لباس و بابا از آخرین سفرش یه ایتالیا واسم خریده بود..

 نیومد که بپوشمش...و اصال مراسم خاصی پیش 

 لبخندی به لباس زدم و برش داشتم...

 لباس و روی تخت گذاشتم تا چروک نشه..

 و بقیه ی لباسارو برگردوندم داخل کمد...
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 روی صندلی میز آرایشم نشستم و شروع کردم به آمادت شدن...

 اول از همه موهای خیسم و سشوار کشیدم ..

 کردن...و بعد شروع کردم به آرایش 

 یه آرایش ملیح کردم که خیلی به صورتم میومد...

 تقریبا آماده شده بودم...

 نگاهی به ساعت انداختن..

 و نیم... ۸ساعت 

 دیگه نزدیک بودن که برسن...

 حولرو از تنم جدا کردم و لباس و پوشیدم..

 موهای لختم و شونه کردم..

 جوراب شلواری رنگ پامو پوشیدم....

 ی در زدن اومد و به دنبالش در اتاق باز شد...همون موقع صدا

 مامان اومد و گفت:

 _راشین اومدم آمـ...

 و یهو سکوت کرد ...

 نگاهی به سر تا پام انداخت 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

539 

 لبخندی زد و گفت:

 _قربونت برم که انقدر ماه شدی...

 لبخندی به روی مامان زدم...

 _باورم نمیشه دختر کوچولوم میخواد عروس بشه...

یادداوری آراد و خاله ثریا لبخند روی لبم محو شد و با یهو با 

 نگرانی گفتم

 _مامان خاله ثریا اینام میان؟!

 مامان دستی به زیر چشمش کشید و گفت:

 _نه دخترم نمیان...

 و یهو هول شد 

_وااای اومدم بهت بگم خاله دریا اینا اومدن ولی با دیدنت یهو همه 

 چیز یادم رفت..

 زودی بیا پایین..من میرم تو هم 

 و از اتاق بیرون رفت

با رفتن مامان کفش پاشنه بلند کرم رنگم و از کمدم بیرون آوردم و 

 پوشیدم...

 جلوی آیینه وایستادم و به خودم نگاه کردم..
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 خوب شده بودم..

 دستی به موهای بازم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم...

 هام تو خونه پیچیدبا پایین رفتنم از پله ها صدای تق تق  کفش 

 همه نگاه ها برگشت سمت من... 

 به سمتشون رفتم و بلند سالم کردم...

 خاله دریا با لبخندی زیبایی که رو صورتش بود به سمتم اومد...

 گونم و بوسید و گفت

 _سالم عروس خوشگلم...

 لبخندی به روش زدم 

 بعد از سالم حوال پرسی های همیشگی همه روی مبل نشستیم..

 لی اتفاقی نگاهم به با نگاه جدی کیارش گره خورد....خی

 نگاهم و ازش گرفتم و سرم و پایین انداختم...

 از نگاه کردن به عمو کیان و خاله دریا خجالت میکشیدم...

 با صدای مامان نگاش کردم..

 که آروم گفت برو چایی بیار...
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آشپزخونه بلند شدم و رو به جمع یه "با اجازه ای"گفتم و وارد 

 شدم...

مامان از قبل چایی دم کرده بود و سینی پر از استکانهای کمر 

 باریک و آماده روی میز گذاشته بود...

 با دستای لرزون چایی ریختم...

 سینی و تو دستام گرفتم...

 و بعد از کشیدن نفس عمیقی از آشپزخونه بیرون رفتم...

اولین نفر بود اول از همه به طرف عمو کیان که از سمت راست 

 رفتم...

 و بهش تعارف کردم...

 چایی برداشت و ممنونی زیر لب گفت..

 خاله دریا چایی برداشت و گفت

 _به به این چاییه عروسم خوردن داره...

 لبخندی به رو زدم و سینی و به سمت کیانوش گرفتم..

 اونم با لبخند و تشکر یه چایی برداشت...

 شروع کرد به لرزیدن..به کیارش که رسیدم دستام 

 میترسیدم سینی چایی و خالی کنم روش...
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با دستای لرزونم سینی و به سمتش گرفتم که بدون هیچ حرفی دست 

 و دراز کرد و یه چایی برداشت..

 اصال نگام نکرد... 

 نمیدونم چرا این کارش بهم برخورد و اخمام رفت تو هم...

 راستش از دستش ناراحت شده بودم...

 و به مامان بابا هم تعارف کردم و سینی و روی میز گذاشتم...چایی 

روی مبل تک نفره ی کنار مامان نشستم و  دوباره سرم و انداختم 

 پایین

 نمیدونم چرا دوست داشتم کیارش به من توجه کنه...

 و از این بی توجهیش کالفه بودم...

 خیر سرم مراسم خواستگاریم بود...

 سم جواب مثبتم و اعالم کنم..و قرار بود تو همین مرا

 هرکی نمیدونست فکر میکرد هولم برا ازدواج..

اون از نامزدیم با آراد که مجبور بودم همون روز اول خواستگاری 

 جواب مثبت بدم اینم از االن...

 برای یه لحظه سرم و بلند کردم و به کیارش نگاه کردم...

 با همون نگاه مغرورش به بابام زل زده بود...
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 نگاهم و ازش گرفتم و دوباره به فرش دوختم..

 بعد از چند لحظه با دستی که به پهلوم  خورد سرم و باال آوردم..

 و نگاهم به مامان خورد که گفت:

 _راشین جان با کیارش برین تو اتاقت حرف بزنید...

 تازه فهمیدم که همه نگاه ها رو منه...

 و من اصال حواسم نبوده...

 ...آروم بلند شدم 

 که خاله گفت:

 _کیارش جان بلند شو پسرم...

 با بلند شدن کیارش نگاهی به جمع انداختم...

 دوباره با اجازه ای زیر لب گفتم و به سمت اتاقم راه افتادم..

 در اتاق و باز کردم و رفتم داخل...

 کیارشم پشت سرم وارد اتاق شد...

 چسبید...خواستم بشینم رو تخت که مچ دستم و 

 برگشتم سمتش و سوالی نگاهش کردم...

 _بهم نزدیک شد و با لحن آرومی گفت:
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 _خوشگل شدی...

 دستشو نوازش گونه روی صورتم کشید

 _اون پایین میترسیدم نگات کنم همون موقع کار دستت بدم...

 توقع این حرف و ازش نداشتم...

 متعجب نگاش کردم که دستش و داخل موهام برد...

 نگاهی به لبام کرد که گفتم:

 _بشینیم..

 _چرا؟!

 _خب...

 خب حرف بزنیم دیگه...

 _چه حرفی؟!!

 نمیدونستم چی بگم برای همین رومو ازش گرفتم..

 سرم و به سمت خودش برگردوند و گفت

 _من که حرفی ندارم...

 ولی اگه تومیخوای چیزی بگی گوش میکنم...

 سرم و به معنی نه تکون دادم...
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 رفی نمیمونه.._پس ح

 _خب پس بریم پایین...

 خواستم به سمت در برم که دستم و کشید و پرت شدم تو بغلش...

سرم و بلند کردم و نگاهم و چشماش که کمی شیطون شدن بود 

 دوختم...

 زیر لب گفت

 _حرف نداریم ولی کار که داریم...

 نشست...و قبل از اینکه معنی حرفش و بفهمم لباش آروم روی لبام 

 چند بوسه آروم روی لبام زد...

 مور مور شدم...

 یه حس ناشناس اومد سراغم..

 میخواستم پسش بزنم ولی نمیتونستم...

 یا شایدم نمیخواستم...

 قدرت انجام هیچ کاری و نداشتم...

 چشمام آروم بسته شد ..

 کیارش لب پایینم و بین دندوناش گرفت...
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 مک آروم زدی و لبامو ول کرد...

 چشمامو باز کردم...

 صورتامون کامال نزدیک هم بود...

 و کیارش داشت نگام میکرد...

 خجالت زده از بوسش سرم و انداختم پایین که گفت:

_دیگه حق نداری به جز من جلوی کسه دیگه ای همچین لباسی 

 بپوشی...

اون وقت مجبور میشم چشمای کسی که نگات میکنه رو از کاسه در 

 بیارم...

 ره بوسه ی آرومی رو لبم زد و ازم جدا شد...دوبا

 _حاال میتونیم بریم پایین...

منتظر شدم اول اون بره بیرون تا رژ لبم و تجدید کنم که دستم و 

 گرفت..

 و به سمت در رفت...

 صداش زدم..

 برگشت سمتم..

 _تو برو پایین من میام
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 _چرا؟!

 _کار دارم

 نگاهش تو صورتم چرخید 

 _همینجوری خوبی

 نمیخواد رژ بزنی...

 و دوباره دستمو به سمت در کشید.. 

 متعجب باهاش همراه شدم...

 اصال این از کجا فهمید میخوام رژ میزنم؟!

 خدا کنه خیلی پاک نشده باشه که تابلو شه...

 نمیشد...ساعته بود و به راحتی پاک  ۲۴ولی از طرفیم رژم 

لبم و به دندون گرفتم که کیارش دستم و ول کرد و به سمت پله ها 

 رفت...

 البد نمیخواست کسی منو اونو دست تو دست ببینه...

 بی توجه بهش سرم و پایین انداختم و باهاش همراه شدم... 

 از پله ها پایین اومدیم...

 با رسیدنمون به بقیه سرم و باال آوردم..
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 گامون میکردن...همه با لبخند ن

تو اون موقعیت نمیدونستم باید چه عکس العملی از خودم نشون 

 بدم..

 که خاله دریا بلند گفت

 _مبارکه؟!

 کیارش لبخند مردونه ای زد و گفت

 _ مبارکه...

 صدای کل کشیدن خاله بلند شد...

هر کدوم به نوبت منو کیارش و به آغوش میکشیدن و تبریک 

 میگفت...

دست دادم هر لحظه منتظر اخم و تخم کردن کیارش  با کیانوش که

 بودم...

 قبال راحت بودم و با همه فامیل دست میدادم و مشکلی نبود...

ولی حاال با وجود کیارش و غیرت زیادش دیگه میترسیدم کاری کنم 

 که دوباره قاطی کنه...

تو این مدت کوتاه با یه سری از اخالقای کیارش آشنا شده بودم و 

 این بود که فهمیدم بی نهایت غیرتیه...یکیش 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

549 

تا چند وقت پیش دختر خالش بودم و این همه غیرت خرجم میکرد 

 وای به حال اینکه زنش بشم...

قبلنم خیلی خوب با عصبانیت کیارش آشنا شدم برای همین باید 

 حواسم و جمع کنم تا یه وقت عصبانیش نکنم...

 اشون...بعد از کلی تبریک گفتن همه نشستن سره ج

منم میخواستم سره جای قبلیم بشینم که خاله دریا دستم و گرفت و 

 کنار کیارش نشوندم...

 گر گرفتم...

 من خجالت میکشیدم و کیارش عین خیالشم نبود...

 پسره ی مغروره از خود راضی...

 همیشه ی خدا جدیه...

 مامان شیرینی روی عسلی و برداشت و به بقیه تعارف کرد...

کیارش که رسید با اینکه میلم نمیکشید ولی یه دونه  به من و

 برداشتم...

 کیارشم یه دونه برداشت و کنار شیرینی من گذاشت...

 مامان نشست رو صندلی و رو به کیارش گفت:

 _دهنتو شیرین کن...
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 بازم لبخند مردونه ای که کامال ازش بعید بود زد ..

 و کنار گوشم طوری که فقط بشنوم گفت:

 ی من چند لحظه قبل سرو شد.._شیرین

 نمیخوام با خوردن این شیرینی مزه ی اون شیرینی بپره..

 و برای یه لحظه ی کوتاه زبونشو روی لبش کشید...

 با این کارش یه جوری شدم...

 ضربان قلبم شدت گرفت...

 بدنم داغ شد...

وباره سرم و پایین انداختم و پوست لب پایینم و به دندون گرفتم که د

 گفت:

 _چیکار به اون بیچاره داری همش میوفتی به جونش...

 االن زخم میشه...

 از این همه پرروییش کفری شدم و زیر لب گفتم

 _به تو چه ماله خودمه..

 _ماله تو بود دیگه نیست..

 حاال ماله منه...
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به حدی از دستش کالفه شدم که دلم میخواست دونه دونه موهاشو از 

 .رو سرش بکنم..

 این پسر اصال حیا نداره...

 تازه داشتم این روی دیگشم میدیدم...

 نگاهی به قیافه خونسردش انداختم و چرخیدم سمت بقیه...

 عمو کیان رو به من و کیارش کرد و گفت:

 خوبه؟! ۴_فردا ساعت 

 که کیارش در جوابش گفت: خوبه

انقدر از دست این بشر حرص خوردم نفهمیدم دارن راجب حرف 

 میزنن...

 نگاهی به کیارش انداختم تا شاید چیزی بگه ولی حتی نگامم نکرد...

 که بعد از دقایقی فهمیدم منظورشون محضر رفتن بوده...

 فکر نمیکردم انقدر زود قرار باشه که عقد کنیم...

 من فردا متاهل میشدم...

 اسم کیارش وارد شناسنامم میشد...

 باورش سخت بود..
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 داره پیش میره.. همه چیز خیلی زود

 یک ساعتی فقط راجب فردا مراسم صحبت کردن... 

 چند روز بعد از عقدم قرار بود از ایران بریم..

 مراسم عروسی هم نمیگرفتیم...

 چون وقتی نداشتیم...

بعد از تموم شدن حرفا و گذاشتن قرار مدارا خونواده ی خاله پا 

 شدن..

 عمو کیان گفت:

 یم..._خب دیگه ما رفعه زحمت کن

 شمام باید استراحت کنید و به فکر کارای فردا باشید...

کیانوش از قبل سفارش لباس داده بود برام و فردا هم وقت آرایشگاه 

 گرفته بودن...

 انگار فکر همه جاشو کرده بودن....

کیارش موقعی که خواست از جاش بلند شه بدون اینکه نگام کنه 

 دستم و گرفت و فشار آرومی داد...

 نار گوشم گفت:ک

 _فردا آماده باش صبح میام دنبالت..
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 و بدون اینکه اجازه ی حرف دیگه ای به من بده از جاش بلند شد...

خاله دریا بعد از در آغوش کشیدن و بوسیدنم باالخره ازم جدا شد و 

 با خدافظی از خونه بیرون رفتن...

 موقع خدافظی کیارش حتی نگامم نکرد...

 ن پسر...خوددرگیری داره ای

 با رفتنشون بابا نفسشو بیرون داد و اومد سمتم...

 لبخند زیبایی روی صورتش خودنمایی میکرد..

 _خیالم داره کم کم از بابت تو راحت میشه..

 مامانم کنارم وایساد ...

 نگاش کردم..

 اونم مثله بابا میخندید...

 معلوم بود که خوش حالن و از این وصلت حسابی راضی...

 مامان گونم و بوسید و گفت

 _ماشاهللا کیارش خیلی آقاست...

 در تمام مدت زیر نظرش داشتم حواسش به ما بود...

 کوچکترین برخورد اشتباه یا نگاه بدی ازش ندیدم...
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 باالخره یکی پیدا شد که حس کنم لیاقت دخترم و داره...

 مامانم حرفای بابارو با سر تایید میکرد...

 ه جلوی شماها حرکت ناشایستی انجام نداد  .تو دلم گفتم آر

 ولی تو اتاق داشت میخورد منو ...

مامان و بابا بعد از کلی ابراز خوشحالی و نصیحت کردن باالخره 

 رضایت دادن که برم تو اتاقم و استراحت کنم..

 فردا صبح باید زود بیدار شدم ...

 خون بدیم..کیارش قرار بود صبح زود بیاد دنبالم و بریم آزمایش 

 بعد از تعویض لباسام و شستن دست و صورتم پریدم تو تختم...

با یادداوری بوسه ی کیارش یه چیزی تو دلم تکون خورد...دستم و 

 روی لبم گذاشتم و لبخندی روی لبام نشست..

 نمیدونم چرا حس خوبی بهم منتقل شد...

وابم چشم هامو بستم و با فکر به کیارش کم کم چشمام گرم شد و خ

 برد...

 صبح با نوازش های دست کسی از خواب بیدار شدم...

 بدون اینکه چشمام و باز کنم سعی کردم پسش بزنم...

 ولی اهمیتی نداد و بازم مشغول نوازشم شد...
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 دستشو گرفتم و از روی سرم برداشتم....

با حس اینکه طرف دیگه بیخیال شده دوباره خواستم بخوابم که 

 گردنم خورد...نفسایی گرمی به 

 و با گازی که از گردنم گرفته شد

 چشمام سریع باز شد...

با دیدن کیارش که با فاصله ی کمی از من مشغول نگاه کردنم بود 

 خواستم جیغ بکشم..

 که دستش و جلوی دهنم گذاشت...

 لبخندی زد و گفت:

 _دو ساعته دارم صدات میزنم بیدار نمیشی...

 از جام بلند شدم...

 لبخندش عمیق تر شد

 _فکر کنم از این به بعد باید اینجوری بیدارت کنم...

 از روی تخت بلند شد و در حالی که به سمت در میرفت گفت:

_فقط یه ربع وقت داری آماده شی وگرنه به روش خودم آمادت 

 میکنم...

 و با زدن چشمکی از در بیرون رفت...
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 ویس بهداشتی رفتم...دستی توی موهای آشفتم کشیدم و به سمت سر

 دست و صورتم و شستم تا خوابم بپره...

از سرویس بهداشتی بیرون اومدم و چند تا فحش آبدار زیر لب به 

 کیارش دادم...

 تو زندگیم تا حاال یه ربعه آماده نشده بودم.

 فقط یه ربع طول میکشه خوابم بپره ...

م میخواد یه ولی میدونستم اگه زود آماده نشم میاد تو اتاق و باز

 شیرین کاریه جدید انجام بده ..

سریع لباس پوشیدم و یه رژ مات زدم تا قیافم از بی روحی در 

 بیاد...

 و از اتاق بیرون رفتم ..

 کیارش رو مبل نشسته بود و با مامان حرف میزد...

 سالمی کردم و پرسیدم که بابا کجاست؟!

ش بهش زنگ زدن مامان گفت:سالم دخترم بابات همین چند دقیقه پی

 مجبور شد بره شرکت...

 آهانی گفتم که کیارش از جاش بلند شد..

 رو به مامان کرد و گفت
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 _خاله ما دیگه بریم تا دیر نشده...

 _برین خاله جان خدا به همراتون..

 با مامان خدافظی کردیم و از خونه بیرون اومدیم..

 پورشه ی مشکی کیارش دمه خونه پارک شده بود...

 دزدگیر و زد..

 در و برای من باز کرد و با نشستن من در و بست...

 چقدر این کارش و دوست داشتم...

 سوار ماشین که شد ماشین و روشن کرد و راه افتاد....

 دستش و به سمت ضبط برد و روشنش کرد....

 آهنگ قشنگی پخش شد...

 مال هم میشیم ما امشب تا یه چند لحظه ی دیگه

 فقط چشمام که باهات نیست دلمم همینو میگه

 حاال میشه از نگات شوق دوست داشتنو فهمید

 باورش اوال سخت بود ندارم سر این تردید

 منو تو مال همیم دل خوشیم هم مرزه

 تورو داشتن واسه من به همه چی می ارزه
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 وقتی اومدی کنارم چشم تو قلب مو دزدید

 لرزیدبا همون نگاه اول دل من بد جوری 

 خب میدونی که حضورت تموم دل خوشی یامه

 با همین ترانه میخوام عشقمو بدم ادامه عشقمو بدم ادامه

 منو تو مال همیم دل خوشیم هم مرزه

 تورو داشتن واسه من به همه چی می ارزه

 آهنگ خیلی قشنگ بود...

 و خیلی ازش خوشم اومد...

 نگاهی به نیم رخ کیارش انداختم...

وی فرمون و دست چپش و تکیه داده بود به دست راستش ر

 پنجره...

 آروم با آهنگ زمزمه میکرد...

 بهش نمیومد همچین آهنگایی و گوش بده..

 با تمو شدن آهنگ دوباره از اول گذاشتش...

 تا رسیدنمون فقط همین یه آهنگ و گوش دادیم...

 با رسیدنمون به آزمایشگاه از ماشین پیاده شدیم ..
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 نشی بلند شد و گفتبا ورودمون م

 _سالم آقای احتشام...دیر اومدین...

 کیارش سالمی کرد و گفت:

 _دیر شد ...

 االن کسی داخله؟!

 منشی نگاهی به من کرد 

 _نه بفرمایید داخل..

 نگاه مرموزی به منشی انداختم...

 یه جوری نگام میکرد که انگار ارث باباشو ازم میخواست...

 مثله اینکه کیارشم متوجه نگاه منشی شد که دستم و گرفت 

 و بدون اینکه چیزه دیگه ای به منشی بگه وارد اتاق شدیم...

 بعد آزمایش از اتاق بیرون اومدیم...حالت تهوع و سرگیجه داشتم..

 کیارش دستشو دور شونه هام حلقه کرد  سرم و به سینش فشرد...

 بهش تکیه کردم..

 تلخش حالم و بهتر میکردبوی عطر 

 نگاه خیلیا رو رو خودمون حس میکردم...
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 دوست نداشتم کسی کیارش و به چشم بد نگاه کنه...

 باالخره هر چی باشه داره میشه شوهرم...

 و این حسادت دخترانه گریبانگیرم شده بود...

 به میز مینشی نزدیک شدیم و کیارش گفت:

 _تا یه ساعت دیگه آمادست دیگه؟!

 له تا یه ساعت دیگه آمادست..._ب

 کیارش سری تکون داد

 و با خدافظی از اونجا دور شدیم... 

 مثله همیشه داشتن پارتی باعث شده بود کارمون زودتر انجام بشه...

 با سیدن به ماشین کیارش نگاهی به من کرد و گفت:

 _مشاوره ازدواج هم بریم؟!؟!

 نگاش کردم و گفتم

 _هوم؟!

 گفت: لبخند محوی زد و

 _هیچی ولش کن بریم..

 و سوار ماشین شدیم...
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فکر کردم قراره برگردیم خونه ولی بعد از چند دقیقه کنار 

 رستورانی نگه داشت...

 و گفت پیاده شو...

 اصال میلم به خوردن چیزی نمیکشید...

 فقط دلم میخواست هر چه زودتر برگردم خونه و بخوابم

 پس گفتم:

 نمیخورم.._من چیزی 

 _ولی من میخورم...

 و از ماشین پیاده شد...

 پاهامو از روی حرص کوبیدم رو ماشین و زیر لب گفتم:زورگو

 با ورودمون به رستوران کلی چیز سفارش داد...

 و تا چند دقیقه بعد میز پر شد...

 یاد میز صبحانه ی مامان افتادم...

 نگاهی به کیارش انداختم...

 و خودش مشغول خوردن شد...به میز اشاره کرد 

 با دیدن خوردن کیارش اشتهام باز شد و چند لقمه ای خوردم...
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 خواستم کنار بکشم که نذاشت...

 و تا لحظه ی آخر لقمه میگرفت و به زور می چپوند تو دهنم...

 اعتراضیم میکردم میگفت:

_بدنت ضعیفه،ازتم خون گرفتن باید خوب بخوری که حالت بد 

 نشه...

ز خوردن صبحانه نگاهی به میز خالی و بعد به کیارش بعد ا

 انداختم...

 بهش نمیخورد انقدر شیکمو باشه...

 هیکلش که عالی بود...

 با دیدن بازوهاش یه لحظه دلم خواست گازشون بگیرم....

با صدای کیارش نگامو از بازوهای پرش گرفتم و به چشمهاش 

 دوختم...

 لبخند محوی روی لباش بود..

 دید زدنت تموم شد بریم..._اگه 

 چشم غره ای رفتم که گفت

 _وقت واسه دید زدن زیاده االن کارای مهم تری داریم...

 از جاش بلند شد ..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

563 

به قسمت صندوق رفت و بعد از حساب کردن از رستوران بیرون 

 اومدیم

 سوار ماشین شدیم...

 سرم و به صندلی ماشین تکیه زدم و چشمامو بستم...

 داشتم هر چه زودتر برسم خونه...دوست 

 ماشین حرکت کرد..

 داشت خوابم میبرد که با صدای کیارش چشمامو باز کردم...

 _پاشو راشین باید زود کارامون و انجام بدیم ببرمت آرایشگاه...

 با آوردن اسم آرایشگاه از جام پریدم

 _خو آخه دیگه چه نیازی به آرایشگاه رفتن هست؟!

 جشن بگیریم...ما که نمیخوایم 

 _عکس که میگیریم

 _نمیخوام...

 و رومو به سمت پنجره چرخوندم...

 دست کیارش روی چونم نشست و سرمو به سمت خودش چرخوند..

 با صدای آرومی گفت:
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 _راشین تو دلت جشن میخواد؟!

 دروغ چرا دلم میخواست...

 ولی خودم و بی اعتنا نشون دادم و گفتم:

 _نه

 _مطمئنی؟!

 _اوهوم...

 _باشه..پیاده شو...

 نگاهی به پاساژ رو به روم انداختم و از ماشین پیاده شدم...

 کیارش نزدیکم شد و دستم و گرفت...

 با هم وارد پاساژ شدیم که گفتم:

 _من نیازی به خرید ندارم

 _ما هم نیومدیم که خرید کنیم...

 نگاهی به رخ جدیش کردم

 _خو واسه چی اومدیم اینجا

 میفهمی.._حاال 

 یعنی دلم میخواست خفش کنم
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 هیچ وقت مثله آدم درست حسابی جواب سواالمو نمیداد...

 از حرص پامو روی زمین کوبیدم و دنبالش راه افتادم...

با دیدن مغازه های رنگارنگ وسوسه ی خرید کردن افتاد تو 

 جونم....

 ولی هیچی نگفتم ...

 م...که با کیارش وارد یه مغازه ی جواهرات شدی

 صاحب مغازه با دیدنمون بلند شد و لبخندی زد..

 _سالم آقای احتشام،خوش اومدین..

 _سالم..ممنونم..

 نگاهی به من انداخت و گفت:

 _خانومتونه؟!

 اخمی رو پیشونیه کیارش نشست

 _بله..

 _مبارکتون باشه...

 ایشاهللا خوشبخت بشین..

 میاین...ماشاهللا هزار ماشاهللا خیلی بهم 
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 چشم بد ازتون دور باشه.. 

 _ممنون..

 سفارشام آمادس؟!

 _بله..

 و چند تا جعبه روی میز جلومون گذاشت ..

 کیارش آروم دستم و ول کرد و جعبه هارو باز کرد...

با دیدن ست حلقه و سرویسه جواهرات داخل جعبه چشمام برقی 

 زد...

 خیلی شیک و خوشگل بود..

 برگشتم سمتشبا صدای کیارش 

 _خوشت اومد؟!

 لبخندی غیر ارادی روی لبام نشست

 سرم و به نشونه ی آره تکون دادم...

 نگاهشو ازم گرفت و به صاحب مغازه دوخت

 _همینارو میبریم...

 و دستش و داخل جیبش برد...
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 کارت عابر بانکش و برداشت و روی میز گذاشت...

 که طرف گفت:

 _قابل شما رو نداره...

 ما باشید...مهمون 

 _حساب کنید...

 انقدر جدی گفت که صاحب مغازه لبخند روی لبش ماسید..

 کارت ازش گرفت و حساب کرد...

جعبه های جواهرات و داخل یه جعبه ی بزرگتر گذاشت و جعبه رو 

 دو دستی به سمت کیارش گرفت...

 کیارش جعبه رو ازش گرفت...

 اومدیم ...و بدون تشکر خدافظی کرد و از مغازه بیرون 

 به محض بیرون اومدن از مغازه نگاه عصبانی به من انداخت...

 _شالتو بکش جلو...

 دستم به سمت شالم رفت...

 چون شالم سبک و نازک بود متوجه عقب رفتنش نشده بودم...

 شالو جلو کشیدم..
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 زیر لب گفت:

 _مردیکه هیز...

 یه دیقه بیشتر اونجا میموندیم میزدم ناقصش میکردم...

خواستم چیزی بگم که با دیدن صورت سرخ از خشمش سکوت و 

 ترجیح دادم...

 دستم و محکم گرفت و از پاساژ بیرون اومدیم

 سوار ماشین که شدیم دیگه نتونستم طاقت بیارم و گفتم

 _میشه بگی دقیقا االن چرا انقدر عصبانی؟!

 با خشم نگام کرد

 _یعنی تو نمیدونی؟!

 انداختمشونه ای باال 

 _نه

 _متوجه نگاه هیز اون مردیکه نشدی؟!

 _نه چون اصال بهش توجه نکردم..

 تمام حواسم پیش تو و اون جعبه ها بود...

 برای چند لحظه تمام عصبانیتش فروکش کرد...
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 و جاشو به آرامش توی چهرش داد...

 چشماشو باز و بسته کرد دستم و توی دستش گرفت..

غیرتی باشم ولی نمیدونم چرا تازگیا زیادی حساس _راشین من شاید 

 شدم...

 به کوچکترین چیزی واکنش نشون میدم...

 من یه مردم و همجنسم و خوب میشناسم...

 نگاه این مرد به تو نگاه کثیفی بود...

 تو دلم از غیرتش ذوق کردم....

 با صدای آرومی گفتم

 ردم..._مهم اینه که من اهمیت ندادم و هیچ توجهی بهش نک

 بذار هر چقدر دوست داره نگاه کنه...

 دندون قروچه ای کرد...

 و از بین دندوناش گفت:

 _غلط کرده به زن من نگاه کنه...

 تا چشماشو درارم...

 چیزی که ماله منه یعنی ماله منه...
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 بقیه حق نگاه کردن بهش و ندارن...

 نمیدونستم چی باید بگم تا آرومش کنم...

 پس سکوت کردم...

 نفسشو با صدا بیرون داد

 و ماشین و روشن کرد...

 بعد از دقایقی کنار خونه خودشون نگه داشت..

 و بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده شد.. 

 نمیدونستم منم باید پیاده شم یا نه...

 پس ترجیح دادم تو ماشین بمونم...

بعد از چند دقیقه در خونه باز شد و با جعبه ی بزرگی به سمت 

 ماشین اومد...

 در پشت و باز کرد و جعبه رو گذاشت صندلی عقب..

 و خودش اومد جلو نشست و ماشین و روشن کردم...

 در تمام مدت جفتمون سکوت کرده بودیم و هیچ حرفی نمیزدیم...

با نگه داشتن ماشین کنار یه آرایشگاه بزرگ فهمیدم که امروز دیگه 

 از خواب خبری نیست...
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 از ماشین پیاده شم که کیارش مچ دستم و چسبید...کالفه خواستم 

 به سمتش چرخیدم...

 دیگه اثری از عصبانیت چند دقیقه پیش تو چهرش نبود...

 زل زد تو چشمام و گفت:

_میدونم این رفتار من ممکنه اذیتت کنه ولی باور کن دست خودم 

 نیست...

 نمیدونم چرا یهو قاطی کردم...

ه از ماشین پیاده شم که مچ دستم و بی توجه بهش خواستم دوبار

 ممکن تر گرفت...

 میام دنبالت ... ۱_ساعت 

 و تو یه حرکت ناگهانی سرشو جلو آورد و به بوسه روی گونم زد...

 گر گرفتم..

مچ دستم و از دستش بیرون کشیدم و سریع به سمت آرایشگاه راه 

 افتادم...

 زنگ و زدم که در باز شد...

 .خیلی شلوغ بود..وارد آرایشگاه شدم..

 به سمت خانومی که پشت میزی نشسته بود رفتم و سالم کردم..
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 با خوشرویی جواب سالمم داد و گفت

 _بفرمایید؟!نوبت میخواید؟!

 _نه واسه امروز نوبت داشتم...

 نگاه دقیقی به قیافم کرد..

 _به چه اسمی؟!

آخه معموال به طور حضوری نوبت میگیرن و اینکه قیافه شما 

 اصال آشنا نیست واسه من...

 خواستم خودم و معرفی کنم که یه خانوم از پشت سرم گفت:

 _عروس دریا جونه..

 برگشتم طرفش...

 جعبه ای که کیارش پشت ماشین گذاشته بود دستش بود...

 به طرفم قدم برداشت و با لبخند دندون نمایی گفت:

 _سالم...

 عروس خانوم سر به هوا..

 شتی...لباستم که جا گذا

 آقاتون االن اومد دمه در لباس و داد که بدمش بهت...
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 لبخند زورکی زدم

 _سالم ممنونم 

 آره یادم رفت

 _اشکال نداره عزیزم..

 خداروشکر شوهرت حواسه به همه چی هست..

 کلیم سفارشتو کرد..

 از توجه ی کیارش نا خداگاه غرق لذت شدم...

 طعنه ای بهم زد و کنار گوشم گفت:

نستم دریا جون همچین پسری جذاب و خوشتیپی داره وگرنه _نمیدو

 خودم دست به کار میشدم..

و با زدن چشمکی به سمت میز گوشه ی آرایشگاه رفت و جعبه ی 

 لباسم و روش گذاشت...

 و رو به گفت:

 _بیا اینجا بشین االن لیال جان میاد آمادت میکنه...

 به سمت صندلی که گفت رفتم و روش نشستم..

ش با اینکه بی منظور و از روی شوخی بود ولی بهم بر خورده حرف

 بود...
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درسته کیارش و دوست ندارم ولی قراره تا چند ساعت دیگه شوهرم 

 بشه ..

و حتی به شوخیم کسی نباید جلوی من اینجوری از شوهرم تعریف 

 کنه..

 حسادت دخترانم فعال شده بود...

 درک میکردم...تازه عصبانیت چند دقیقه پیش کیارش و 

 حسادت دخترانه حسیه که گاهی با غیرت مردانه برابری میکنه...

 مردا غیرتی میشن و دخترا حسود...

لبخندی به غیرتی شدن کیارش زدم که خانومی به سمتم اومد و 

 گفت:

 _سالم عزیزم...

 از جام بلند شدم و سالم کردم..

 دستشو به سمتم آورد..

 _لیال هستم...

 ص دریا جون...آرایشگر مخصو

 شمام باید راشین عروسشون باشی درسته؟!

 از بخوردش خوشم اومد..
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 دستش و صمیمانه تو دستم گرفتم و فشردم...

 _سالم..بله راشینم...

 خوشبختم...

 _همچنین عروس خانوم....

 خوب بشین که کارمو زود شروع کنم...

 آتلیه باشید... ۲مثله اینکه دیر اومدین و باید تا ساعت 

 با تعجب نگاش کردم..

 _مگه نمیدونستی؟!

 خیلی ضایع بود اگه میگفتم نه..پس لبخند زورکی زدم و گفتم

 _نه نه میدونستم..

 فقط فکر کردم قراره یه خورده دیرتر بریم آتلیه

 آهانی گفت 

 دستم و گرفت و روی صندلی نشوندم...

 دستی روی صورتم کشید و گفت:

 _قبال موهای صورتت و زدی؟!

 _نه
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 _فکر کنم این کم مویی ارثی باشه...

 دریا جانم صورتش خیلی کم موإ...

 با این حساب نیازی به وکس نیست...

 موچین و برداشت 

 _از ابروهات شروع میکنم...

 دستم و روی دستش گذاشتم و گفتم

 _یه مدل دخترونه برش دار..

 لبخندی زد

 _خیالت راحت..

 این مورد سفارش کردن...هم مادر شدهر و هم شوهرت حسابی تو 

 مخصوصا شوهرت...

 االنم اومده بود دمه در لباست و بیاره داشتم باهاش حرف میزدم

 همش میگفت آرایشش مالیم باشه

 قیافش و زنونه نکنی..

 موهاش و ابروهاش رنگ نشه..

 فالن نکنی بهمان نکنی...
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 خالصه باید حسابی حواسم و جمع کنم...

 دنم و با گیوتین میزنه...وگرنه این شوهر اخموت گر

از اینکه گفت شوهر اخموت خیالم راحت شد کیارش با همو اخم 

 همیشگیه روی پیشونیش باهاش حرف زده

 اصال دوست نداشتم با زنه دیگه ای گرم بگیره...

 خودم از این رفتارم تعجب کردم...

 چم شده بود؟!

 چرا انقدر رو کیارش حساس شدم؟!

 نکنه داره ازش...

 اصال.. نه نه

 فقط چون قراره شوهرم بشه روش حساسم...

با این حرف خودم و قانع کردم و صورتم و به دست لیال خانوم 

 سپردم

 بعد از تمیز کردن ابروهام موهام و درست کرد...

 انقدر با موهام ور رفت کالفه شدم..

 از طرفیم خوابم میومد و این بیشتر کالفم میکرد...
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 باالخره آرایش صورتمم تموم شد..حدود ساعت یک بود که 

 دلم میخواست هرچه زودتر خودم و ببینم...

 ولی روی آیینه ی رو به روم یه پارچه کشیده بودن...

 لیال خانوم با لبخند نگام کرد و گفت:

 _خوشگل بودی خوشگل تر شدی...

یادم باشه بعدا اگه شوهرت اجازه داد به عنوان مدل ازت استفاده 

 کنم...

 لبخندی به روش زدم..

 دستم و گرفت و از روی صندلی بلندم کرد...

 و به سمت آیینه ی بزرگ آرایشگاه برد....

 _خودتو نگاه کن ببین میپسندی؟!

 نگاهی به آیینه کردم..

 با دیدن خودم تعجب کردم ..

 نزدیک تر رفتم...

 ابروهام و حالت داده بود..
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ه بود و یه تاج خیلی موهای بلندم و کامل باالی سرم جمع کرد

 خوشگلم روش گذاشته بود...

 آرایش صورتم مالیم و خوشگل بود...

 لیال خانوم نزدیکم شد و گفت

 _به سبک اروپایی آرایشت کردم...

 االن این نوع آرایش و مدل مو رو بورسه...

 خوشت اومد..

 برگشتم سمتش..

 نگاه تشکر آمیزی بهش انداختم

 شده..._ممنونم واقعا همه چی عالی 

 _واسه عقدت انقدر خوشگل شدی وای به حال عروسیت...

 تو لباس عروس می درخشی...

 میدونستم که قرار نیست عروسی بگیریم ..

 و من نمیتونم لباس عروس بپوشم...

 برای همین برای لحظه ای کوتاه صورتم غمگین شد...
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کنار هر دختری آرزو داره لباس عروس بپوشه اونم تو عروسیش و 

 عشقش...

 ولی من نه قرار بود لباس عروس بپوشم و نه کنار عشقم باشم...

 قیافه ی سامان اومد جلوی چشمام...

 قول داده بود عروس خودش بشم...

 که آخرش ماله هم بشیم..

 که برای اون لباس عروس بپوشم...

 ولی...

 زد زیر قولش... 

 امشب منم مثل خودش بد قول میشم

 ..میزنم زیر قوالم

 از امشب دیگه قرار نیست پاش بمونم..

 از امشب دیگه باید به مردی فکر کنم که اون نیست...

 از امشب دیگه جایی تو قلبم نداره

 از امشب دیگه فراموش میشه...

 برای همیشه ...
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 کاش امشب از راه نرسه ..

 با صدای لیال خانوم به خودم اومدم...

 _راشین جان چیزی شده؟!

 م و کنترل کردم و گفتم:سریع احساسات

 _نه چیزی نشده ...

 فقط یه خورده احساساتی شدم..

 لبخندی روی لباش نشست

 _عزیزم

 این احساساتی و نگرانی شدن کامال عادیه...

حتی یه عده اولش میترسن ولی همین که به اونی که میخوان میرسن 

 همه ی ترس و نگرانیشون از بین میره...

 میز لباسم و در آورد و به سمتم گرفتاز داخل جعبه ی روی 

 و در حالی که به در کوچکی که کنارمون بود اشاره میکرد گفت:

 _بدو برو لباست و بپوش که حاال شادوماد میرسه...

 با لبخند لباس و ازش گرفتم و وارد رختکن شدم..

 لباس و پوشیدم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

582 

 از آیینه رختکن یه نگاه به خودم انداختم..

 لباس بلند به رنگ آبی کاربنی بود...لباسم یه 

 که اندامم و به خوبی نشون میداد و دنباله ی بلندی داشت...

 ساده و شیک...

 از لباسم خوشم اومده بود..

 از رختکن بیرون اومدم...

 همون موقع یه دختر بهمون نزدیک شد و رو به ما گفت:

 ومشه..._یه آقایی به اسم آقای احتشام اومده دمه در منتظره خان

خواستم رو به لیال خانوم بگم که من دیگه میرم ولی با حرف اون 

 دختره کپ کردم

 _لعنتی چقدرم خوبه به هیچ کدوم از عروسایه امروز نمیاد..

 معلوم نیست شوهر کدوم خوش شانسیه؟!

از این حرفش به شدت عصبانی شدم ولی االن وقت عصبانیت 

 نبود..

 باید حالش و میگرفتم...

نم چرا دقیقا همین امروز که میخوایم عقد کنیم همه به کیارش نمیدو

 نظر پیدا کردن...
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 لبخند زورکی زدم و گفتم:

 _اسم کوچیکشون چی بود؟!

 دختره نگام کرد

 _نمیدونم دو بار پرسیدم دو بارشم با اخم گفت احتشام هستم.

 برین به خانوم شهریاری بگین میشناسه..

 ت:و رو به لیال خانوم کرد و گف

 _میشناسین؟!

 نگاهی به لیال انداختم تا ببینم چه جوابی بهش میده..

 که متوجه چشم و ابرو اومدنش شدم..

متوجه نگاه من که شد بازم لبخندی زد و طوری که انگار میخواست 

 حرف اون دختره رو ماست مالی کنه گفت:

 _ما امروز دو تا دوماد به اسم احتشام داریم..

 یکیه..منظورش اون 

 و رو به دختره گفت:

 _ایشون عروس دریا خانوم هستن...

 و فامیلی همسرشم احتشامه..
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با این حرف لیال خانوم انگار تازه اون دختره متوجه گندی که زده 

 بود شد.. چون اول متعجب نگام کرد 

 و بعد لبخندی که مصنوعی بودنش کامال تابلو بود زد و گفت:

 احتشام بود.._آره آره منظورم اون یکی 

 من برم به عروسش خبر بدم...

 و سریع ازمون دور شد...

 یعنی اون لحظه میتونستم بزنم نصفش کنم...

 _دخترکه هیز...

 حدود ده دقیقه بعد صدای زنگ آرایشگاه بلند شد...

 طرف چندین بار پشت سر هم زنگ زد..

 زیر لب یه دیوونه نثارش کردم...

 اخت و خودش رفت دمه در..لیال خانون چادری رو سرش اند

 با صدای بلند کیارش متعجب به در خیره شدم..

 صداش واضح نبود و نفهمیدم دقیقا چی گفت..

 همون موقع لیال خانوم با قیافه ی آشفته ای وارد آرایشگاه شد...

 به سمتم اومد و گفت:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

585 

_عزیزم مثله اینکه شوهرت چند دقیقه پیش اومده به یکی از 

 گفته که بیاد خبر بده که اومده دنبالت شاگردمم نگفته...شاگردام 

 االنم نگرانت شده...

 فکر کرده اتفاقی افتاده..

 بیا برو که شوهرت منتظره...

 شنلم و از روی میز برداشت و کمکم کرد تا بپوشمش...

 بعد از کلی تبریک گفتن تا دمه در راهیم کرد...

 کیارش با دیدنم به سمتم اومد ..

 کرد گفت:نگام 

 _خوبی؟!

 نگرانیش بی مورد بود..

 مگه قرار بود تو آرایشگاه بالیی سرم بیارن؟!

 اومده بودم آرایشگاه نه جالد خونه..

 زیر لب گفتم:خوبم..

 نگاهش تو صورتم چرخید...

 انگار تازه متوجه تغییرات قیافم شده بود..
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 با صدایی فیلمبردار نگاهش و ازم گرفت..

 احتشام فیلم و خراب کردین..._آقای 

 بگین عروس خانوم وارد آرایشگاه بشن دوباره بیان بیرون..

 خوبه یه ساعت یرات توضیح دادم که باید چیکار کنیاااا...

 کیارش نگام کرد

با صدایی آرومی گفتم:یعنی اآلن باید دوباره برگردم داخل 

 آرایشگاه..

 _چاره ی دیگه ای نداریم

 دار نبود.._ نیازی به فیلمبر

 _کاره کیانوشه...

 سری تکون دادم و دوباره وارد آرایشگاه شدم...

 کیارش در زد...

 با باز کردن در بهم نزدیک شد و دسته گلی و به سمتم گرفت..

خواستم دست و گل و ازش بگیرم که با یه حرکت دست گل و 

 گذاشت پشتش...

 و دستش و به نشانه ی بوس کردن روی گونش گذاشت
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 بردار با دقت مشغول فیلم گرفتن بود.. فیلم

 االن وقت تعجب کردن یا دست دست کردن نبود...

 پس آروم جلو رفتم و بوسه ای رو گونش زدم...

 لبخندش عمیق تر شد..

 گل و به سمتم گرفت که ازش گرفتمش...

 دستش و آورد جلو...

 دستم و دور بازوش حلقه کردم و با هم به سمت ماشین رفتیم...

 مثله همیشه در و برام باز کرد..

 با نشستن من خودشم سوار شد و درو بست...

 ماشین و روشن کرد و راه افتادیم..

کمی که جلوتر رفتیم شیشه ی ماشین و پایین داد و رو به فیلمبر که 

مشغول فیلمبرداری بود کرد و گفت که تا رسیدن به آتلیه دیگه فیلم 

 نگیره..

 ختم نگاهی به نیم رخش اندا

 بازم این اخم لعنتی رو پیشونیش بود...

 بعد از چند لحظه مثله اینکه سنگینیه نگاهم و حس کرد که گفت:
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 _یه ربعه دمه در منتظرم

 اولش یه خانومه اومد دمه در گفت آماده ای... 

 مثال اومد دنبالت...

 هر چی منتظر موندم نیومدی یه لحظه نگران شدم...

 اتفاقی تو آرایشگاه برام بیوفته؟!_مثال ممکن بود چه 

 دستی تو موهاش کشید

 _نمیدونم...

 هر اتفاقی ممکنه هر جایی بیوفته...

 دو شبه خوابه بد میبینم...

 همش حس میکنم قراره یه اتفاق بد بیوفته...

 نگاهی به چهره ی نگرانش انداختم...

 یعنی کیارش چه خوابی دیده که تا این حد آشفتش کرده؟!

 دلم و لرزوند و نگرانیش به منم سرایت کردنگاهش 

 تو دلم خدارو زدم...

 واقعا دیگه نایه یه دردسر جدید و نداشتم...

 کاش خواب کیارش تعبیر بدی نداشته باشه...
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 تا رسیدن به آتلیه دیگه به این موضوع فکر نکردم...

چه میدونستم سرنوشت چه خوابایی برام دیده و چه اتفاقایی تو 

 راهه...

با رسیدن به آتلیه و گرفتن کلی عکس با ژست های مسخره عکاس 

 باالخره از آتلیه بیرون اومدیم...

 بود و ما حاال باید محضر بودیم... ۴ساعت 

عمو کیان و خاله دریا چندین بار زنگ زدن و هی میپرسیدن که 

 کجایین؟!

 کی میرسین؟!

محضر دقیقه به  ۱۰کیارش سرعت ماشین و بیشتر کرد و تو 

 رسیدیم...

 در تمام مدت به عکسامون فکر میکردم...

 عکسایی که بیشترشون تو آغوش کیارش بودم...

 و عکاس ژستایی میداد که دلم میخواست از خجالت آب شم ...

ولی کیارش بدون هیچ عکس العملی به حرفای عکاس گوش میکرد 

 و ژستایی که میگفت و دقیق انجام میداد...

 حضر از فکر بیرون اومدم...با ورودمون به م
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 خاله دریا کل بلندی کشید و منو بغل کرد...

 _سالم عروسم..

 ماشاهللا چقدر خوشگل شدی..

 چشم نخوری ایشاهللا...

 _سالم خاله جان ممنونم ...

 _خاله چیه؟ !

 از این به بعد بگو مامان...

 از این به بعد دیگه دخترمی ..

 فتم:باشه مامان جان...لبخندی به چهره ی مهربونش زدم و گ

 عمو کیان سراسیمه به سمتمون اومد..

 _سالم چرا انقدر دیر کردین؟!

 عاقد منتظره...

سالمی کردیم و با کیارش دست تو دست به سمت یکی از اتاق ها 

 که عمو گفت رفتیم...

 وارد اتاق که شدیم همه شروع کردن به دست زدن..

 عده ای هم کل میکشیدن   
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 انداختم... نگاهی به جمع

 خاله ثریا و عمو حمیدم اومده بودن...

سعی میکردن خودشون و خوشحال نشون بدن ولی غم نگاهشون 

 کامال مشخص بود...

 خاله که نگاه خیرم و دید نزدیکم شد...

 با صدایی که معلوم بود بغض کرده گفت:

 _با اینکه عروسم نشدی ولی هنوزم مثل دخترم دوست دارم...

 قسمت توام کیارش بوده...شاید 

 خوشبخت بشی دخترم...

 ما رو هم حالل کن..

 و پیشونیم و بوسید...

 کیارش دستام و فشرد...

 نگاهی به چهره ی درهمش انداختم...

 داشت خاله رو نگاه میکرد...

 خاله رو به کیارش کرد..

 _مواظب دخترم باش...
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 پسر که من نتونست...

 حرفش و گفت همون موقع عمو حمید پرید وسط

 _خانوم سرپا نگهشون ندار...

 عاقد منتظره...

 خاله باشه ای و گفت و کنار وایستاد...

 نگاهم به عمه هام و بچه هاشون خورد...

سالمی کردم که با خوشرویی جواب دادن و به من و کیارش تبریک 

 گفتن ..

 برخورد پسر عمه هام خیلی عادی بود..

 نه خوشحال بودن نه ناراحت...

 ولی کانی با خوشحالی بغلم کرد و تبریک گفت...

 رژینم مثل همیشه خودش و گرفته بود و روی صندلی نشسته بود...

 با دیدنمون فقط سر تکون داد...

 و حتی از جاش بلند نشد...

 منم بهش اهمیت ندادم...
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مامانمم در تمام مدت اسپند به دست وایساده بود و اسپند دود 

 میکرد...

 کیان هم کنار عاقد ایستاده بودن.. بابا و عمو

با نزدیک شدمون بابا زیر لب تبریکی گفت و ازمون خواست هرچه 

 زودتر بشینیم تا عاقد خطبه عقد و بخونه...

 با نشستنمون دستم و از دست کیارش بیرون آوردم..

 مثل اینکه دیر رسیده بودیم و عاقد حسابی عجله داشت...

 همه سکوت کرده بودن ...

 خاله دریا و کانی و عمه ژاکلین اومدم باال سرمون ..

عمه و خاله پارچه ی سفیدی و روی سرمون گرفتن و کانی شروع 

 کرد به قند سابیدن...

 عاقد شروع کرد به خوندن خطبه ی عقد...

 از استرس زیاد اصال نمیشنیدم چی میگه...

 بعد از لحظه ای کوتاه کیارش دستم و گرفت و فشار داد...

 ه باعث شد به خودم بیام.. ک

 عاقد برای بار سوم داشت میگفت...

 با شنیدن مهریم متعجب زیر چشمی نگاهی به کیارش انداختم ...
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 خیره ی سفره عقد شده بود...

 مهیریم شده بود:

 ..سکه تمام بهار آزادی۱۳۷۷

 شاخه گل رز.. ۱۹۹۸

 یه ویال تو شمال و یه خونه تو ایتالیا...

 همه مهریه میخوام چیکار؟!...آخه من این 

 با صدای عاقد که گفت آیا وکیلم؟!

 از فکر به مهریه بیرون اومدم..

 همون موقع عمه ژاکلین با صدای بلندی گفت

 _عروس زیر لفظی میخواد...

 کیارش دستم و به سمت خودش برد...

 و دستبند خوشگلی و به دستم بست...

س میکردم یه جایی دیدمش چقدر شکل این دستبند برام آشنا بود...ح

 ولی نمیدونم کجا...

 عاقد دوباره گفت:آیا وکیلم؟!

 سرم و پایین انداختم چشم هام و برای لحظه ی کوتاهی بستم ..
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 و با صدای نسبتا آرومی گفتم:

 _با اجازه ی پدر و مادرم بله...

 صدای دست و کل و جیغ تو کل فضا پیچید...

شد ولی نه در حدی که دردم فشار دسته کیارش یه خورده بیشتر 

 بیاد...

 بعد از لحظه ای دوباره همه ساکت شدن..

 و با بله گفتن کیارش دوباره کل کشیدن شروع شد...

 باورم نمیشد همه چیز به این زودی تموم شده باشه...

 حاال دیگه من زن کیارش شده بودم...

 زن شرعی و قانونیش...

 شدن...عمه دریا و مامان نزدیکمون 

 و حلقه هامون که داخل یه صدف بزرگ بودن به سمتمون گرفتن...

 کیارش حلقه ی من و از داخل صدف برداشت ...

 دستم و روی دستش گذاشت و حلقه ی داخل انگشتم کرد...

 دستای کیارش گرم بود و دستای من سرد...
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بی توجه به دست زدن بقیه حلقه ی کیارش و برداشتم و وارد 

 دم...انگشتش کر

 مامان ظرف عسلی و به سمتمون گرفت...

 کیارش انگشت کوچکشو وارد عسل کرد و جلوی دهنم گرفت..

 دهنم و باز کردم و عسل و خوردم...

 در آخر بی اراده گاز آرومی از انگشتش گرفتم...

 که متوجه ی لبخند کیارش شدم...

 انگشتش و ول کردم...

 حاال نوبت من بود...

انگشتم داخل عسل،انگشتم گذاشتم تو دهن بعد از فرو کردم 

 کیارش...

 کیارش دستش و روی دستم گذاشت

 و بعد از خوردن عسل زبونش و روی انگشتم کشید

 و دستم و ول کرد...

 یه جوری شدم...

 بدنم مور مور شد....
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 دستم و روی دستم گذاشتم...

منی که تا چند لحظه پیش سردم بود االن حس میکردم از گرمای 

 د دارم ذوب میشم...زیا

 ضربان قلبم تند تند میزد...

 عده ای بهمون نزدیک شدن و با من و کیارش عکس گرفتن..

 بعد از گذشت حدود یه ربع باالخره از محضر بیرون اومدیم...

 سوار ماشین شدیم که از کیارش پرسیدم 

 _کجا میریم؟!

 _خونه بابا اینا....

 _چرا اونجا؟!

 مراسم کوچیک گرفتیم..._خونه بابا یه 

همه اینایی که االن داخل محضر بودن با یه عده دیگه از فامیال میان 

 اونجا...

 یهو یاد بردیا افتادم...

 _راستی بردیا چرا نیومده؟"

 _تهران نبود مشکلی براش پیش اومد گفت نمیرسه تا محضر بیاد...
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 ولی میاد خونه...

 آهانی گفتم...

 تنگ شده بود دلم برای دایی مهربونم

 چقدر خوبه که میتونم تا دقایقی دیگه ببینمش..

 سرم درد میکرد...

 اصال حوصله مراسم و نداشتم..

 دلم میخواست برم خونه خودمون...

 نگاهی به نیم رخ کیارش کردم و گفتم:

 _کی مراسم تموم میشه؟!

 _شب چطور؟!

 _میخوام برگردم خونه خودمون ...

 _خونه خودتون؟!

 ...._آره دیگه

 _نه شب میریم خونه خودمون...

 متعجب گفتم:

 _یعنی چی؟!
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 شب میریم خونه بابام دیگه..

 لبحندی زد

 _چرا خونه بابات؟!

مثله اینکه به این زودی یادت رفت که همینچند دقیقه پیش به من بله 

 دادی...

 االن دیگه تو یه خانوم شوهر داری...

 شوهرش نه خونه باباش...و یه خانوم شوهر دار میره خونه 

 _خوب بعد عقد که نمیرن خونه شوهر..

 اون واسه بعده عروسیه..

 برای لحظه ای کوتاه برگشت طرفم و نگام کرد

 _دختر بعده عقد دیگه مال شوهرشه...

 و از طرفیم ما که قرار نیست عروسی بگیریم...

 تا آخر هفته خونه ی من میمونیم و بعدشم که از ایران میریم...

خواستم چیزی بگم که ماشین رو به روی عمارت عمو کیان 

 وایستاد...

 کیارش چند تا بوق زد که در باز شد ...
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 و ماشین و برد داخل...

 کله عمارت چراغونی شده بود ....

 نگاهم به باغ بزرگ عمارت خورد...

 پر از میز و صندلی بود...

 و عده ای از مهمونا هم اومده بودن...

 تو فضای عمارت پیچیده بود...صدای بوق 

 ماشین ها پی در پی وارد باغ میشدن و گوشه ای پارک میکردن..

 خواستم از ماشین پیاده شم که کیارش با صدای محکمی گفت:وایسا

 و خودش از ماشین پیاده شد...

 به سمت من اومد...

 در و برام باز کرد و دستش و به طرفم گرفت..

 م و دستم و توی دستش گذاشتم ..نگاهی به قیافه ی جدیش کرد

 از ماشین پیاده شدم...

 کیارش به بقیه اشاره ای کرد و با هم وارد خونه شدیم...

 کسی پشت سرمون نیومد...

 متعجب نگاهی به کیارش انداختم..
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 _مگه مراسم داخل باغ نیست خب چرا اومدیم اینجا؟!

 دستش و دور کمرم و حلقه کرد و منو کشید سمت خودش...

 پرت شدم تو بغلش..

 سرش و نزدیک گوشم آورد...

 _من ازشون خواستم...

 _چرا؟!

 _چون میخواستم با زن عقدیم تنها باشم...

 و بوسه ای زیر گوشم زد...

 تنم برای لحظه ای در آغوش کیارش لرزید...

 شار بده...که باعث شد منو محکم تر به خودش ف

 معذب شده بودم...

هر چقدر تقال میکردم تا از بغلش بیرون بیام اون حلقه ی دستاشو 

 تنگ تر میکرد...

 کنار گوشم با صدای خشداری گفت:

 _انقدر وول نخور...

 تا خودم نخوام ولت نمیکنم..
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 دست از تقال کردن برداشتم...

 راست میگفت من که زورم بهش نمیرسید...

 دیگه ای میکردم... باید یه کار

 آروم گفتم:االن یکی میاد داخل

 _نمیاد

 _اگه اومد چی؟!

 _وقتی میگم نمیاد مطمئن باش نمیاد..

 _االن همه اون بیرون منتظر منو توأن..

 _خب باشن...

 کالفه شدم

 با صدای کشداری گفتم:

 _کیـــــارش

 _جانم...

 جانمی که گفت باعث شد ساکت شم....

 گرما میکردم...بازم احساس 

 ضربان قلبم و به خوبی حس میکردم...
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 این قلب لعنتی چش شده؟!

 چرا اینجوری میزنه؟

 چرا انقدر نا آرومه؟!

 سعی در آروم کردن خودم داشتم...

 با خودم گفتم:راشین آروم باش...

 کیارش االن شوهرته...

 آخه این تابلو بازیا چیه که در میاری؟!

 دادم...نفسم و آروم بیرون 

کیارش که متوجه آروم شدنم شده بود سرشو توی گردنم برد و بوسه 

 ای به گردنم زد...

 چشمامو بستم...

 قلبم طاقت این همه هیجان و با هم نداشت...

 لباش و برای لحظه ای روی گردنم نگه داشت...

 و ازم جدا شد...

 زل زد تو چشمام...

 بوسه ای کنار لبم زد و گفت:
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 افیه بقیش بمونه برا شب.._برای حاال ک

 تازه به عمق فاجعه پی بردم...

 چرا قبال به این موضوع فکر نکرده بودم

 من دقایقی پیش رسماً و شرعاً زن کیارش شده بوده بودم..

 و این یعنی حاال من کامال بهش حاللم..

 اگه امشب برم خونه ی کیارش که...

 نه نه نه...

 تم..االن اصال آمادگیه رابطه رو نداش

 باید یه جوری میپیچوندمش...

 ولی چه جوریشو نمیدونم....

 همون موقع کیارش دستم و گرفت و از خونه بیرون رفتیم...

 زیر لب اسم خدا رو صدا زدم و باهاش همراه شدم...

 صدای آهنگ تو کل عمارت پیچیده بود..

 با ورودمون به باغ عده ای با رقص به سمتمون اومدن...

دستم و محکم گرفته بود طوری که انگار میخواستم فرار کیارش 

 کنم...
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 نزدیک عده ای که محضر نیومده بودن شدیم...

بعد سالم و احوال پرسی و شنیدن تبریکاشون به سمت جایگاه 

 عروس و دوماد رفتیم...

 کله عمارت پر شده بود از بادکنک...

ر فامیال اومده توقع همچین مهمونی و نداشتم...خیلی شلوغ بود و اکث

 بودن..

مامان اسپند به دست اومد و اسپند و چندین بار دور سر من و 

 کیارش چرخوند...

 داشتم از بوش خفه میشدم...

 کنار گوشه مامان گفتم:بسه مامان جان آخه کی مارو چشم میزنه؟!.

 مامان لبخندی زد و گفت:

 _بعضیا کال دست خودشون نیست نظرشون بده...

 کنه از دوست داشتن زیاد چشمتون بزنن...یه عده ام مم

 در ضمن متوجه نگاه بد و پر از حسادت چند نفر شدم...

 نمیخوام خدایی نکرده چشم بخورین..

 مامان خیلی به این چیزا اعتقاد داشت....

 چیزی نگفتم ...
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 تا اینکه مامان با بردن اسپند ازمون دور شد..

 همه اون وسط مشغول رقصیدن بودن...

 م رقصیدنشون و نگاه میکردم که متوجه دایی بردیا شدم...داشت

 از دور داشت به سمتمون میومد...

 لبخندی زدم و از جام بلند شدم...

 کیارشم بلند شد...

 بردیا اومدم کنارمون..

 قیافش پکر و ناراحت بود...

 دلم براش خیلی تنگ شده بود...

 بغلش...طاقت نیاوردم و خودم و انداختم تو 

 دستای بردیا دورم حلقه شد..

 سرشو نزدیک گوشم آورد و گفت:

 _جوجوی دایی باالخره عروس شد..

 این حرفش و با یه دنیا غم زد ..

 که باعث شد سرم و بیارم باال و نگاش کنم...

 نگاهم و به چشمای غمگینش دوختم...
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 یعنی بردیا از ازدواج من ناراحته؟!

 ولی آخه چرا؟"

متوجه تعجب من شد دوباره سرم و تو آغوشش گرفت و بردیا که 

 گفت:

 _ببخشی که دیر اومدم عشقه دایی...

 روی سرم و بوسید..

 _امیدوارم انتخاب درستی کردی باشی...

 و ازم جدا شد...

 دستش و به سمت کیارش گرفت...

 و مردونه باهاش دست داد...

 .._کیارش خودت خوب میدونی که چقدر راشین برام عزیزه.

 پس با تمام وجود خوشبختش کن....

 وگرنه خودم راشین و ازت میگیرم...

 و لبخندی زد و کیارش و در آغوش گرفت...

 کیارشم لبخند محوی زد و گفت:

 _اوال این که هیچکسی نمیتونه زن من و ازم بگیره...
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 دوما از خوشبخت شدن راشین مطمئن باش..

 نمیذارم بهش بد بگذره...

شون و از روی شوخی میزدن ولی نمیدونم چرا حس با اینکه حرفا

 میکردم دارن اعالم جنگ میکنن...

 مگه این دوتا چه مشکلی باهام داشتن؟!

 اصال چرا باید بردیا از کیارش خوشش نیاد؟!...

 بردیا دست کیارش و ول کرد...

 بوسه ای روی گونم زد و ازمون دور شد...

 نگاهی به کیارش انداختم ..

 خنثی بود...قیافش 

 دوباره دستم و گرفت...

خواستیم بشینیم که با صدای دی جی سر جامون ایستادیم و نگاهمون 

 و به دی جی دوختیم....

 دی جی می گفت:

 _خب نوبتیم باشه نوبت رقص دو نفره ی عروس و دوماده...

 لطفا اون وسط و خالی کنید...
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 م دوختن...همه کسایی که اون وسط بودن کنار رفتن و به ما چش

از این که قرار بود جلوی این همه آدم با کیارش برقصم یه جوری 

 شدم...

 یه حسی بین خجالت و ...

 یه حس ناشناخته...

 کیارش فشاری به دستم وارد کرد و به وسط مجلس رفتیم...

 کیارش اشاره ای به دی جی کرد و آهنگی پخش شد...

 آهنگ منو توی علی رها بود..

 آهنگی که امروز تمام مدت تو ماشین گوش میکرد...همون 

 آخه مگه میشه با این ریتم آهنگ رقصید؟!

با هر بدبختی که بود با این آهنگ خودم و تکون میدادم و آروم 

 میرقصیدم...

 کیارشم فوق العاده مردونه و خوب میرقصید...

 فیلمبردار اشاره کرد که بخندم و یه خورده عشوه بیام...

 از فیلمبردار گرفتم..نگام و 

 لبخندی زدم و با رقص به کیارش نزدیک شدم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

610 

 با فاصله ی کمی از کیارش وایستادم و یه دور چرخیدم...

 که صدای دست و سوت همه بلند شد..

 نمیدونم چرا یه لحظه حس کردم نگاه کیارش تغییر کرد ...

 حس کردم داره با عشق نگام میکنه...

 ا خیال خام دخترانس...ولی میدونستم همه ی این

 اصال مگه کیارش بلده که عاشق بشه؟!

بعد از تموم شد آهنگ خواستم برم بشینم که دستم توسط کیارش 

 گرفته شد...

 نگاش کردم...

 همون موقع تمام برقا خاموش شد...

 فقط نور کمی روی منو کیارش دیده میشد...

 تازه متوجه رقص نور شدم...

 دستم کشیده شد و افتادم تو بغل کیارش...با شروع شدن آهنگ 

 دستاش دورم حلقه شد...

 کنار گوشم گفت: دستاتو بذار دور گردنم...

 دستم و دور گردنش گذاشتم که منو به خودش فشرد...
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آهنگ شروع به خوندن کرد و منو کیارش هماهنگ با هم تکون 

 میخوردیم...

 منو تو تا آخر راه 

 تا آخر قصه با هم میمونیم

 اگه از هم جدا شیم میمیریم

 عشق ما حرف قصه هاس

 رویایی زیباس اینو میدونیم

 اگه از هم جدا شیم میمیرم

 کیارش کنار گوشم با  آهنگ میخوند...

 طوری که انگار داره برای من میخوره...

 صداش چقدر دلنشین و قشنگ بود...

 دلم نمیخواست آهنگ تموم شه...

ارش بمونم و اون کنار گوشم واسم میخواستم همینجوری تو بغل کی

 این آهنگ و بخونه...

 رویایه من تویی معنای عشق

 همه دنیای من با تو شد بهشت
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 توی آسمون با رنگین کمون

 نمیشه که از تو نوشت

 لباش که به الله ی گوشم میخورد قلقلکم میومد...

 و همین باعث شده بود تو بغلش هی وول بخورم...

 ر خوشش اومده بود..انگار اونم از اینکا

 چون لحظه یه بار لباش و روی الله ی گوشم میکشید...

 گوشه ی قلبت ماله من

 همه ی حسی که دارم فقط مال تو

 همه دار و ندارم مال تو

 ضربان قلبم شدت گرفت...

 یعنی کیارش واقعا داره این آهنگ و برای من میخونه؟!

 چرا رنگ نگاهش تغییر کرده؟!

 اخم همیشگی روی پیشونیش نیست...چرا دیگه اون 

 و گاهیم لبخند میزنه؟!

اصال چرا حاضر شد با من ازدواج کنه در حالی که کلی کیس بهتر 

 از من سراغ داشت...
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همین االنشم از اول مراسم متوجه نگاه حسرت بار خیلی از دخترای 

 حاضر در مراسم هستم...

 ه میکنن.که دارن به حسادت به من و با عشق به کیارش نگا

 ..کیارش مرده ایده عالیه میتونه آرزوی هر دختری باشه...

 پس چرا من و انتخاب کرد؟!

 واقعا چرا؟!

 باالخره آهنگ تموم شد...

کیارش بوسه ای کنار گوشم زد که همه شروع کردن به دست 

 زدن...

وسط اون هیاهو و شلوغی به طور نا مفهومی شنیدم که کیارش 

 گفت:

 مم..._دوست دارم خانو

 به گوشام شک کردم...

 یعنی واقعا کیارش این حرف و زد یا من توهم زدم؟!...

 نگاهی ب قیافه ی جدیش انداختم...

 با خودم گفتم البد اشتباه شنیدم...

 غیر ممکنه کیارش همچین حرفی زده باشه ..
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 اصال مگه میشه؟!

این مرده مغروری که من میشناسم عاشقم بشه به عشقش ابراز 

 نمیکنه چه برسه به اینکه به من هیچ حسی نداره... عالقه

با صدایی جمعیتی که داد میزدن عروس دوماد و ببوس یاال از فکر 

 بیرون اومدم...

عده ای از دختر پسرای فامیل دورمون جمع شده بودن و ازم 

 میخواستن کیارش و ببوسم...

 انداختم...نگاهی به قیافه جدی ولی چشمای خندون کیارش 

 دو دل بودم...

 نمیدونستم بهش نزدیک بشم یا نه...

 کیارش که دید هیچ حرکتی نمیکنم یه خورده چهرش درهم شد...

 دیگه خبری از برق چشماش نبود...

 هرچیم باشه کیارش االن مرده من بود..

 دلم نمیخواست جلو جمع ضایعش کنم...

شدم و یه  درست زمانی که خواست بچرخه سمت دی جی نزدیکش

 بوسه ی سریع رو گونش زدم...

 با تعجب نگام کرد...
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 همه شروع کردن به جیغ کشیدن...

کیارشم زود تعجبش و جمع کرد و نگاه تشکر آمیزی بهم انداخت و 

 چشماشو با لبخند محوی باز و بسته کرد...

با خودم گفتم اگه میدونستم انقدر خوشحال میشی و میتونم بعد سال 

 ببینم دو بار بوست میکردم...ها لبخندتو 

 با این فکرم خندم گرفت و لبم و به دندون گرفتم...

 دی جی آهنگای شاد و قر دار میذاشت ما هم اون وسط میرقصیدم...

 بعد از چند ساعت باالخره مراسم تموم شد...

 تو کل مراسم بردیا فقط یه بار اونم به اصرار کومار پاشد رقصید...

 و درک نمیکردم...دلیل تغییر رفتارش

 این بردیا،بردیایه همیشگی نبود...

 پاکتی و به دستم و داد و خدافظی سر سری کرد و رفت...

بعد از خدافظی با بقیه سوار ماشین شدیم و به سمت خونه ی کیارش 

 راه افتادیم...

 چند تا از ماشینایه پشتمون بوق میزدن. 

 پسر هام صدای ضبط و زده بودن باال ...

 و از ماشین بیرون آورده بودن و میرقصیدن... سرشون
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 کیارش بدون اینکه نگام کنه دستم و گرفت و روی پاش گذاشت...

 بی توجه بهش خیره ی بیرون شدم...

 که با حرفی که کیارش زد برگشتم سمتش...

 _بهت خوش گذشت؟!

 _خوب بود...

 ولی مگه قرار نبود جشن نگیریم و فقط بریم محضر؟!

 لبحندی مرموذی زد

 دوست نداشتم خیلیم بی سر و صدا عقدت کنم...

این جشن کوچولو و فعال گرفتم بعدا یه جشن بزرگتر واست 

 میگیرم....

 از توجهش غرق لذت شدم...

 همین جشنم کافی بود ...

از طرفیم این جشن که خیلی بزرگ بود  چرا کیارش میگه جشن 

 کوچولو؟!

لو ، بخواد جشن بزرگی بگیری چه اگه به این جشن میگه کوچو

 جور جشنی میگیره..

 _میدونم خیلی خوشتیپ و جذابم...
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 متعجب گفتم:

 _هاااا؟!؟

 _آخه یه ساعته با لبخند زل زدی بهم فکر کنم محو زیباییام شدی...

 پشت چشمی براش نازک کردم و چرخیدم سمت پنجره...

 _نخیرم...

 اصلنم اینطور نیست...

 _پس چطوره؟!

 طور... _هیچ

 _آخر شب معلوم میشه...

 از حرف بی ربطش متعجب شدم و نگاش کردم...

 _چی؟!

 _زیباییای من دیگه...

 و لبخندش غلیظ تر شد...

 از حرفش خجالت کشیدم و لبم و به دندون گرفتم...

 که دستش روی لبم نشست...

 و لب پایینم و از بین دندونام بیرون کشید
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 یوفت به جونه این لب بدبخت..._هزار باز بهت گفتم انقدر ن

 تیکه پارش کردی..

 _دوس دارم...

 _که دوس داری دیگه؟!

 _آره...

 _باشه پس شب خودم واست تیکه پارش میکنم...

 با لبخند شیطونی نگام کرد و گفت

 _چطوره؟!

 دلم میخواست خفش کنم...

 چقدر این بشر پررو بود...

 منحرفی زیر لب گفتم که گفت

 منحرف؟!_وااا چرا 

 میخواستم با چاقو تیکه پارش کنم...

البته اون چیزی که توی ذهن تو میگذره هم صحیحه...با اونم میشه 

 تیکه پارش کرد...
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عصبی از آتویی که دستش داده بودم بچه پرروی بلندی نثارش 

 کردم...

 صدای خندش بلند شد...

جای _من فکر کردم تو ذهن تو تیغ میگذره...نگو خانوم فکرش 

 دیگس...

 باشه خانومی همونجوری که تو به بخوای تیکه پارش میکنم 

 و رو به من  چشمکی زد...

 مشتی به بازوش زدم و نگاهم و ازش گرفتم..

 میدونستم حاضر جواب تر این حرفاس....

 و بحث باهاش بی فایدس...

 منم زبونم درازه ولی نه تو این مورد..

 ه بود...درجه تغییر کرد ۱۸۰امروز کیارش 

 حتی فکرشم نمیکردم یهو انقدر شیطون بشه..

 و همچین حرفایی بزنه...

 برای اولین بار صدای خنده ی کیارش و شنیدم...

 چقدر قشنگ میخنده...
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 کیارش امروز و دوست داشتم...

 کاش همیشه همینطور بمونه...

 لبخندی زدم...

وگرنه دوباره خداروشکر صورتم رو به پنجرس و خندم و نمیبینه 

 شروع میکنه به بازیگوشی و اذیت کردن من...

"درست وقتی که داری طعم خوشبختی و میچشی زندگی میزنه 

 پشتت و میگه خوشحالی؟!االن نشونت میدم....تازه اولشه"

بعد از دقایقی ماشین کنار یه آپارتمان شیک و مرتفع توی نیاوران 

 وایستاد...

 ه سمتم اومد...کیارش از ماشین پیاده شد و ب

 در ماشین و برام باز کرد ...

 دستش و به سمتم دراز کرد

 بی اراده لبخندی زدم ..

 دستم و توی دستش گذاشتم و از ماشین پیاده شدم...

ماشینایی که پشت سرمون اومده بودن پشت ماشین کیارش پارک 

 کردن...
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ن پیاده شدن و بعد از گفتن تبریکی دوباره و آرزوی خوشبختی کرد

 برای من و کیارش از اونجا رفتن..

 حاال فقط مامان و بابای من و کیارش مونده بودن...

 مامان بغلم کرد و کنار گوشم گفت:

 _ایشاهللا همیشه مثل امشب لبخند و روی لبات ببینم ...

 سختی زیاد کشیدی خوشبختی حقته دخترم...

 همیشه دعای خیره من و بابات پشت سرتونه...

 دگیت تالش کن...برای حفظ زن

 شوهرت و هر روز عاشق تر کن...

 بذار خونتون همیشه پر از عشق باشه...

 لبخندی به روی مامان زدم و گونش و بوسیدم... 

_خیالت راحت مامان باالخره حقم و از این زندگی میگیرم و 

 خوشبخت میشم...

 مامان بغلم کرد...

 بابا به سمتمون اومد و گفت

نگهشون ندار مامان در حالی که اشکاش و  _خانوم زیاد دمه در

 پاک میکرد ازم جدا شد
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ایندفعه نوبت بابا بود که بغلم کنه و کلی برام آرزوی خوشبختی 

 کنه...

 ایندفه صدای مامان در اومد

 _فرهاد اینقدر دمه در نگهشون ندار...

 و لبخند قشنگی زد...

 بابا گفت..

 _حاال دیگه تالفی میکنی؟!؟؟!

 باشه نوبت ما هم میشه خانوم...باشه 

 و باخنده به سمت مامان رفت...

عمو کیان و خاله دریا هم کلی من و کیارش و نصیحت کردن و 

 باالخره با مامان بابام از اونجا رفتن...

 کیارش دستم و گرفت و وارد ساختمون شدیم...

 هر لحظه دمای بدنم باالتر میرفت...

 هراس داشتم...از تنها شدن با کیارش 

درسته قبلنم باهاش تنها بودم ولی اون موقع پسر خالم بود و حاال 

 شوهرم...
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و خدایی در تمام مدتی که به عنوان پسر خالم کنارم بود کوچکترین 

 نگاه بدی به من ننداخت...

 کنارش امنیت داشتم و تو اون موقعیت برام بهترین حامی بود ...

 به نیم رخ کیارش انداختم... با ورودمون به آسانسور نگاهی

 اخم نداشت ولی لبخندم نداشت...

 دکمه ی آخرین طبقه ی آپارتمان رو زد...

 دستش و از دستم بیرون آورد و دور شونم گذاشت...

 خیلی بهش نزدیک شده بودم...

 و این دمای بدنم و از قبل بیشتر میکرد...

 خشکم زده بود...

 ور کنم...حتی نمیدونستم کیارش و از خودم د

 و همین باعث استرسم شده بود...

 با باز شدن در آسانسور هر دو بیرون اومدیم...

کیارش در خونه رو باز کرد و با اشاره ازم خواست که من زودتر 

 وارد خونه شم...

 منم در کامل باز کردم و در حالی که سرم پایین بود وارد شدم...
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 سرم و بلند کردم...

 یدم شوکه سر جام وایستادم...با دیدن چیزی که مید

 قدرت زدن هیچ حرفی و نداشتم...

 قلبم محکم خودش و به سینه میکوبید و بیقراری میکرد...

 نگاهی به اطراف انداختم...

 نه آخه چطور ممکنه؟!

 نگاهم و دور تا دور خونه چرخوندم....

 هنوزم باورش برام سخت بود..

 همه چیز مثل یه رویا بود...

 خواب قشنگ...یه 

 اگه همش خوابه نمیخوام از خواب بیدار شم...

 میخوام تا ابد بخوابم...

 محو زیبایی خونه شده بودم...

 خونه ای که سراسر با گل و شمع تزئین شده بود...

مسیر در ورودی تا اتاق خواب گل ریخته شده بود و دور تا دورشم 

 پر از شمع بود...
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 دم شمع میدیدم...هر جای خونه رو که نگاه میکر

 کلی شمع که خونه رو روشن و فضارو رمانتیک کرده بودن...

نگاهم و تو خونه میچرخوندم و هر لحظه منتظر بودم که از خواب 

 بیدار شم...

 معلومه برای اینکار وقت زیادی گذاشته شده...

 ولی کاره میتونه باشه؟!

 کیارش؟!

 یعنی انقدر با سلیقه و با ذوقه؟!

 در تمام مدت پیش من بود.... ولی اون که

 با دستی که دور کمرم حلقه شد به خودم اومدم...

 سرم کمی چرخید...

کیارش در حالی که حلقه ی دستاشو تنگ تر میکرد کنار گوشم 

 گفت:

 _چطوره؟!خوشت اومد؟!

 نتونستم ذوقم و مخفی کنم...

 لبخندی روی لبام نشست...
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 _عالیـــه...

 زد...بوسه ای روی گونم 

 _خوشحالم که خوشت اومد...

 _ولی اینا کاره کیه؟!

 کی این همه شمع و اینجا گذاشته؟!

 کی روشنشون کرده؟!!!

 _من...

 متعجب چرخیدم سمتش...

 _تو؟!؟!؟!!

 _آره من...

 _ولی آخه کی؟!

 لبخندش عمیق تر شد..

 _کل دیشب و تا صبح بیدار بودم...

 خونه گذاشتم...تک تک این شمع هارو خودم همه جای 

 این گل هارو هم از قبل سفارش داده بودم..
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امروزم که تو آرایشگاه بودی تو این فاصله رفتم دسته گل تو و این 

 گالرو تحویل گرفتم...

 سریع خودم و رسوندم خونه...

چون از قبل فکرامو راجب اینکه این که با این گال چیکار کنم و 

 تم و نگرفت...کجاها بذارمشون کرده بودم زیاد وق

 کله خونه رو به سلیقه ی خودم درست کردم...

 از این همه با سلیقه و خوش ذوق بودنش به وجد اومدم....

 _پس کی این شمع هارو روشن کردی؟!

 چطور تا حاال آب نشدن؟!

 _اوال جنس این شمع ها خوبه و به این زودیا آب نمیشدن...

ز مراسم اومد اینجا دوما من روشن نکردم کیانوش یه سر زودتر ا

 زحمت روشن کردنشون و اون کشید...

 تازه متوجه غیبت کیانوش تو لحظه های آخر شدم...

 حتی مثل بقیه تا دمه در هم همراهیمون نکرد....

 پس اومده اینجا تا شمع هارو روشن کنه...

 یادم باشه حتما ازش تشکر کنم..

 واقعا سوپرایز قشنگی بود...
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 دل خوشحال شدم... بعده مدت ها از تهه

 من عاشق اینجور سوپرایزا و رمانتیک بازیام...

 نگاهی به کیارش که با لبخند مردونه ای زل زده بود بهم انداختم...

 هیچ وقت فکرش و نمیکردم همچین مراسمی واسم بگیره...

 و بعدشم اینجوری بخواد سوپرایزم کنه...

 امشب و برام خاطره انگیز کرده بود...

طول مراسم نذاشت حتی یه لحظم بهم بد بگذره یا فکرم مشغول در 

 شه...

حواسش بهم بود و همش باعث میشد لبخند بزنم و بهم خوش 

 بگذره...

 چقدر این مرد غیر قابل پیش بینی بود...

هر لحظه بیشتر به این قضیه پی میبرم که من اصال این مرد 

 نمیشناسم...

 ه آدم دیگه...هر روز اخالق عوض میکنه و میشه ی

 و من هر روز با یه کیارش جدید آشنا میشم...

 دستش روی صورتم نشست...

 چشمام و به چشماش دوختم...
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 صورتش نزدیکتر اومد...

 ضربان قلبم شدت گرفت...

 تو دلم گفتم:نکن...با دلم بازی نکن کیارش...

 این دل دیگه دل نمیشه...

 نکن...زخم خوردس...تو از این خراب ترش 

 دستش نوازش وار روی گونم به حرکت در اومد...

 حس کردم یه چیزی تو دلم تکون خورد...

 دلم لرزید...

 از لذت زیاد چشم هامو بستم...

 این مرد داشت با من چیکار میکرد؟!

 چرا قلبم داره اینطوری بیتابانه خودش و به سینم میکوبه...

 صورت کیارش هر لحظه نزدیک تر میشه...

ی که هرم نفس هاش به صورت میخورد و هیجانم و بیشتر طور

 میکرد...

 این همه هیجان برای این قلب زخم خورده خوب نیست...

 به خدا که خوب نیست...
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 هر لحظه ممکنه از کار بیوفته...

 کیارش آروم اسمم و صدا کرد...

 یه جوری شدم...

لباش،لبامون به هم انقدر بهم نزدیک شده بود که با حرکت 

 میخورد...

 چشمای خمارم و آروم باز کردم...

 با دو چشم مشکی رو به شدم...

 دستش و نوازش وار رو کمرم میکشید...

 مور مور شدم...

 چشمام بی اراده بسته شد

 غرق لذت بودم که سرش و نزدیک گوشم برد...

 بوسه ای روی الله ی گوشم زد و با صدای خشداری گفت:

 ادگی رابطه رو نداری بگو..._اگه آم

 نمیدونم چرا دوست نداشتم کنار بکشه...

 نوازش کردناش و دوست داشتم...

 صورتش دوباره رو به روی صورتم قرار گرفت..
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 چشم هام و باز کردم و نگاهم به چشم های وحشیش دوختم...

 چرا این چشم ها بهم آرامش میداد؟!

 چشم ها بشم؟!چرا دوست داشتم صبح تا شب خیره ی این 

 چرا با وجود کیارش دیگه از چیزی هراس نداشتم؟!

 چرا این مرد شده منبع آرامشم؟!

 جواب این چراها فقط یه چیز میتونه باشه....

 من این مرد رو دوست داشتم...

 کیارش رو دوست داشتم...

 عشق کیارش خیلی وقته تو دلم جوونه زده و من حاال متوجش شدم..

ه پیش خودم کرده بودم خجالت زده سرم و پایین از این اعترافی ک

 انداختم...

 کیارش خجالتم و به معنای مثبت بودن جوابم تعبیر کرد...

 دستش و زیر پام گذاشت و منو بلند کرد...

انقدر کارش یهویی بود که برای حفظ تعادلم سریع دستم و دور 

 گردنش حلقه کردم...

 سرم و به سینش فشرد...
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 دنم زد و و کنار گوشم گفت:بوسه ای رو گر

 _دنیارو برات بهشت میکنم راشینم...

 و لباش و روی لبام گذاشت...

 نرم و آروم میبوسید...

 وارد اتاق شدیم...

 لباش آروم از لبام جدا شد...

 چشم هام نیمه باز شد...

نگاهم به شمع هایی که دور تا دور اتاق و تخت چیده شده بود 

 خورد...

 بود از گل های رز پر پر شده...روی تختم پر 

 که به شکل قلب در اومده بود...

 لبخندی به این همه زیبایی زدم..

 بوسه ی نرمی روی پیشونیم نشست..

 و منو آروم روی تخت خوابوند...

 لبخندی به روم زد و خودشم اومد کنارم...

 سرم و به طرف خودش چرخوند که باعث شد به پهلو بخوابم...
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 وهام نشست و به حرکت در اومد...دستاش روی م

 گیره های موهام و با حوصله باز کرد...

 در تمام مدت خیره ی سینه و بازوی ورزشکارانش بودم...

 هیکلش بی نقض بود...

 با باز شدن موهام بوسه ای رو سرم زد

 و در حالی که موهام و نوازش میکرد گفت: 

 _میخوای بری حموم؟!

 نداشتم... اصال حوصله ی حموم رفتن و

 پس سرم و به معنی نه تکون دادم...

 _چرا؟!

 _حوصله ندارم...

 لبخند روی لباش محو شد...

 صورتش نزدیک اومد 

 لباش روی گونم نشست و گفت:

 _حوصله ی شیطونی رو چی؟!

 از خجالت گر گرفتم....
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 واقعا نمیدونستم آمادگیشو دارم یا نه...

 زود این اتفاق بینمون میوفته...ولی ما زن و شوهر بودیم و دیر یا 

 پس باید باالخره تن به خواستش بدم...

 اونم مرده و نیاز های خودش رو داره..

 اگه از طرف زنش تمکین نشه به زنای دیگه رو میاره...

 و من اینو نمیخوام...

 کیارش ماله منه..

 نمیخوام از دستش بدم ...

 م....مخصوصا حاال که فهمیدم دوستش دارم و زنش شد

 باید کیارش رو مردمو حفظ میکردم...

 اونم با چنگ و دندون...

 پس چیزی نگفتم و باز هم سکوت کردم...

 با بسته شدن چشم هام لب های کیارش روی لبام نشست...

با یه دستش موهام و با دسته دیگش کمرم و آروم نوازش میکرد و 

 لبامو میبوسید...

 دل بودم...هنوزم برای اینکه همراهیش کنم دو 
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 بعد از چند لحظه منو به پشت رو تخت خوابوند روم خیمه زد...

از بوسیدن چشمای بستم شروع کرد و تمام صورتم و غرق بوسه 

 کرد...

 گوشه ی لبم و بوسید و دوباره لباش  روی لبام نشست...

 بعد از دقایقی لبام و ول کرد...

 _راشین اگه واقعا داری اذیت میشی بگو...

 نمیخوام به زور با من باشی...ازت 

 من تو رو وادار به انجام کاری که دوست نداری نمیکنم..

سکوتم و که دید بوسه ی کوتاهی روی لبام زد و خواست عقب 

 بکشه که لباش و بین لبام قفل کردم...

 متوجه ی تعجبش شدم..

 ولی به روی خودم نیاوردم...

 من کیارش و میخواستم...

 مام وجودم...همین حاال و با ت

 از کاری میخواستم انجام بدم مطمئن بودم...

 کیارش شوهرم بود...
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 مردم بود...

 یه حسی درونم میگفت نباید پا پس بکشی...

 حالم دست خودم نبود..

 بعد از چند لحظه ی کوتاه لبخند کیارش و حس کردم...

 و دوباره مشغول بوسیدنم شد...

 که منم باهاش همراه شدم...

 همراهی کردن من جری تر شد و محکم تربا 

 به بوسه هاش ادامه داد...

نمیدونم چقدر از عشق بازیمون گذشت که دسته کیارش به سمت 

 زیپ لباسم رفت...

 کنار گوشم با لحن سرشار از خواستنی گفت:

 _اجازه هست؟!

 فقط تونستم سری تکون بدم...

م همه چی تموم و بعد از دقایقی با دردی که زیر دلم پیچید فهمید

 شد...

 کیارش در حالی که کنار گوشم و میبوسید گفت:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

637 

 _خانوم شدنت مبارک خانومم...

 با این که درد داشتم ولی می ارزید...

 االن دیگه منو کیارش ماله هم بودیم...

 مال هم...

 کیارش بوسه ای روی موهام و کنار کشید...

 _درد داری؟!

و به نشانه ی نه به چپ و راست با اینکه درد داشتم ولی آروم سرم 

 تکون دادم...

 لبخندی به روم زد...

سرم و به آغوش کشید و در حالی که با دستش شکمم و ماساژ میداد 

 گفت:

 _خانوم کوچولوی من دیگه بزرگ شد...

 آغوشش گرم تر از همیشه بود..

 دستم و روی سینه ی عضالنیش گذاشتم و چشمام و بستم...

 بودم که زود خوابم برد...انقدر خسته 

 صبح از درد زیاد از خواب بیدار شدم...
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کیارش پشت به من داشت یه چیزایی و روی میزه داخل اتاق 

 میچید...

 همین که برگشت متوجهی چشم های باز شد...

 به سمتم اومد... 

 کمی بلند شدم و مالفه رو به خودم چسبوندم...

 روی تخت کنارم نشست..

 تش گرفت و با صدای نگرانی گفت:دستم و توی دس

 _خوبی؟!

 درد نداری؟!

 با مرور اتفاق های دیشب خجالت زده سرم و پایین انداختم...

 دستش روی چونم نشست و سرم و باال آورد...

 _خانوم خانوما من شوهرتم...

 آدم از شوهرش که خجالت نمیکشه...

 بوسه ای روی موهام زد و بلند شد...

 آماده کردم ...برات لباس 

 و به لباسای گوشه ی تخت اشاره کرد...
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 تا من میرم چایی و بیارم لباسات و بپوش تا صبحونه بخوریم..

 وانم برات آماده کردم...

 اگه خواستی اول یه دوش بگیر...

 و با زدن چشمکی ازم دور شد...

مالفه رو محکم دور خودم گرفتم و با هر سختی که شده از جام بلند 

 ..شدم.

 دلم یه دوش آب گرم میخواست..

ولی میدونستم اگه قبل از خوردن چیزی بخوام برم حموم تو حموم 

 از حال میرم...

 ترجیح دادم اول دست و صورتم یه آب بزنم....

 وارد دری که داخل اتاق بود شدم...

 باید دیدن صحنه ی رو به روم دوباره شوکه شدم...

 د...حتی حمومم پر از گل و شمع شده بو

 جلوتر رفتم...

 وان پر از گل های رز بود..

 و بوی گل رز فضای حموم و پر کرده بود...
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 به شمع های روشن دور تا دور و پایین وان نگاه کردم...

 کیارش هر لحظه برای من یه سوپرایز جدید داشت...

 بعد از چند لحظه نگاهم و از وان گرفتم...

 کنارم شدم...خواستم برگردم که متوجه آیینه ی 

 از دیدن خودم وحشت کردم...

 آرایش صورتم پخش شده بود ...

 با دیدن خودم بسم اللهی گفتم و یه قدم عقب رفتم....

 از اینکه کیارش من و این شکلی دیده کالفه شدم...

 دیگه واجب بود حموم کنم...

 مالفه و از دور برداشتم و گوشه ی حموم انداختم...

 رد وان شدم...آب و باز کردم و وا

از تماس آب داغ به بدنم حس خوبی بهم دست و از دردم کاسته 

 شد...

کمی تو اون حالت موندم و بعد از شستن خودم از وان بیرون 

 اومدم...

 دردم کمتر شده بود...
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 حوله ای داخل حموم آویزون شده بود...به سمتش رفتم...

 نو بود...

 ه کردهمثل همیشه کیارش همه چی و از قبل آماد

 حوله رو پوشیدم و از حموم بیرون اومدم ...

 خودم و خشک کردم

 لباسای گوشه ی تخت و برداشتم...

 یه ست قرمز لباس زیر با تاپ شلوارک سرخابی بود...

 با اینکه لباس خیلی بازی بود ولی  پوشیدمش...

همون موقع در اتاق باز شد و قامت کیارش تو چهار چوب در 

 ظاهر شد...

 ی به روم زد...لبخند

 _عافیت باشه...

 لب زدم:مرسی...

 سینی پر از میوه های پوست گرفته شده دستش بود...

 به سمت میز کنار پنجره رفت...

 سینی رو روی میز گذاشت..
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 تازه متوجه میز صبحانه شدم...

 _بیا صبحونه بخوریم

 روم نمیشد برم نزدیک تر...

 سمتم اومد...کیارش که متوجه وایستادم شد به 

 _چرا نمیای؟!

 لبخند مرموزی روی لباش شکل گرفت...

_شایدم این ناز کردنت واسه اینه که میخوای بغلت کنم خودم 

 بیارمت؟!هااا؟"

 و همون لحظه دستش و زیر پام گذاشت و بغلم کرد

انقدر یهویی این کار و کرد که حس کردم دارم میوفتم و برای همین 

 لباسشو محکم چسبیدم...

 منو روی صندلی گذاشت و کنارم نشست ..

 _بخور باید تقویت بشی...

 خواستم لقمه ای بگیرم که ظرفی و جلوم گذاشت

 کاچی بود...

 _اول اینو بخور...
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 همش سرخ و سفید میشدم...

 ولی واقعا به این کاچی نیاز داشتم...

 قاشق و برداشتم و مشغول خوردن شدم...

 م...با خوردن کاچی حس بهتری داشت

 خواستم از جام بلند شم که کیارش مچ دستم و چسبید..

 سوالی نگاش کردم که گفت:

 _کجا میری تو که صبحونتو نخوردی...

 به ظرف خالیه کاچی اشاره کردم و گفتم:

 _خوردم که

 _کاچی که جزء صبحونه حساب نمیشه ..

 اونو واسه یه چی دیگه خوردی...

 بشین صبحونتو بخور...

مستقیم به قضیه دیشب اشاره کرده بود بازم خجالت از این که 

 کشیدم...

 در حالی که لقمه ای میگرفت گفت:

 _اول صبحونتو بخور بعد خجالت بکش...
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 نگاه حرصی بهش انداختم ...

 خواستم نون بردارم که لقمه رو جلوی دهنم گرفت...

 باورم نمیشد کیارش برای من لقمه گرفته باشه ..

 لقمه ی تو دستش در گردش بود... نگاهم بین کیارش و

که کیارش و لقمه و از جلوی دهن و برداشت و جلوی صورتش 

 گرفت...

قیافه ی متعجبی به خودش گرفت و لقمه رو چند بار تو دستش 

 چرخوند و گفت:

 _یعنی چی میتونه باشه؟!

 از این که منو دست انداخته بود کفری شدم...

 دستم و گرفتخواستم از جام بلند شم که دوباره 

 _بشین صبحونتو بخون وگرنه به زور به خوردت میدم...

 ابرویی باال انداخت

 _تو که نمیخوای صبحونه ی زورکی بخوری میخوای؟!

خوب میدونستم حرفی بزنه عملیش میکنه و صبحونه رو به زور 

 میکنه تو حلقم...

 پس دوباره نشستم سره جام...
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 لقمه رو جلو دهنم گرفت..

 خواستم ازش بگیرمش که با صدای محکمی گفت:

 _دهنت و باز کن...

 آروم لبامو از هم باز کردم که لقمه رو گذاشت تو دهنم...

 شروع کردم به جویدن اون لقمه...

 حس میکردم خوشمزه ترین لقمه ایه که تا حاال خوردم....

 کیارش تند تند واسم میگرفت و به خوردم میداد...

 در اشتهام باز شده بود...نمیدونم چرا انق

 نگاهی به کیارش انداختم...

 یه لقمه توی دستش بود و داشت من و نگاه میکرد...

 آروم بهش گفتم:

 _خودت نمیخوری؟!

 نگاهش و ازم گرفت و خودش مشغول نشون داد

 _فعال تو واجب تری..

 بخور و به خوردن من کاری نداشته باش..

 انداختم...ابرویی باال 
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 لیوان آب پرتغال و به سمتم گرفت...

 دیگه واقعا جا نداشتم...

 _نمیتونم...

 _مگه دسته خودته؟!

 _دیگه واقعا جا ندارم..

 _داری..

 این آب پرتغالم بخوری دیگه تمومه...

و قبل اینکه بهم اجازه ی زدن حرف دیگه ای و بده لیوان و بین لبام 

 گذاشت و بینیمو گرفت. .

 خفه میشدم... داشتم

 چشمامو و بستم و نصف لیوان و سر کشیدم...

 که لیوان و ازم جدا کرد...

 نفس عمیقی کشیدم...

 با صدای عصبی گفتم:

 _دیوونه داشتی خفم میکردی..

 لبخندی روی لباش نشست..
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 _حواسم بود که خفه نشی...

 در ضمن بدنت ضعیف شده باید به خورد و خوراکت خوب برسی...

 ا باید توپلی باشه..دختر باب

 پشت چشمی براش نازک کردم...

 از جام بلند شدم که صدام زد...

 سوالی نگاش کردم...

 دستی به کنار لبش کشید...

 فکر کردم دور دهنم مربایی شده...

 چون موقع خوردن لقمه ی مربا نصفش ریخت...

 دستم و رو لبم کشیدم...

 کشید تو بغلش...کیارش دستم و گرفت و با یه حرکت من و 

 حاال رو پاش نشسته بودم...

 خیره ی چشمای هم بودیم که صورت کیارش نزدیک اومد...

 لباش روی لبام نشست...

 لب باال و پایینم و نوبتی تو دهنش برد و مک زد...

 زبونش و روی لبام کشید و لبام و ول کرد...
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 هنوزم صورتامون به هم نزدیک بود..

 اندازه ی یه بند انگشت بود....فاصلمون به 

 بوسه ی کوتاهی روی لبام زد و گفت

 _پاک شد...

 اگه یه ثانیه دیگه اونجا میموندم کنترلم از دستم خارج میشد..

 بازم گرمم شده بود...

 با یه حرکت از کیارش جدا شدم و از اتاق بیرون اومدم... 

 خودم و به تراس رسوندم...

 ی میوزید هوا خنک بود و نسیم مالیم

 موهام پریشون تو صورتم ریخته شده بود...

 موهام و کنار زدم...

 از اون باال به ساختمونای اطراف نگاه کردم..

 آخرین طبقه بودم و از این باال انگار تهران زیره پام بود...

 نگاهم به حیات بزرگ ساختمون خورد...

 فضای سبز و زیبایی داشت...

 دیشب متوجهش نشده بودم...
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 فضای سرسبز که چند تا میز و صندلی شیک وسطش بود...

 جویباری قشنگی هم از وسطش عبور میکرد...

 فضای رویایی و بی نظیر بود...

 نگاهم و از پایین گرفتم به آسمون دوختم

 خداروشکر هوای امروز تهران آلوده نبود..

 نفسم و بیرون دادم...

 به رفتار جدید کیارش فکر کردم...

 عوض شده بود...چقدر 

 لبخندی زدم...

 دستم و روی لبام گذاشتم...

 از فکر دیشب و چند دیقه پیش یه حس خوب اومد سراغم...

 زیره دلم هنوزم درد میکرد...

 ولی با وجود کیارش دردم یادم رفته بود...

 دستی رویه شکمم کشیدم...

از فکره اینکه در آینده بچه ی کیارش تو شکمم رشد کنه تمام 

 ودم غرق لذت شد...وج
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اون لحظه که گفت دختر بابایی باید تپلو باشه برای یه لحظه حس 

 کردم قلبم از کار افتاد...

 دستم و روی قلبم گذاشتم...

 تو این مدت چقدر بهش هیجان وارد شده بود...

 نفس عمیقی عمیقی کشیدم...

 که دستی دور کمرم حلقه شد...

 مثل همیشه کیارش بود..

ش فشار داد طوری که انگار میخواست منو تو خودش منو به خود

 حل کنه...

 با صدای جدی گفت:

 _هوا سرده سرما میخوری...

 کمی سرم به طرفش چرخید

 _هوا خوبه که

 _برای تو خوب نیست..

 و دستش نوازش وار روی شکمم به حرکت در اومد...

 لباش و به گوشم چسبوند
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 _بهتری؟!

 سری تکون دادم...

 _راشین من شوهرم محرم تر از هرکسی به تو...

 نباید از من خجالت بکشی....

 دیشب همه ی سعیم کردم که اذیت نشی که کمتر درد بکشی ...

 ولی اگه درد داری بگو ببرمت دکتر...

 تو سنت کمه نمیخوام برات مشکلی پیش بیاد...

 با حرفاش یه چیزی تو دلم تکون خورد...

 حواسش به من هست...چقدر خوبه که انقدر 

 راست میگفت دیشب خیلی با من مدارا کرد..

 خودم متوجه شدم..

 نذاشت خیلی اذیت بشم...

 و واقعا ازش ممنون بودم...

 این دردی که حاال دارم کامال طبیعیه...

 آروم زیر لب گفتم:من خوبم...

 _بریم داخل کیسه آب گرم بذارم رو شکمت دردت کمتر شه... 
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 خوبم..._نمیخواد من 

 _مطمئنی؟!

 _اوهوم.. 

 ازم جدا شد...دستش و گذاشت پشت کمرم و گفت

 _باشه ...بریم داخل؟!

 _نه هوا خوبه میخوام یه خورده اینجا بمونم...

 _پس بشین...سر پا نمون اذیت میشی..

 و  میز و صندلی های گوشه ی تراس اشار کرد...

 با هم به سمت صندلی ها رفتیم...

 ه کیارش من و کشید تو بغلش...خواستم بشینم ک

 خودش نشست و من و روی پاهاش گذاشت..

 خواستم بلند شم که نذاشت..

 _کجا؟!

 _برم رو صندلی بشینم

 _االنم نشستی....

 _ولی اینجا...
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 پرید وسط حرفم...

 سرم و به سینش چسبوند و گفت:

 _جای شما همینجاس...

 بوسه ای روی موهام زد

 همیشه..._از حاال تا 

 برای بیرون اومدن از بغلش هیچ تالشی نکردم...

 خودمم به این آغوش نیاز داشتم...

برای لحظه ای چشمام و بستم و بوی عطر تلخشو به ریه هام 

 فرستادم...

 چقدر این عطر و دوست داشتم...

 نگاهی به فضای سرسبز پایین انداختم...

 دست کیارش روی شکمم نشست...

 اد..آروم ماساژ مید

 حرکت دست کیارش روی شکمم از هم دارویی اثرش بیشتر بود...

 دیگه مثل موقعی که از خواب بیدار شدم درد نداشتم...

 حس فوق العاده ای تو وجودم سرازیر شد
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 دستم و روی سینه ی محکمش گذاشتم و چشمام و بستم...

نسیم مالیم،ماساژ کیارش،بغلش،حضورش،بوی عطرش...همه و 

به دست هم دادن تا وجودم سرشار از آرامش بشه و تو همه دست 

 عالم بی خبری فرو برم...

 به این خواب آروم نیاز داشتم...

 باید بی خوابی و خستگی دیشب و جبران میکردم...

نمیدونم چقدر خوابیدم که با خواب بدی که دیدم از خواب بیدار 

 شدم....

 رو تخت بودم....

 من و کیارش بود... تختی که دیشب شاهد عشق بازی

 نگاهم به چهره ی غرق در خواب کیارش افتاد..

 با دیدنش تازه یاده صبح افتادم...

 که تو ترانس تو بغلش خوابم برد...

 دستم و به صورتش نزدیک کردم..

 و چند تار مویی که رو صورتش افتاده بود و کنار زدم...

 به صورت جذاب و مردونش خیره شدم...

 لحظه بیشتر از قبل به دلم مینشست...این مرد هر 
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 برام شده یه تکیه گاه محکم ...

 یعنی میتونم با تمام وجود عاشقش بشم؟!

 میتونم اونم عاشق کنم؟!

 از نگاهش میفهمم اونم به من بی میل نیست...

 ولی نکنه مثله سامان نامرد بشه...

 نزنه زیره همه چی؟!

 ل کنه...نکنه با دیدن یکی دیگه دلش بلرزه منو و

 اونم درست زمانی که دارم بهش دل میدم...

 این فکرا داشت کالفم میکرد...

دستی توی موهام کشیدم و با خودم گفتم:نه یه اشتباه دو بار تکرار 

 نمیکنم...

 نمیذارم کیارشم ازم ببره..

 اون ماله منه، شوهره منه....

 دیشب صاحب جسمم شد و داره صاحب روحمم میشه...

 ن شدم...زنه اون...من دیشب ز

 پس به این راحتی نمیتونه من و ول کنه و بره...
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 باید عاشقش کنم...

 باید زندگیم و حفظ کنم...

 کیارش و از دست نمیدم...

 به هیچ عنوان....

"همیشه یادت بمونه تو این دنیا کاری نیست که یه زن نتونه انجام 

 بده،فقط باید بخواد"

وجه ی حلقه ی دست کیارش دور کمرم خواستم از جام بلند شم که مت

 شدم...یکی از دستاش روی شکمم بود و این فقط یه معنی میداد

 که تا قبل اینکه خوابش ببره داشته شکمم و ماساژ میداده...

 لبخندی به این کارش زدم...

 چقدر این مرد مهربون بود...

با توجه به آماده کردن صبحانه به اون مفصلی و حمام معلوم که 

 دیشب خیلی نخوابیده...

پس بدون اینکه بیدارش کنم آروم دستاشو از دور کمرم جدا کردم و 

 از تخت پایین اومدم

 هوای اتاق کمی خنک بود...

 پتو رو روی کیارش مرتب کردم 
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 و از اتاق بیرون اومدم

وارد سرویس بهداشتی شدم و بعد شستن دست و صورتم از 

 اومدم...سرویس بهداشتی بیرون 

 نگاهی به خونه انداختم...

 خونه ی بزرگ و شیکی بود...

 و تمام لوازم خونه با سلیقه چیده شده بود...

 و همشون نو بودن..

در تعجب بودم که کیارش چطور وقت کرده به این زودی 

 اینجا،خونه و لوازم خونه بخره

 و به سرعت و خونه و انقدر خوب بچینه...

 یعنی کی کمکش کرده؟!

از طرفیم ما که به زودی از ایران میریم دیگه نیازی به این کارا 

 نبود که...

 شونه ای باال انداختم

 نگاهم به ساعت روی دیوار خورد

 بعد از ظهر بود ۳ساعت 
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با اینکه صبحونه زیاد خوردم و اصال گشنم نبود ولی باید به فکر 

 ناهار باشم..

 ان و بابا افتادم...قدمی به سمت آشپزخونه برداشتم که یاد مام

 امروز اصال به من زنگ نزدن..

 هرچند اگرم زنگ زده باشن که گوشیم خاموشه...

 گوشی توی کیف دستیم بود..

 حتما کیارش کیفم و آورده ...

 آروم برگشتم تو اتاق کیفم کنار کمد روی زمین بود.  

 آروم بدون اینکه کیارش بیدار شه برش داشتم...

 مدم...و از اتاق بیرون او

 وارد تراس شدم

 گوشی و از کیفم در آوردم که چشمم به یه جعبه ی کوچیک افتاد...

 همیشه سیم کارت و رمم و داخل این جعبه میذاشتم...

دلم برای دوستای خوبم تنگ شده بود و و اونا شماره ی خط جدیدم 

 و نداشتن..

 رم و سیم کارت قبلیم و وارد گوشیم کردم..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

659 

این زودی از ایران برم باید با دوستام خداحافظی اگه قراره به 

 کنم ..

 حتی نتونستم تو مراسم عقدم دعوتشون کنم یا بهشون خبر بدم...

 بفهمن بی خبر عقد کردم شاکی میشن..

 هرچند بعید میدونم اصال باور کنن..

 اما اونا که از زندگی من و اتفاقایی که واسم افتاده خبر ندارن ...

 احق قضاوتم کنن...پس نباید به ن

 گوشی و روشن کردم...

 لحظه ای بعد از روشن شدن گوشی کلی پیام اومد برام...

 نمیتونستم اول کدوم و باز کنم...

 عسل...صنم...سنا...بردیا....سامان...

 روی اسم سامان مکث کردم...

 عشق قدیمیه من ..

 کالفه پیامشو باز کردم...

 ی سامانت و ببخشی؟!_راشینم همه کسه سامان ...نمیخوا

 به خدا غلط کردم..اشتباه کردم...بچگی کردم...
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 تو که همیشه بخشیدی این یه بارم سامان خطا کارت و ببخش...

 به خدا عوض میشم...میشم همونی که تو میخوای...

 فقط برگرد..

 پوزخندی زدم...

 اینا حرف همیشگیش بود...

بخشیدمش چقدر باهاش راه منه ساده به امید عوض شدنش چقدر 

 اومدم..

 ولی آخرش چی شد؟!

 بهتر که نشد هیچ بدترم شد...

 اگه از همون اول به راحتی نمیبخشیدم اینجوری نمیشد...

 انقدر بخشیدم که فهمید هر کاریم کنه باز بخشیده میشه..

ک هره بار بهم بزنه و بره دوباره برگرده یه راشین عاشقی هست 

 قبولش کنه....که بازم 

 همه اینا تقصیر خودمه...

 خودم ارزش خودم و آوردم پایین و با چند تا قول الکی خر شدم..

 بارم گول خوردم...
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 ولی حاال دیگه قضیه فرق داره...

 من دیگه اون راشین سابق نیستم....

 همین اتفاقای اخیر عوضم کرد...

کست عشقی فهمیدم یه درد گاهی میتونه چقدر بزرگ تر از درد ش

 باشه...اونم یه عشق بچه گانه و کورکورانه...

زخمایی که رو قلبمه عمیق تر از زخمیه که سامان به قلبم هدیه 

 کرد..

 زخم سامانم خوب میشه...

 به زودی و با کمک کیارش...کیارش میتونه شوهر خوبی باشه...

 فقط کافیه عاشقش بشم...

 همین. .

 رفتم سراغ پیام بعدیش...

 من،چرا جواب این عاشق دل شکستت و نمیدی؟! _دنیای

 بیا ببین چطور دوریت پیرم کرده..

بیا و ببین همون سامانی که بهش میگفتی قلیون نکش چطور هر 

 روز پاکت پاکت سیگار دود میکنه...

 زندگیم بی تو معنا نداره
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 دارم میمیرم..برگرد...

 پیامای بعدیشم همین بود...

 بدم و برگردم...ازم خواسته بود جوابش و 

 ولی آخه چجوری؟!

 من حاال یه زن متاهلم....

شاید اگه قبل این اتفاق این پیامارو میداد دوباره دلم نرم میشد و 

 برمیگشتم ولی حاال چی؟!

پیامای سامان و میخوندم و اشکام دونه دونه روی گونم سرازیر 

 میشدن....

 دستی به گونه های خیسم کشیدم...

 ون بلند کردم و گفتم:سرم و رو به آسم

 _خدایـــا میبینی منو؟!

 این همه درد بسم نیست؟!

 دیگه تحمل ندارم...

 دارم دیوونه میشم حودت کمکم کن...

 نمیخوام به کیارش خیانت کنم...
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 خودت مهر سامان و کامل از دلم بیرون کن...

 نمیخوام حتی یه ثانیم به سامان فکر کنم...

بودم و لحظه به لحظه با یادش زندگی کردم سال باهاش  ۴درسته 

 سال و باید فراموش کنم... ۴ولی عین 

 لحظه به لحظشو...

 تک تک خاطرات و باید از ذهنم پاک کنم...

 تو ذهن من فقط یه مرد جا داره...اونم کیارشه...

 فقط کیارش...

 دیگه نه میشه و نه میتونم که سامان و ببخشم...

 شش من بود....اینبار باید تو حسرت بخ

 پوزخندی زدم...

 حاال دور دوره منه ...

 منم که باید بتازونم....

 گاهی باید نبخشید... 

 کسی که بار ها و بارها او را بخشیدی و نفهمید..

 تا اینبار در آرزوی بخشش تو باشه...
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 گاهی نباید صبر کرد...

 باید رها کرد و رفت..

 بودی...تا بدانن اگر ماندی رفتن را بلد 

 بر سر کارایی که برای دیگران انجام میدهی باید منت گذاشت 

 تا آن را کم اهمیت ندانند..

 گاهی...

 باید بد بود برای کسی که فرق خوب بودنت را نمیفهمید...

 باید بد بود گاهی....

 خواستم برم داخل که گوشی تو دستم لرزید...

 با دیدن اسم سامان قدمام سست شد...

 نمیدونستم باید جواب بدم یا نه...

 انقدر دست دست کردم که قطع شد..

 دوباره زنگ زد...

 تو یه لحظه تصمیمم و گرفتم نباید جوابشو میدادم...

 رد تماس زدم...

 انقدر زنگ زد و من رد تماس دادم که بیخیال شد...
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 روی صندلی نشستم...

 دستم و روی سرم گذاشتم...

 اع چطور خبر ازدواجم و به سامان بدم؟!نمیدونستم با این اوض

 نکنه بفهمه لج کنه بخواد زندگیم و بهم بزنه؟!

 مونده بودم چیکار کنم که دوباره گوشیم لرزید...

 نگاهی به گوشی انداختم...

 پیام برام اومده بود...

 بازم از سامان...

 با دستای لرزون پیام و باز کردم...

 و من قطع نمیکردی که..._زندگیم تو که هیچ وقت گوشی و ر

 راسته که میگن هیچ عشقی عشق اولی نمیشه...

 هرکاری کردم نشد که فراموشت کنم...

 شدم یه مرده متحرک...

 برگرد و زندگی و به من برگردون..

 این لعنتی خوب بلد بود چیکار کنه..

 داشت دوباره وسوسم میکرد..
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کیارش اومد جلوی ولی نباید به این راحتی کم میاوردم... قیافه ی 

 چشمم..

 از خودم بدم اومد...

 کاش اولین و آخرین مردی که وارد زندگیم میشد کیارش بود...

 کاش تو گذشتم هیچ مردی وجود نداشت...

 کاش گذشتم پاکه پاک بود...

 کاش...کاش ...کاش....

 ولی هزار تا ای کاشه دیگه که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمیشه...

 دیر متوجه اشتباهاتمون میشیم..ما آدما چه 

 خیلی دیر...

 یه زمانی رو همین اشتباهم پا فشاری میکردم...

 ولی حاال...

اوایل فکر میکردم سامان مرده ولی حاال نظرم به کل عوض شد 

 کیارش از هر مردی مردتره...

 کاش سرو کلش زودتر تو زندگیم پیدا میشد...

 اون وقت چقدر خوشبخت میشدم..
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 گوشیم دوباره تو دستم لرزید...

 باید همه چی و بهش میگفتم و خودم و راحت میکردم...همه چیو...

 گوشی و جواب دادم..

تا خواستم حرفی بزنم صدای گیتار و بعدش صدای سامان پیچید تو 

 گوشم...

 میگن هیچ عشقی تو دنیا مثله عشقه اولین نیست

 میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست

 داغه عشقه هیچکی مثله اونکه پس میزنتت نیست

 چقده تنهاشی وقتی هیچکسی هم قدمت نیست

 هیچکسی هم قدمت نیست

 میگن هیچ عشقی تو دنیا مثله عشقه اولین نیست

 میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست

 داغه عشقه هیچکی مثله اونکه پس میزنتت نیست

 یستچقده تنهاشی وقتی هیچکسی هم قدمت ن

 چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه

 که دلش یه جایه دیگست و همه وجودش ماله اونه
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 چقده برای اونکه جون میدی غریبه باشی

 بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی

سامان میخوند و اشک های من دونه دونه راهشون و پیدا میکردن و 

 روی گونه هام سرازیر میشدن...

 چه سوزی داشت..صداش 

 غم نشست توی دلم..

 یاده روزایی افتادم که با عشق برام گیتار میزد..

 و من با کلی ذوق گوش میدادن...

بعد از تموم شدن آهنگ گوشی و برداشت و مثل گذشته ها اسمم و با 

 میم مالکیت صدا زد...

 مرده...نه نباید کم میاوردم..سامان برای من مرده...خیلی وقته 

 درست از زمانی که یه دختر دیگرو به من ترجیح داد..

 لحظه ای کیارش و سامان و باهم مقایسه کردم

 کیارش کجا...سامان کجا...

 گوشی  قطع کردم...

تو دلم گفتم :تو به منی که به قول خودت عشقت بودم خیانت کردی 

 ولی من نمیتونم به شوهرم خیانت کنم...
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 دی نداشتیم...ما اون موقع هیچ تعه

 کل رابطمون براساس قول های الکی تو بنا شده بود..

 ولی حاال من متعهدم...

 متعد به شوهرم...

 به این زندگی....

 به شوهرم خیانت نمیکنم

به زودیم از اینجا میرم و کم کم یادت میره روزی راشینی وجود 

 داشت...

 همونایی که بخاطرشون منو ول کردی حاال کجان؟!

 همونا بشن مرحم دردات... برو تا

 دستی به گونه و چشمای خیسم کشیدم...

برگشتم که برم داخل که با دیدن قامت کیارش درست پشت سرم که 

 با چشمای به خون نشسته نگام میکرد هین بلندی کشیدم...

 و گوشی با شدت از دستم پرت شد...

 یعنی کیارش همه چیز و فهمید؟!

 حرفام و شنیده؟!
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 خدا حاال چیکار کنم؟!وااای 

 بدنم به لرزش افتاد.  

 اگه کیارش فهمیده باشه که کارم تمومه...

 آب دهنم و با استرس قورت دادن..

 کیارش دست به جیب با قیافه ی متعجبی نگام میکرد...

خواستم چیزی بگم که معدم به سوزش افتاد و درد وحشتناکی توی 

 دلم پیچید...

 گرفتم...حالت تهوع 

 آخی گفتم و دستم و روی دلم گذاشتم...

 کیارش با نگرانی و قدم های بلند خودش و بهم رسوند...

 بغلم کرد و با نگرانی گفت:

 _چی شد راشین؟!خوبی؟!

 از شدت درد نفسم برای لحظه ای بند اومد...

 نتونستم حرفی بزنم..

 _تو که این همه درد داری چرا زودتر به من نگفتی؟!
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همه درد و تحمل کردی بدون اینکه به من بگی اومدی اینجا این 

 داری گریه میکنی؟!

 با عجله دستش و زیر پام گذاشت...

و در حالی که من و از روی زمین بلند میکرد و تو آغوشش 

 میگرفت زیر لی گفت:

 _لعنت به من..چرا خوابم برد؟!

 نباید تو این موقعیت تنهات میذاشتم...

 ز قبل شرمنده شدم...با حرفاش بیشتر ا

از خودم بدم اومد که اشکام به خاطر عشق سابقم بوده و شوهرم 

 فکر میکنه به خاطره درده زیاده...

 و چون خودشو باعث این درد میدونه داره خودشو لعنت میکنه....

 نگاهم و به چشمای سرخ و نگرانش دوختم...

 همیشه باعث بد خوابیش میشدم...

 دم بیزار شدم...چقدر اون لحظه از خو

 منو برد تو اتاق و گذاشتم رو تخت...

 به سمت کمد رفت

 و با مانتو شلوار و شالی به طرفم اومد
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 همرو گذاشت رو تخت...

 دستش به طرف شلوارکم رفت که دیتم و روی دستش گذاشتم...

 نمیخواستم اون لباسم و عوض کنه..

 جدی نگام کرد...

 کشیدن نیست..._راشین االن وقت خجالت 

 باید لباست و عوض کنم ببرمت بیمارستان...

 شاید مشکلی واست پیش اومده که این همه درد داری...

 رنگ و روتم به شدت پریده...

 باید دکتر معاینت کنه..

 با سختی لب بازم کردم و گفتم:نمیخواد...

 چیزی نیست...

 من خوبم...

 سه..._از صبح هرچقدر خوبم گفتنات و باور کردم ب

 همین االن میریم بیمارستان...

 و با یه حرکت شلوارکم و از پام در آورد...

 که چشمام خود به خود بسته شد...
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 و لبم و به دندون کردم...

 شلوار جینی و پام کرد

 مانتو و پوشوند تنم و شال و روی سرم انداخت...

 دوباره مثل پر کاه بغلم کرد و تو آغوشش فرو رفتم...

 اتاق بیرون اومدیم...از 

کاش میدونست بغلش از هر بیمارستان و دارویی بیشتر جواب 

 میده..

 سرم و به سینش چسبوندم و به صدای قلبش گوش دادم...

 این مرد داشت هر لحظه من و بیشتر از قبل شرمنده میکرد...

بعد از لحظه ای به ماشین رسیدیم کیارش منو گذاشت تو ماشین و 

 ند..صندلی و خوابو

 خودشم با عجله سوار شد...

 ماشین و با سرعت از پارکینک خارج کرد...

 درد معدم و زیر دلم هر لحظه بیشتر میشد...

 کیارش یه چشمش به من بود یه چشمش به جاده...

 دلم تیری کشید...اخمام رفت تو هم...
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 کیارش با نگرانی نگام کرد...

 دستش و به طرفم آورد...

 جلو باز بود...مانتوی تنم مدل 

 مانتوم و کمی کنار زد. .

 با تعجب نگاش کردم...

خواستم بگم چیکار میکنی که دستش و زیر لباسم برد و روی شکمم 

 گذاشت...

 دستش و آروم روی شکمم تکون میداد..

 با تماس دستش روی پوست بدنم یه جوری شدم...

 مور مور شدم...

د ولی هنوزم درد از گرمی دستاش و ماساژش دردم کمی کمتر ش

 داشتم...

 با سرعت کیارش بعد از دقایقی رسیدیم بیمارستان...

 خواستم از روی صندلی بلند شم که کیارش نذاشت..

 نگاش کردم..

 اخمی روی پیشونیش بود...
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 دستش و از روی شکمم برداشت...

 لباسم و مرتب کرد ..

 جلوی مانتو و درست کرد و گفت:حاال میتونی پاشی...

 ش پیاده شد..و خود

 به طرفم اومد

 در و برام باز کرد...

 خواست دوباره بغلم کنه که نذاشتم..

 _میتونم راه برم....

 نگام کرد

 انگار میخواست از صحت حرفم مطمئن بشه...

 دستم و گرفت و کمکم کرد پیاده بشم..

 _باشه پس به من تکیه کن...

 و دستش و دور شونم گذاشت..

 بهش تکیه کردم...

 عا به یه تکیه گاه نیاز داشتم..واق

 یه تکیه گاه محکم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

676 

 و چقدر خوبه تکیه گاه این روز های من...

 با ورود به قسمت اورژانش پرستاری به سمتمون اومد..

 _سالم،چی شده؟!

 مشکل بیمار چیه؟!

 کیارش وایستاد....

 _دل درد شدید

 _دنبال من بیاید..

 و با عجله به سمت تختی رفت..

 دنبالش راه افتادیم...

 _بفرمایید اینجا دراز بکشید...

 با کمک کیارش روی تختی که بهش اشاره کرد دراز کشیدم ...

 پرستار رو به من گفت: قسمت آپاندیست درد میکنه...

 قبل اینکه من حرفی بزنم کیارش با صدای محکمی گفت:نه..

 پرستار چرخید سمتش...

 _مشکل آپاندیش نیست...

 ل کجاس؟!_پس مشک
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 _زیره دلش...

 دیشب شب ازدواجمون بود...

 پرستار اول با تعجب بعد با لبخندی به کیارش نگاه کرد...

انگار اونم مثل من توقع نداشت کیارش به این راحتی همچین حرفی 

 بزنه..

 پرستار با همون لبخند روی لباش برگشت سمتم..

 سرم آماده ای که کنار تخت بود و برداشت...

 یز خیلی مهمی نیست..._پس چ

 همه تو این موقعیت درد دارن...

 االن برات یه مسکن تزریق میکنم دردت آروم شه..

 همون موقع دکتری نزدیمون شد..

 بعد از سالم کردن رو به پرستار کرد و گفت

 _خانوم رمضانی مشکل بیمار چیه؟!

 پرستار توضیح مختصری داد...

 دکتر نزدیکم شد..

 معاینه کردنم...شروع کرد به 
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 بعد از اینکه فشارم و گرفت گفت:

 _معدتونم عصبیه...

 فشارتونم پایینه...

 معلومه بهتون تنش عصبی وارد شده..

 باید سعی کنید استرس و از خودتون دور کنید...

 برای درد معدت دارو مینویسم...

 لبخندی پدرانه ای به روم زد..

 رفت پیش کیارش ...

که من چیزی نمیشنیدم یه سری چیزا به  با صدایی آروم طوری

 کیارش گفت...

 و کیارشم گاهی سر تکون میداد و من و نگاه میکرد...

با دور شدن دکتر از ما پرستار سرمی و که آماده کرده بود وارد 

 دستم کرد....

 که از درد سوزن لحظه ای کوتاه چشمام و بستم...

 .پرستار سرم و تنظیم کرد و برگشت سمت کیارش.

_همونطور که دکتر گفت معدش عصبیه و معلومه که خانمون 

 عصبی شده..
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 و این عصبی شدن میتونه مربوط به دیشب باشه..

 اکثر خانومه شب ازدواجشون از استرس زیاد عصبی میشن

 و این کامال طبیعیه..

 نسخه ی داروهام و به سمت کیارش گرفت..

 _اینم از نسخه...

 کنید..داروهاش و حتما تهیه 

 سرمش هم تموم شد میتونید ببریتش...

 نگاهی به کیارش انداختم...

 همچنان اخم روی پیشونیش بود..

 سری تکون داد و نسخه و از پرستار گرفت ...

 پرستار از اونجا رفت...

 با رفتن پرستار کیارش به سمتم اومد...

 آروم لب زد:خوبی؟!

 _اوهوم..

 لبخند محوی زد..

 نمیکردم انقدر کوچولو باشی...باید بیشتر مراعات میکردم...._فکر 
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 و ضربه ای روی بینیم زد...

انگار این لعنتی با خودش عهد کرده بود که هر لحظه دیشب و برام 

 یادداوری کنه و من خجالت بکشم..

 دختر خجالتی نبودم ولی این روزا زیادی خجالت میکشیدم...

گفتم..با یادداوری حرفی که کیارش سرم و پایین انداختم و چیزی ن

 به پرستار زد سرم و بلند کردم...

 و کالفه رو به کیارش گفتم:

 _حتما باید انقدر مستقیم موضوع رو به پرستار میگفتی؟!

 دستی روی موهای پر پشتش کشید...

ساعت لفتش بده تا دلیل دل دردت و  ۴_آره چون حوصله نداشتم 

 پیدا کنه..

 یل و میفهمید و میرفت سراغ درمان...اینجوری زودتر دل

 و لبخندی زد...

 نگاهم و ازش گرفتم و دیگه چیزی نگفتم...

 منتظر تموم شدن سرمم بودم...

 دردم کمتر شده بود...
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در تمام مدت احساس میکردم کیارش میخواد حرفی بزنه ولی 

 درست لحظه ی آخر پشیمون میشه...

نشدم و آروم چشمام و  منم چون حال درست حسابی نداشتم پیگیر

 بستم...

 بعد از تموم شدن سرم برگشتیم خونه

لباسام و عوض کردم و خواستم برم آشپزخونه یه چیزی درست کنم 

 که با صدای کیارش سر جام وایستادم...

 _کجا؟!

 _آشپزخونه

 _چیکار داری؟!

 _برم یه چیزی درست کنم

 _نمیخواد غذا سفارش دادم االناس که برسه...

 راحت کن...تو است

 و از اتاق بیرون رفت...

 لبخند پر دردی زدم..

 بغض گلوم و چنگ میزد.

 دستم و روی گلوم گذاشتم چشمام و بستم..
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 زیر لب گفتم:انقدر خوب نباش لعنتی...نباش...

 نذار از این بیشتر از خودم بدم بیاد...

 سرم و بلند کردم...

قبال با یکی دیگه _خدایا من حاال چطور به این مرد متعصب بگم 

 بودم؟!

 که یکی دیگه رو میخواستم...

یعنی اگه بفهمه قبال عاشق یکی دیگه بودم بازم رفتارش با من 

 همینقدر خوب هست؟!

 همینقدر بهم توجه میکنه و نگرانم میشه؟!

چشم یه دختر بد بهم نگاه میکنه و نسبت بهم بدبین  یا اینکه به

 میشه؟!

یه حسی بهم میگفت خودت همه چی و بهش بگو از زبون خودت 

 بشنوه بهتره..

و یه حس دیگه ای میگفت:نه نگو با گفتنت همه چیو خراب 

 میکنی...

به زودی از اینجا میرین و قرار نیست کیارش چیزی راجب گذشتت 

 فهمه...و رابطت با سامان ب
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 با حس دومی بیشتر موافق بودم...

 من نمیتونم چیزی به کیارش بگم..

 زدن هر حرفی به کیارش مساویه با از دست دادنش...

 ومن اینو نمیخوام..

 نمیخوام از دستش بدم...

 من این توجه و نگرانی هاشو دوست دارم...

 نمیخوام اینارو ازم بگیره..

 نمیخوام حمایتش و از دست بدم....

 نمیخوام....

 ولی اگه از آینده خبر داشتم همین امروز همه چیو بهش میگفتم...

 همه چیو...

 کالفه به سمت میز آرایش تو اتاق رفتم..

 نگاهی به آیینه ی رو به روم انداختم...

 صورتم بی روح و خسته بود...

 یاده مامان افتادم...
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به خودش همیشه میگفت یه زن باید جلوی شوهرش مرتب باشه و 

 برسه...

یه زن اگه خودش و برای شوهرش خوشگل نکنه یکی دیگه 

 اینکارو میکنه..

 اخمی روی پیشونیم نشست...

 کشوی میز آرایشم باز کردم...

 پر از لوازم آرایش بود...

 همشونم مارک...

 رژ صورتی که همرنگ لباسم بود و برداشتم و به لبام مالیدم...

 سرمه ای به چشمام کشیدم...

 صورتم از بی روحی در اومده بود...بهتر شده بودم...

 موهام و با کلیپس پشت سرم جمع کردم..

 بی خبر از آینده از اتاق بیرون اومدم...

 وارد حال شدم...

کیارش روی مبل نشسته بود دستش رو پاش بود و به جلو خم شده 

 بود..

 سرش پایین بود و من و نمیدید...
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 ون ست شده بود...خیلی اتفاقی رنگ لباسام

 تاپ من و تیشرت کیارش صورتی بود...

 یه صورتیه خوشرنگ، درست مثله هم..

با خودم گفتم:پلنگ صورتی و نگاه،آخه پسر و چه به رنگ 

 صورتی؟!

 اولین باره میبینم همچین رنگی بپوشه..

 هرچند تو خونه ممکنه آدم هر رنگ لباس و بپوشه...

نگ لباساش سنگین بوده که ولی کیارش انقدر همیشه بیرون ر

 نمیتونم صورتی پوشیدنش و هضم کنم....

 نزدیکش شدم..

 انگار متوجه ی حضورم شد که سرش و بلند کرد...

 کالفه بود...

 این و میشد به راحتی از چشم هاش خوند...

 چشمم به گوشیم که تو دستش بود افتاد...

 استرس نشست تو جونم ...

 خواستم گوشیم و ازش بگیرم که دستش و عقب برد..
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 متعجب نگاش کردم که گفت:

 _خراب شده،روشن نمیشه...

 خیالم راحت شد...

 اصال کاش هیچ وقت روشن نشه..

 _میبرمش برات درستش میکنم...

 اگرم درست نشد یکی دیگه میخرم برات...

 سری تکون دادم...

 مد...خواست چیزی بگه که آیفون به صدا در او

 کیارش از جاش بلند شد..

 تو فکر این بودم که کی میتونه باشه...

 که کیارش بعد از جواب دادن آیفون رو به من کرد گفت:

 _غذارو آوردن..

رفتم تو آشپزخونه که حداقل میز بچینم که با میز چیده شده رو به 

 رو شدم...

 کیارش کی میز و چیده؟!

 همیشه مثل جادوگر میمونه...
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 اجی مجی میکنه یهو همه چی دریت میشه... انگار

 با صداش برگشتم ...

 _بشین...

 نگاهم به کیسه های دستش خورد...

 کیسه هارو میز گذاشت...

 همه کاراش و خودش کرد و من فقط نگاش میکردم...

 برای من سوپم گرفته بود..

 موقع خوردن غذا گوشیش زنگ خورد...

 که با حرفاش فهمیدم باباس...

 از لحظه ای قطع کردم ...بعد 

 غذا خوردنمم تموم شده بود..

 از جام بلند شدم...

 منتظر بودم بگه بابا چی گفت...

 دستم به سمت ظرف خودم که روی میز بود رفت..

میخواستم بذارمش تو ظرف شویی که با صدای بلند کیارش دست و 

 عقب کشیدم...
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 _دست نزن...

 سوالی نگاش کردم..

 میکنم تو برو تو اتاق استراحت کن..._خودم جمع 

 _ولی من...

 _همین که گفتم...

 انقدر محکم حرفش و زد که جایی برایی اعتراض نبود...

 تو دلم گفتم :بهتر جمعشون کردی ظرفارم بشور...

 خواستم برم تو اتاق که گفت:

 _تا شب استراحت کن..

 شبم آماده شو خونه بابات اینا دعوتیم....

 مهمی بهمون بده..میخواد خبر 

 سری تکون داد و به طرف اتاق رفتم..

 با خودم گفتم: خبر مهم؟!

 یعنی بابا چی میخواد میگه؟!

 شونه ای باال انداختم و وارد اتاق خوابمون شدم...

 کیــــارش
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 به چهره ی غرق در خواب راشین نگاه کردم...

 باالخره مال من شده بود...

 روش زدم...با یادداوری دیشب لبخندی به 

 دیشب بهترین شب زندگیم بود..

با اینکه زمان کمی داشتم ولی سعی کردم همه چیز خوب و رویایی 

 باشه...

راشین یه دختر نوجوونه با کلی آرزوهای رنگارنگ برای روز 

 آیندش...

با اینکه آقای طلوعی گفته بود نیازی به مراسم نیست و هرچه بی 

 ه ولی زیر بار نرفتم...سر و صداتر کار تموم کنیم بهتر

 نمیتونستم از رویایه دخترانه ی راشین صرف نظر کنم...

درسته نمیشد که عروسی بگیریم و باید هرچه زودتر از اینجا 

 میرفتیم ولی یه مراسم عقد کوچیک که میشه گرفت....

موقعی که راشین مهمون های توی باغ و دید تعجب و توی نگاهش 

 دیدم..

 همین می خواستم..منم همین و 

 میخواستم سوپرایز شه...
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 دوست نداشتماین ازدواج و اجباری بدونه..

درسته من دوستش دارم و همه ی این کارارو از روی عشق انجام 

 میدم ولی اون...

 نفسم و بیرون دادم..

 باالخره عاشقم میشه،مطمئنم،خودم عاشقش میکنم..

 به هر قیمتی که شده..

 حجم زیاد کارا داداشم خیلی کمک کارم شد...تو این مدت کوتاه و 

 کیانوش تو این مدت برادری و در حقم تموم کرد...

 واقعا نمیدونم اگه کیانوش نبود باید چیکار میکردم...

یاد اون روزی افتادم که کیانوش گفت میخواد من و جایی ببره و یه 

 چیزی و بهم نشون بده...

 باهاش رفتم...

 ه...من و آورد تو این خون

 با دیدن خونه لبخندی زدم گفتم:

 _به به چه خونه ی دنج و شیکیه...خبریه داداش؟!

 با لبخند دستش و روی شونم گذاشت و گفت:
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 اگه خدا بخواد آره...خبریه...

 با خوشحالی گفتم:

_به سالمتی، حاال کی هست اون خانوم خوشبخت که قراره بیاریش 

 تو این خونه؟!

 _راشین...

 بام محو شدلبخند روی ل

 _به زودی میاد تو همین خونه...

 منظورش و نفهمیدم...

 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 _به زودیه زود...

 و در کنار تو...

 متعجب زل زدم به چشمای خندون کیانوش...

 _یعنی چی؟!

 کیانوش نگاهش و ازم گرفت

 به سمت پنجره ی بزرگ تو هال رفت و خیره ی بیرون شد...
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سال پیش بود که فرهاد خان اومد ایتالیا برای انجامیه  ۲_درست 

 سری مسائل کاری...

 اون موقع منم ایتالیا بودم،پیش تو...

اگه یادت باشه اون شب دلت برای ایران تنگ شده بود و آلبوم 

 خانوادگیمو نگاه میکردی...

 بیقرار بودی...

 آلبوم و گذاشتی روی میز و یادت رفت برش داری...

 فرهاد خانم آلبوم دید و بازش کرد...

 با دیدن عکسا بحث راجب ایران گذشته شروع شد...

فرهاد خان راجب ایران و فامیال میگفت و تو هر لحظه کالفه تر 

 میشدی...

 و برای احترام چیزی به فرهاد خان نگفتی و گذاشتی ادامه بده...

ریم تا اینکه فرهاد خان لپ تاپش و آورد و ازمون خواست ب

 کنارش...

 شروع کرد به نشون دادن عکسای بقیه...

 هر لحظه حالت خراب تر میشد و من تمام حواسم به تو بود...
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درست موقعی که خواستم به فرهاد بگم تمومش کنه چشمم به نگاه 

 خیره ی تو افتاد...

 رنگ نگاهت عوض شده بود..

 این نگاهت برام آشنا نبود...

 .یه جور خاص نگاه میکردی..

 تا حاال ندیده بودم به چیزی اینجوری خیره بشی..

 دیگه اثری از کالفکی و عصبانیت چند لحظه پیشت نبود..

رد نگاهت و دنبال کردم که متوجه عکس راشین روی صفحه ی لپ 

 تاپ شدم...

فرهاد جان داشت راجب راشین حرف میزد و معلوم بود تو هیچی 

 از حرفاش و نمیشنیدی...

 کس راشین بودی...فقط خیره به ع

 همون مدقع فرهاد خان خطاب به تو گفت:

_دبیرستانش که تموم شه میخوام برای ادامه ی تحصیل بفرستمش 

 ایتالیا...

 به نظره تحصیل تو ایتالیا خوبه؟!

 تو این همه سال که ایمجایی از اینجا راضی؟!
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 محیطش چطوره؟!

 قابل اطمینانه؟!

 دنیا نبودی...نگات کردم...انگار اصال تو این 

 همون عکس تمامهوش و حداست و برده بود...

نمیخواستم فرهاد خان متوجه ی نگاه خیره ی تو به عکس دخترش 

 بشه و فکر بدی راجبت بکنه...

 نگاهت کثیف یا از روی هوی نبود...

و زیادی محو اون عکس بودی و همین موضوع یعنی بازی با 

 غیرت یه پدره ُکرد...

نا محسوس دستم و از پشت فرهاد خان رد کردم و  برای همین خیلی

 ضربه ای به پشتت زدم تا به خودت بیای....

 سرفه ای کردم و رو به فرهاد خان گفتم:

 _چرا از کیارش میپرسی؟!

از من بپرس،باالخره من سال های بیشتری و اینجا گذروندم و با 

 اینجا بیشتری آشنایی دارم...

مده بودی و داشتی متعجب من و نگاه اون موقعتو تازه به خودت او

 میکردی...
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 با چشم و ابرو بهت اشاره کردم که چیزی نگی..

 و خودم مشغول توضیح دادن به فرهاد خان شدم...

 کیانوش از پنجره رو گرفت و به سمت من چرخید...

 تک تک اون روزارو به خوبی یادم میاد...

 کیانوش همیشه فرشته ی نجاتم بوده..

قدر مردونگی به خرج که حتی بعدش چیزی به روم اون روز چ

 نیاورد...

 کیانوش قدمی به سمتم برداشت و درست رو به روم قرار گرفت..

 لبخندی زد و گفت:

 _همون موقع حساب کار دستم اومد...

 فهمیدم داداش کوچولوم، هم بازیه بچه گیام چقدر بزرگ شده...

 عاشق شده و دیگه وقت زن گرفتنشه...

حظه به خودم قول دادم هر کاری از دست بر میاد برای همون ل

 رسیدن داداش کوچولوم به عشقش انجام بدم...

 لبخند تلخی زد...

_من و که نذاشتم به عشقم برسم ولی نمیذارم داداشمم به این درد 

 دچار شه...
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 نفس عمیقی کشید...

 خوب میدونستم داداشم چه درد بزرگی و کشیده...

یادم میاد که کیانوش هر لحظه از مامان بابا میخواست که روزایی و 

 برن خاستگاری مهنا...

ولی مامام و بابا چون از مهنا خوششون نمیومد هر دفعه یه جوری 

 کیانوش و پیچوندن...

هیچ وقت روزی و که خبر ازدواجمهنا به گوش کیانوش رسید و 

 یادم نمیره...

 اومد ایتالیا پیش من..

 ا شده بود...مثله دیوونه ه

 میگفت دیگه هیچ وقت بر نمیگرده ایران..

 خودش و محکم نشون میداد ولی من شکستن داداشم و به چشم دیدم..

 شبایی که میرفت بیرون و با بوی سیگار برمیگشت...

 داداش ورزشکار من که از بوی سیگار متنفر بود سیگار میکشید ...

از دستم بر نمیاد تا  و من هر لحظه خودم و لعنت میکردم که کاری

 واسش انجام بدم...

 منم پا به پاش زجر کشیدم...
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 همش خودش و مقصر از دست دادن مهنا میدونست..

میگفت:اگه میخواستمش حتی اگه شده بدزدمشم باید بدستش میاوردم 

نه اینکه دست رو دست بذارم که شاید فرجی شد و مامان و بابا به 

 ازدواجمون راضی شدن...

 زا برای کیانوش خیلی سخت گذشت..خیلی...اون رو

 زمانی خیلی درکش کردم که خبر نامزدی راشین و بهم دادن...

دلم میخواست زمین و زمان و بهم بزنم ،آراد و بکشم و راشین ماله 

 خودم کنم...

ولی غیرتم میگفت حق نداری تو زندگی دختری که داره با یه دنیا 

 نی..عشق ازدواج میکنه لطمه ای وارد ک

درست موقعی که آراد بهم گفت اونو راشین همو دوست دارن و 

 قراره به زودی ازدواج کنن خودم و بازنده دونستم..

 با خودم گفتم منم به سرنوشت داداشم دچارم

 ما محکومیم به جدایی و کشیدن درد فراق یار...

 حتی یادداوری اون روزای تلخم عذاب آوره..

 .با صدای کیانوش نگاش کردم.
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_یه ماه قبل اینکه برگردی ایران همون موقع که بهم زنگ زدی و 

 گفتی دنبال یه جای خوب برای شرکت جدیدتی...

موقعی که دنبال یه جای خوب برای شرکتت بودم خیلی اتفاقی 

 اینجارو پیدا کردم..

 تازه ساخته...

 ازش خوشم اومد و خریدمش...

خونه و با کمک چند نفر تا یه ماه بعدش که برگشتی ایران کل لوازم 

 که تو کار دکوراسیونن خریدیم و چیدیم..

 همه ی اینکارارو به نیت تو کردم...

 امید داشتم با برگشتنت دست راشین و بگیری و بیاریش اینجا..

البته ناگفته نماند یه جورایی میخواستم از این ازدواج استفاده کنم و 

 کاری کنم که تو اینجا موندگار شی..

 لبخندی به این رک گوییش زدم..

_میدونم تو هم سختی هایی تو این راه کشیدی ولی مهم اینه باالخره 

 قراره داماد شی...

 میخوام کادومو پیشاپیش بهت بدم..

 اشاره ای به خونه کرد..
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 _اینجا کادوی من به تو

 مثله همیشه کیانوش یه قدم ازم جلوتر بود..

 .بازم کمک بزرگی بهم کرده بود..

 چقدر خوبه کیانوش داداشمه...

 _درسته میخوای برگردی ایتالیا..

 وضعیتت و درک میکنم..

 ولی امید دارم یه روزی برمیگردی...

میخوام بدونی اینجا هم خونه زندگی داری که وقت بخوای همه 

 آمادست و میتونی برگردی..

 دیگه حرفاش نمیشنیدم...

 بغلش..فقط میدونم خودم و پرت کردم تو 

_داداش داداش داداش همیشه برام بهترین بودی الگوم بودی حامیم 

 بودی..

 همیشه تو هر راه و میری کمک کردی..

 هوامو داشتی..

 درست از همون بچگی..
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 حاال من موندم این همخ لطف تو رو چطور جبران کنم؟!

 واقعا چطور؟!

 روی سرم و برادرانه بوسید

 عدش انجام دادم؟!_مگه این کارارو واسه جبران ب

 من اینکارارو واسه یه دونه داداشم نکنم کی بکنه؟!

 خیره سرم داداش بزرگمااااا

 ضربه ی به پشتم زد و دستی به سیبیالش کشید...

 اون لحظه خودم و خوشبخت ترین مرد دنیا میدونستم..

 که همچین داداشی دارم و قراره به زودیم راشین زنم بشه...

 نمیخواستم...دیگه هیچی 

 لبخندی زدم و زیر لب گفتم:

 _خدارو شکرت...

 با تکونی که راشین خورد از فکر بیرون اومدم

 صورت قشنگش تو خواب کالفه به نظر می رسید...

 معلوم بود هنوزم درد داره.



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

701 

تو آغوشم گرفتمش و شروع کردم به ماساژ دادنش تا شاید از دردش 

 کم شد..

 ردم...به صورت رنگ پریدش نگاه ک

 دیشب چقدر خوب تونست راضیم کنه...

موقعی که بوسیدمش و دیدم باهام همکاری نمیکنه خواستم کنار 

 بکشم...

 نمیخواستم از رو اجبار با من باشه..

 اولین رابطه خیلی مهمه و همیشه توی ذهن میمونه..

 ولی وقتی لبم و به دنون گرفت دلم زیر و رو شد..

 نداشتم... اصال توقع این حرکت و ازش

 با این کار رضایتش و نشون داد و با من با خوشحالی ادامه دادم...

 دستی به موهای پریشونش کشیدم...

 چقدر خوبه که دیشب زن شد...

 زن واقعی کیارش...

 صاحب جسمش شدم و به زودیم روحش رو هم تصاحب میکنم...

 ..از این به بعد فامیلی من و یدک میکشه...میشه راشین احتشام.
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 غرق لذت شدم..

 بوسه ی کوتاهی رو لباش زدم و با خودم گفتم:

 _هیچ وقت فکر نمیکردم به این زودی مال من بشه..هیچ وقت..

نمیدونم چقدر ماساژش دادم و به آینده ای که قرار بود براش بسازم 

 فکر کردم که خوابم برد...

ر با بیدار شدن راشین در حالی که داشت حلقه ی دستام و از دو

 کمرش باز میکرد بیدار شدم...

 ولی چشمام و باز نکردم..

 همیشه خوابم سبک بوده...

 راشین از اتاق بیرون رفت و لحظه ای بعد برگشت..

 بخواطر بی خوابی این اواخر حتی نا نداشتم چشمام و باز کنم...

 پس دوباره خوابیدم

 دقیقه ای نگذشته بود که صدای گوشیم بلند شد

 چشم های خواب آلودم کشیدم...دستی به 

 و از جام بلند شدم...

 گوشیم و برداشتم...
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 آقای طلوعی بود..

 جواب دادم...

 آقای طلوعی بعد سالم و احواپرسی حال راشین و پرسید..

 که گفتم خوبه..

گفت میخوام با راشین حرف بزنم ولی هر چی بهش زنگ میزنم 

 گوشیش خاموشه..

 الکی گفتم رفته حموم...

 ومد بهش میگم بهتون زنگ بزنه...ا

آقای طلوعی هم بعد از اینکه خیالش بابت راشین راحت شد بود با 

 خدافظی گوشی و قطع کرد..

 از تخت پایین اومدم...

 باید برم راشین و بیارم تو اتاق تا استراحت کنه...

 اصال با این حالش واسه چی از اتاق رفته بیرون؟!

 ود..وارد هال شدم ولی راشین نب

 نگرانش شدم...

 نکنه حالش بد شده باشه.
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خواستم برم سمت سرویس بهداشتی شاید اونجا باشه که متوجه ی 

 در باز تراس شدم..

 به سمت تراس رفتم...

 دمه درش وایستادم...

 راشین اونجا بود...

 مثله اینکه داشت تلفنی حرف میزد..

 ولی باباش که گفت گوشیش خاموشه...

 نگاهش کردم که گوشی و قطع کرد..متعجب 

 نمیدونم چرا حس بدی به این قضیه داشتم..

با برگشتم راشین و دیدن چشمای اشکیش یه چیزی تو دلم تکون 

 خورد...

 یعنی کی به خودش اجازه داده اشک راشین من و در بیاره؟!!!

با دیدن چشمای اشکیش به تماس تلفنی راشین بیشتر مشکوک 

 شدم...

 رف اردشیر باشه...نکنه از ط

ولی نه،اگه از طرف اردشیر بود راشین حتی به حرفاش گوش 

 نمیکرد..
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 پس یعنی کی میتونه باشه؟!

 با آخی که راشین گفت به خودم اومدم

رنگ و روش حسابی پریده بود و دستش و روی شکمش فشار 

 میداد...

 معلوم بود درد داره..

 با عجله به سمتش رفتم..

 ن...دکتر گفت عصبی شده..و بردمش بیمارستا

 ولی آخه چرا؟!

 اون که تا صبح خوب بود یهو چش شد؟!

همه چی به اون کسی که راشین داشت باهاش حرف میزد مربوط 

 میشد...

 با حرف زدنه با اون بود که به هم ریخت...

وقتی از بیمارستان برگشتیم به راشین گفتم تو اتاق بمونه و 

 استراحت کنه...

 تو تراس...و خودم رفتم 

 گوشیش رو زمین افتاده بود ،برش داشتم

 سالم بود...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

706 

 ولی لعنتی رمز داشت...

قبال گوشیش رمز نمیخواست که ...این یعنی تازگیا رو گوشیش رمز 

 گذاشته..

 و این منو مشکوک تر از قبل میکرد...

 باید بفهمم تو  این گوشی چی میگذره...

 نشستم...کالفه تو هال روی مبل 

دستم و روی سرم که به شدت درد گرفته بود گذاشتم و ماساژ 

 دادم...

 از فکر اینکه چی ممکنه تو این گوشی باشه داشتم دیوونه میشدم..

همش به خودم دلداری میدادم که چیزی نیست و دارم بی خودی 

 شلوغش میکنم...

 سنگینی نگاهی و روی خودم حس کردم...

 کردم...سرم و بلند 

 راشین رو به روم بود 

 انقدر فکرم مشغول بود که متوجه اومدنش نشده بودم...

 چشمش به گوشیش که تو دستم بود خورد رنگ نگاهش عوض شد..

 خواست گوشی و ازم بگیره که نذاشتم...
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 شکم به یقین تبدیل شد...

یه چیزی تو این گوشی هست که راشین داره از من مخفی میکنه و 

 که بفهمم. نمیخواد

 رو به راشین کردم و با صدای محکمی گفتم

 _خراب شده،روشن نمیشه...

 حس کردم خیالش راحت شد...

 مطمئن تر از قبل شدم که یه خبرایی هست...

 فقط خدا خدا میکردم اون چیزیکه تو ذهنم میگذره نباشه...

 وگرنه..

 زندگی و برای جفتمون حروم میکردم..

 راشیــن

 م خوابم نبرد...هر چی تالش کرد

 استرس داشتم ...

 و نمیدونستم دلیل این استرسم چیه..

 کالفه از جام بلند شدم...

 به سمت حموم رفتم..
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 شاید با یه دوش گرفتن از این بی حالی در میومدم...

 دلمنمیخواد مامان و بابا من و اینجوری ببینن..

نداختم بعد از حموم کردن یه حوله ی کوتاهی که تو حموم بود و ا

 دورم و از حموم بیرون اومدم..

 نگاهم به کیارش افتاد...

 رو تخت نشسته بود و به زمین خیره شده بود...

 با بستن در حموم سرش و بلند کرد...

 نگاهی به سر تا پام انداخت و از جاش بلند شد..

 تازه متوجه ی کوتاهی حوله ی تنم شدم...

 اندازش تا زیر باسنم میرسید...حوله رو سینم و پوشونده بود و 

 خواستمبا عجله به سمت کمد لباسا برم که بازوم کشیده شد...

 پشت به کیارش سره جام وایستادم...

 دستای قوی و مردونه ی کیارش روی سرشونم نشست ...

 و دستاشو از روی سرشونم رو به پایین آورد تا رسید به انگشتام...

 دستام و توی دستاش گرفت...

 پشت بهم نزدیک شد... از
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 سرش و برد زیر گردنم..

 چشمام و از هیجان بستم...

 الله ی گوشم و بوسید...

 لرزی اومد توی تنم...

 دستم و ول کرد و دستاش و دور کمرم گذاشت...

 با یه حرکت منو کشید تو بغلش...

 دوباره سرش و تو گودی گردنم برد..

 حالم دگرگون میگرد...نفس های داغش به گردنم میخورد و 

 در مقابلش سست شده بودم...

 خواستم ازش فاصله بگیرم که محکم تر منو چسبید...

 با صدای خشدایی گفت:

 _چرا از من فرار میکنی؟

 خودمم دلیلش و نمیدونستم...

 واقعا چرا؟!

مگه به خودم اعتراف نکردم که کم کم داره مهرش به دلم میشینه و 

 دوستش دارم؟!
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 تم میخوام عاشقش کنم و عاشقش بشم؟!مگه نگف

 پس این کارام چه معنی میده؟!

 چرا باور اینکه کیارش حاال دیگه شوهرم شده واسم سخته؟!

 چرا هنوزم ازش خجالت میکشم؟!

 با گاز ریزی که از الله ی گوشم گرفت بی اراده آخی گفتم...

 که بیشتر بهم چسبید...

 به بوسیدنم...لباش و روی گردنم کشید و شروع کرد 

 بوسه هاش با لذت بود...

 طوری که داشتم حال منم خراب میکرد...

 دستاش روی پام نشست و رو به باال اومد...

 قلقلکم اومد...

و همین باعث میشد که هی گردنم و تکون بدم و تو بغلش وول 

 بخورم...

 نمیدونم یهو چش شد که من و خیلی سریع برگردوند سمت خودش...

 ند به دیوار و خودش چسبید بهم...منو چسبو

 دست چپش و دور کمرم حلقه کرد...
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 و دست راستش و روی گردنم گذاشت...

 انگشت شصتشو نوازش وار روی لبم کشید...

 که آروم صورتش جلو اومد و لباش روی لبام نشست...

 چشمای خمار جفتمون بسته شد...

 پر حرارت و با ولع لبام ومیبوسید و میک میزد...

 و با انگشت شصتش صورتم و آروم نوازش میکرد...

زبونم و که کشید تو دهنش کنترل خودم و از دست دادم و دستم و 

 پشت گردنش حلقه کردم..

 باهاش همراه شدم...

 واقعا میخواستمش...

من نوازش های کیارش و دوست داشتم و میخواستم همینجوری 

 ادامه بده...

باید این خجالت لعنتی و بذارم باید قبول کنم کیارش شوهرمه و 

 کنار...

 پس خودم و سپردم دستش...

برای لحظه ای از همراهیم تعجب کرد ولی خیلی زود به خودش 

 اومد و اینبار پر حرارت تر و محکم به بوسه هاش ادامه داد...
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 و دستش روی اندام های بدنم به حرکت در اومد...

م باز شد و روی زمین با نشستن دستش روی باال تنم حوله از دور

 افتاد...

 کیارش کمی ازم فاصله گرفت...

 نگاه پر نیازی به سر تا پام انداخت...

 چشم هاش برقی زد..

 ولی لحظه ی نگذشت که برق چشماش خاموش شد..

 اخماش رفت تو هم...

 چشم هاش و از حرص روی هم فشرد و بعد از لحظه ی باز کرد..

 کشید و با لحن عصبی گفت:دستی تو موهای پر پشتش 

 _لعنتی نمیشه،یه روزم از اولین رابطمون نگذشته...

 تو حالت خوب نیست...

 نمیتونی تحمل کنی ... اذیت میشی...

 پشتش کرد بهم..

 و در حالی که به سمت در میرفت با کالفگی گفت:

 _لباست و بپوش سرما میخوری..
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 ..تا یه ساعت دیگم آماده باش میریم خونه بابات.

 و با عجله از اتاق بیرون رفت و در محکم کوبید بهم...

 به جای خالیش خیره شدم...

باور نمیشد کیارش منو پس زده باشه..اونم درست موقعی که من 

 باهاش همراه شدم و خودم میخواستم...

 هرچند این کارو به خاطر خودم کرد...

 به خاطر من پس کشید...

 نداشتم.. واقعا توان یه رابطه ی دیگه رو

 امروز دیگه دووم نمیاوردم..

 دستی به گونه ی ملتهم کشیدم...

حوله و از روی زمین برداشتم و پیچیدم دورم و با عجله به سمت 

 حموم رفتم..

 چند مشت آب به صورتم زدم تا از حرارت بدنم کاسته شه...

 و دوباره از حموم بیرون اومدم...

 ره؟!با خودم گفتم االن کیارش چه حالی دا

 سخته همچین موقعی بخواد جلوی خودش و بگیره...
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خواستم به سمت کمد لباسا برم که متوجه ی یه سری لباس روی 

 تخت شدم...

 پس کیارش اومده بود تو اتاق تا برای من لباس آماده کنه..

ست لباس زیر سفید،پیراهن سفید کوتاه با یه جوراب شلواری رنگ 

 پا بود...

 سلیقش زدم و لباسای روی تخت و پوشیدم...لبخندی به 

 روی صندلی میز آرایشم نشستم...

 مثل همیشه لوسیون بدنم و زدم..

 دستی به موهای نم دارم کشیدم که در اتاق باز شد...

 از توی آیینه نگاهی به در باز شده انداختم...

 که کیارش با یه سینی چایی تو دستش اومد تو..

 و اومد کنارم... سینی رو روی میز گذاشت

 دیگه اثری از کالفگی چند لحظه پیش تو صورتش نبود..

 خوب تونسته بود خودش و کنترل کنه..

 ولی هنوزم جدی بود..

 نگاهی به موهام کرد و گفت:
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 _چرا موهات و خشک نکردی؟!

 _خودش خشک میشه..

 _چه جوری اونوقت...

 _یه جوری میشه دیگه...

 چشماشو ریز کرد...

 ال انداختم سوالی نگاش کردم..ابرویی با

 سشوار و از روی میز برداشت..

 _الزم نیست خودش خشک بشه،خودم خشکش میکنم...

 و سشوار و روشن کرد...

دستش و توی موهام فرو کرد و با حوصله شروع کرد به خشک 

 کردن موهام...

همیشه از اینکه کسی با موهام بازی کنه یا شونش کنه خوشم 

 میومد..

 حس خوبی میداد...بهم 

با حرکت دستای کیارش تو های موهام دوباره اون حس خوب اومد 

 سراغم...
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همش با خودم میگفتم:کاش موهام خشک نشه تا کیارش هم چنان به 

 خشک کردن موهام ادامه بده...

ولی بعد از دقیقه ای موهام خشک شد و کیارش سشوار و خاموش 

 کرد...

 گفت: دستش و توی موهام تکون داد و

 _برس بده...

 از تو آیینه نگاش کردم..

 _ها؟!!!

 با دستش شکل یه برس و نشون داد و روی سرش کشید..

 _برس..تو کشو دومیه...

 آهانی گفتم 

 برس و از داخل کشو برداشتم و دادم بهش...

 مشغول شونه کردن موهام شد...

 آخ که چه حالی میداد...

 برس و گذاشت روی میز...تو خلصه ی شیرینی فرو رفتم که 

 لبخند مرموزی زد و گفت
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 _خوش گذشت؟!

 به روی خودم نیاوردم..

 پشت چشمی براش نازک کردم  ...

 لبخندش و خورد..

 _بیا چاییتو بخور تا سر درد نگرفتی ..

 االن سرد میشه از دهن میوفته...

_تو از کجا میدونی به خوردن چایی عادت دارم و با نخوردنش سر 

 گیرم؟!درد می

 با گفتن"دیگه دیگه"فنجان چاییش از داخل سینی برداشت..

و درحالی که به لباش نزدیک میکرد به فنحان من که هنوز روی 

 سینی بود اشاره کرد

 فنجان چایی و برداشم...

 نصف چاییمو خوردم...

 با خودم گفتم به به عجب چایی دم کرده دیگه وقته شوهر کردنشه...

بخواد عروس بشه و لباس عروس بپوشه به  از فکر اینکه کیارش

 طور فجیعی خندم گرفت و قند پرت شد تو گلوم...

 کیارش هول شد و در حالی و به پشتم ضربه میزد میگفت:
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 _سرفه کن راشین سرفه کن...

 واقعا حس کردم دارم خفه میشم...

 پرتش شدن قند تو گلو یکی  از بدترین حس های دنیاست...

موقع چایی خوردن وقت تصور کردن کیارش تو  با خودم گفتم آخه

 لباس عروسه؟!

 نگاهی به بازو و عضله های کیارش انداختم

 تو لباس عروس چه شود...

 کیارش در حالی که پشتم و ماساژ میداد گفت:بهتری؟!!؟!

 نگاهی به قیافش انداختم...

 انگار قند پرت شده بود تو گلوی اون...

 بیشتر پریده بود...فکر کنم رنگ و روش از منم 

 سری تکون دادم...

 _بیشتر مواظب باش...

 یه لحظه فکر کردم خفه شدی...

 لیوان چایی و ازم گرفت و کوبید رو میز..

 با گفتن من خوبم ازش فاصله گرفتم و به سمت کمد رفتم...
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باید لباسام و آماده میکردم تا موقعی که میخوایم بریم خونه بابا اینا 

 نشیم...زیاد معتل 

 در کمد و باز کردم...

بعد از کمی زیر و روش کردن یه مانتو سفید با یه شلوار یخی و 

 شال زرشکیمو برداشتم...

 شالمو میخواستم با کیف و کفشم ست کنم...

 برداشتم تا لباسارو روی تخت بذارم که کیارش دیدم ...

لی که به میز تکیه زده بود و فنجان چاییم بین لباش بود...و در حا

 من و نگام میکرد از چاییم میخورد...

 به سمتش رفتم لباسامو روی تخت گذاشتم و برگشتم طرفش...

 _چایی مال بودااا

 _خو تو نخوردی داشت سرد میشد من به جات خوردمش....

 دست به کمرم جلوش وایستادم...

 _منم گذاشتم تا سرد بشه...

 لبخندی یه وری زد...

 و یه قدم بهم نزدیک شد... فنجان و روی میز گذاشت

 _در حالی که به لبام نگاه میکرد گفت:
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 _خب باشه چاییتو میدم...

 فکر کنم تا حاال سرد شده باشه...

 و بهم نزدیک شد...

 نمیدونستم منظورش چیه...

 قدمی که بهم نزدیک تر میشد من یه قدم عقب تر میرفتم... هر

 تا اینکه به کمد خوردم...

 کیارش با همون لبخند روی لبش نزدیک تر شد...

 دستش و روی کمد گذاشت و خیره نگام کرد..

 _چیه مگه چاییتو نمیخواستی؟!

 _نه دیگه از خیرش گذاشتم...

 _ولی من میخوام چاییتو بدم....

 م نزدیک شد...و صورتش به

 بوسه ای روی گونم زد...

 سرش کمی کج شد..

 بوسه بعدیش گوشه ی لبم نشست...

 در آخر بوسه ی کوتاهی روی لبم زد و با صدای خشداری گفت:
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 _چاییت رو میزه...

 اینم شیرینیش بود...

 کمی ازم فاصله گرفت..

 چشمکی زد...

ین باش از اتاق متعجب بهش نگاه میکردم که با گفتن یه ربع دیگه پای

 بیرون رفت..

 دستی روی لبام کشیدم...

 مثله اینکه عادت داره من و هوایی کنه و بذارتم تو خماری...

 نگاهم چرخید سمت میز ...

 چاییم رو میز بود...

 با عجله به سمتش رفتم و فنجون و توی دستم گرفتم..

 جای رژم روی فنجون مونده بود..

 تم:ضربه ی روی پیشونیم زدم و گف

 لعنتی فنجون من که اینه...

یه ربع گذشت و من حاضر آماده جلوی آیینه خودم و بر انداز 

 میکردم...
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 دوست نداشتم دقیقا سره یه ربع برم پایین..

 خو یه خورده منتظر بمونه چی میشه مگه؟!

 نگاهی به آرایش صورتم کردم...

 بودم...رژ لب زرشکیمو با کیف و کفش و شالم ست کرده 

 خط چشم زیبایی کشیده بودم که چشمام و دلبر تر کرده بود...

 ریملم حجم مژه هامو دو برابر کرده بود...

 لبخندی به خودم زدم..

 خوشگل شده بودم..

تیپمم که عالی شده بود...دستی توی موهام که از شال بیرون زده 

 بود کشیدم و با خالی کردن ادکل از اتاق بیرون رفتم...

خیلی طبیعی برخورد میکردم و اصال به روی خودم نمیاوردم که با 

 فنجان چاییم و با فنجان اون اشتباه گرفته بودم...

 با تق تق کفش های پاشنه بلندم به سمتم چرخید...

 لباس سفیدی پوشیدی بود و بازم ست شده بودیم..

حاال فهمیدم چرا اون پیراهن سفید و خودش انتخاب کرده و روی 

 ذاشته بود...تخت گ

 لعنتی حسابی خوشتیپ شده بود...
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 تیریپش اسپرت و شیک بود...

 نگاهی به سرتاپام انداخت...

 توقع داشتم با دیدنم لبخند بزنه ولی هیچ عکس العملی نشون نداد..

 با هم از خونه بیرون اومدیم...

 وارد آسانسور شدیم..

 دکمه هم کف که زد درست رو به روم وایستاد...

 به موهام کشید ...دستی 

 موهایی که بیرون ریخته شده بود و وارد مانتوم کرد...

دستش و زیر چونم گذاشت و انگشت شصتش و چند بار روی لبم 

 کشید...

انگشت اشاره و شصتش و به هم مالید و قبل از اینکه من اعتراضی 

 کنم با صدای آرومی گفت:

 _همه ی زیبایی های یه زن ماله شوهرشه...

 ام کسی با نگاه هوس آلودی به زنم نگاه کنه...نمیخو

 میتونی از این رژا بزنی ولی فقط تو خونه و برای من..

 هوم؟!!
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 منتظره تایید من بود...

 از غیرتی که روم داشت خوشم اومد...

 سرم و به نشونه ی آره تکون دادم...

 _خوبه...

اینه که در ضمن اگه حاال ازت نخواستم کل رژت و پاک کنی واسه 

 داریم میریم خونه بابات کسیم اونجا نیست...

 بیرون خلوته...

 از طرفیم با ماشین میریم و با ماشین برمیگردیم...

 اگه نمیخوای خون به پا کنم دیگه این رژ و بیرون نزن...

 سرم و آروم تکون دادم...

 بوسه ای روی موهام زد..

 _آفرین خانوم حرف گوش کن من...

آسانسور دستشو و پشتم گذاشت و به بیرون هدایتم  با باز شدن در

 کرد..

 سوار ماشین شدیم و چند دقیقه بعد رسیدیم عمارت بابا...

 مامان و بابا دمه در وایستاده بودن...
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 جفتشون و در آغوش گرفتم ...

 غرق بوسم کردم...

 حس میکردم صدای مامان کمی بغض داره...

 ی تحویلش گرفتن..مامان بابا به طرف کیارش رفتم و کل

 معلومه خانواده ما حسابی داماده دوستن..

 وارد عمارت شدیم...

 روی مبل نشستیم...

 باورم نمیشد که اومدم مهمونی خونه بابام...

 یه زمانی میگفتم خونمون و حاال میگم خونه بابام...

 نفس عمیقی کشیدم...

 بابا رو به کیارش کرد و با لحن شوخی گفت:

 کیارش؟!_چطوری آقا 

 خوب دختر مارو بردی و دیگه سر نمیزنی؟!!

 این بود رسمش؟! 

 کیارش لبخند مردونه ای کرد..

 _اختیار دارید...
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 بذارید یه روز از بردنش بگذره بعد گله کنید..

 _یعنی یه روز میگذشت میاوردیش دیگه؟!

 _نه دیگه...چه خبره یه روز؟!

رنگ خونه ی باباش و دختر که شوهر میکنه سال به سال نباید 

 ببینه...

مگه کشکه؟؟!؟!از خونه باباش بردمش دوباره هی بفرسمش خونه 

 باباش؟!نمیشه که...

 _به به چشمم روشن...چه حرفااا...

 دست خوش آقا کیارش دست خوش...

 دیر ذات واقعیتو نشون دادی...خیلی دیر..

 افسوس که دیر شناختیمت...

 نداخت گفتکیارش در حالی که پا روی پا می

 _آره ما اینیم دیگه...

 لبخندی به این بحث بابا و کیارش که به شوخی بود زدم...

 اولین باره میبینم کیارش اینجوری توی جمع شوخی میکنه...

 مامان با خنده ی رویه لباش نگام کرد و با صدای آرومی گفت:
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 _دخترم کیارش چطوره؟!خوبه؟!

 از زندگیت راضی هستی؟!

 رش انداختمنگاهی به کیا

 و رو به مامان کردم و گفتم: 

 _آره مامان کیارش خیلی خوبه خیلی...

 مامان خیالش راحت شد و خداروشکری زیر لب گفت...

 خدمتکار خونه برای سرو شام صدامون زد...

 شام با شوخی و خنده های کیارش و بابا خورده شد...

 برگشتیم تو هال...

 تون بگم...بابا گفت میخوام موضوع مهمی و به

 گه همون لحظه در خونه با شدت باز شد...

 همه نگاه ها چرخید سمت در...

با تعجب به شخصی که درست رو به روم جلوی در وایستاده بود 

 نگاه کردم...

 چشم هام از تعجب گرد شدن...

 یا خدا این دیگه اینجا چیکار میکنه؟!
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 کی برگشته؟!

 لرزی نشست توی تنم...

 بید شروع کردن به لرزیدن..دستام مثل 

 و قلبم محکم به سینه میکوبید...

 چرا اینقدر عصبانیه؟!

 نکنه کاره اشتباهی بکنه؟!

 دیگه حوصله ی یه دردسر جدید و نداشتم....

نگاهی به آراد که از شدت عصبانیت سرخ شده بود انداختم و زیر 

 لب گفتم:

 _خدایا خودت رحم کن...

 جاشون بلند شدن...همه با دیدن آراد از 

 ولی من خشکم زده بود و نمیتونستم از جام تکون بخورم...

 بابا رفت جلوی آراد و گفت:

 _چه خبرته مگه اینجا طویلس اینجوری میای تو؟!

 آراد زل زد به من کرد و با خشم خطاب به بابا گفت:

 _اومدم نامزدم و ببرم...
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 ی آراد و گرفت...کیارش با عصبانیت چند قدم بلند برداشت و یقه 

 _اوال باره آخرت اینجوری به زن من زل میزنی..

هنوز اینقدر بی غیرت نشدم نگاه کثیف تو رو روی زنم ببینم و 

 چیزی نگم...

 دوما راشین نامزد تو نیست...

 دیگه نیست...

 حاال زن من منه...

 زن کیارش احتشام...

نگاه  و میکشم کسی و که بخواد به زن من،ناموس من اینجوری

 کنه..

 برق اشک و توی چشمای آراد دیدم...

 دستای کیارش و پس زد ...

 پوزخند صدا داری زد و گفت:

 _تو یکی حرف از ناموس نزن که خندم میگیره..

اگه ناموس حالیت میشد که به یه دختری که نامزد داره چشم 

 نداشتی...

 گرفتی...که راشینی که مال من بود و اینجوری با نامردی ازم نمی 
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 دستی به چشماش کشید...

 _اگه غیرت اینه که تو داری من بی غیرت عالمم...

 اصال من بی ناموس...

ولی این انصاف نبود تو نبودم نامزد من و عقد کنی اونم به بهونه 

 های الکی...

 خیلی بی غیرتی...ناموسـ...

 مشت کیارش تو دهنش فرود اومد...

 _دیگه داری زر زیادی میزنی...

 تا همینجا زنده زنده چالت نکردم زودتر گورت و گم کن ... 

هنوزم واسه اون شبی که روش دست بلند کردی اونقدری از دستت 

 عصبانی هستم که بزنم یه بالیی سرت بیارم ....

 پس خودت هر چه زودتر از جلو چشمام گمشو...

 آراد کیارش و از خودش دور کرد..

 اد آراد تو خونه پیچید...بابا خواست چیزی بگه که صدای د

 _تو باید از از تو زندگی من بری گمشی...

 اصال واسه چی برگشتی؟!
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 برگشتی که زندگی منو خراب کنی؟ !

 تو همون خراب شده میموندی خوب...

 چرا حاال باید سر و کلت تو زندگی من پیدا میشد؟!

 اونم درست وقتی که تا خوشبختی فاصله ای نداشتم....

 آخه چرا؟!

 کیارش دندون قروچه ای کرد

 _تو ثابت کردی که لیاقت راشین و نداری...

_اگه فردین بازی و سوپر من بازیای تو نبود میتونستم ثابت کنم که 

 لیاقتش و دارم ..

 _آهان اون وقت چه جوری؟!

 با کتک زدن؟!

هنوز زنت نشده بود و اونجوری جای انگشتات رو صورتش بود 

 میکردی هااا؟!؟!!زنت میشد چیکارش 

 میخوای به یه ضعیف تر خودش زور و بازوتو نشون بدی؟!

 _اون شب زدم خودشم فهمید چرا خورد...

 تو هم جای من بودی میزدی...
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 _من مثل تو عوضی نیستم...

 لرزش دستام بیشتر شد...

میدونستم هر لحظه ممکنه آراد همه چی و راجب سامان جلوی 

 بزنه...خانوادم و کیارش 

نفسام و تند و کشدار شده بود که آراد روبه کیارش با صدای بلند 

 گفت:

 _پس بی غیرتی...

اگه غیرت داشتی و از عکسای زنت با دوست پسرش و میدیدی 

 غیرت به جوش میومد...

 مشت محکم کیارش خورد تو دهن آراد...

 که مامان جیغی کشید...

 آراد افتاد زمین...

رف کیارش گذاشت و مشت دیگه ای به کیارش پاهاش و دو ط

 صورتش زد. .

 دندوناشو بهم سایید و از بین دندوناش غرید:

 _دهنت ببند تا گل نگرفتمش...

 پست فطرت عوضی...
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 مامان بلند رو به بابا گفت:

 _فرهاد برو جلوشون و بگیر اگه یه بالیی سر هم میارن...

 ِد برو دیگه چرا وایستادی؟!

 عصبانیت کیارش و دو چندان کرد... آراد پوزخندی زد که

خواست ضربه ی دیگه به آراد بزنه که بابا از پشت گرفتش و بلند 

 کرد...

 آراد در حالی که انگشتش و روی لب زخم شدش میکشید گفت:

 _راشین ماله منه...

 نمیذارم زیاد پیشش بمونم...

 من با گذشتش کاری ندارم...

صبی فکر نکنم بتونی راحت ولی تویی که خیلی ادعات میشه و متع

 از آینده ی درخشان همسرت بگذری.. 

 یا طالقش میدی یا میکشیش...

ولی وقتی خودت حرف از غیرت میزنی و میگی یه مــرد نباید رو 

ضعیف تر از خودش دست بلند کنه پس با این حساب فکر کنم 

 طالقش بدی...

 اون لحظه حس کردم روح از تنم رفت...
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 حالت تهوع شدیدی گرفتم...دل درد و 

 کیارش میخواست دوباره به سمت آراد بره که بابا جلوش و گرفت...

 دستای یخ زدم و مشت کرد...

دلم میخواست هرچه زودتر آراد از اینجا و بره و با کیارش برگردیم 

 خونه...

 تحمل فضای خونه سخت شده بود...

 خیلی سخت...

 کیارش با صدای بلندی داد زد

 م طالقش نمیدم.._بمیرم

 باید آرزوی داشتن راشین و با خودت به گور ببری...

 آراد پوزخندی زد...

 _میبینیم..

دوست دارم ببینم موقعی که عشق سابق زنت و میبینی بازم این 

 حرفارو میزنی یا نه...

 کیارش دوباره به سمتش هجوم برد...

 که اینبار مامانم جلوش وایستاد و حال زاری گفت:
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 ش ولش کن نمیفهمه داره چی میگه..._کیار

 ترو خدا تو کوتاه بیا....

 کیارش سر جاش وایستاد و نگاه غضبناکی به آراد انداخت

آراد دستی به لبش کشید و در حالی که عقب عقب به سمت در 

 خروجی میرفت گفت:

 _نامزدم و ازم گرفتی زنت و ازت میگیرم...

 راشین حقه منه...

 بگیری...نمیذارم حقم 

 منتظرم باش ..

 و عصبی از خونه بیرون رفت...

 نگاهی به کیارش انداختم...

 به شدت پریشون و عصبانی بود

رگای گردنش بیرون زده بودن و صورتش از شدت خشم قرمز شده 

 بود...

 چرخید سمتم...

 از چشماش ترسیدم...
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 تا حاال این چشمارو انقدر خشمگین ندیده بودم..

 اومد و دستم گرفت...به سمتم 

 و خیلی محکم گفت:

 _بپوش بریم...

 با دستای لرزون مانتو و که روی مبل گذاشته بودم و برداشتم ...

 مانتو و تنم کردم و شال و روی سرم انداختم...

 مچ دستم گرفت..

 مامان اومد جلومون...

 _کیارش جان پسرم االن کجا میرین آخه؟!

 ه..عصبانی میرین خونه بحثتون میش

 همینجا بمونین مشکالتون و حل کنید آروم که شدی بعد برین...

 خیلی جدی گفت

 _میریم خونه مشکالتمون و حل میکنیم...

مامان سعی کرد جلوی رفتمون و بگیره و انگار کیارش عزمش و 

 جزم کرده بود که همون موقع از منو از اونجا خارج کنه...

 مامان جلومون وایستاد..
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 .._نمیذارم برین

 بابا ،مامان صدا زد... 

 _پری اگه اینجوری راحت ترن بذار برن

 _ولی آخه...

 _مطمئنم کیارش کاره اشتباهی نمیکنه...

 شوهرشه شاید میخواد این مسائل و دور از ما حل کنه..

 و سری تمون داد...

 مامان با حرفای بابا کمی نرم شد..

 .نمیدونم چرا بابا انقدر به کیارش اعتماد داشت..

کیارش فشاری به مچ دستم وارد کرد و با گفتن خدافظ از خونه 

 بیرون اومدیم...

 دزدگیر ماشین زد...

 در جلو و باز کرد که سری نشستم....

 با سوار شدن کیارش چسبیدم به در ماشین...

 دروغ چرا از عصبانیتش میترسیدم...

 همش با خودم میگفتم چطور آرومش کنم؟!
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 بودم شروع کنه به داد و بیداد کردن...هرلحظه منتظر 

 ولی تمام خشمش و روی گاز ماشین خالی کرد...

 بدون هیچ حرفی هر لحظه سرعت ماشین و زیادتر میکرد....

 برای اولین بار از سرعت زیاد ترسیدم...

 کیارش حالت عادی نداشت و هر لحظه ممکن بود تصادف کنیم...

 خیابونا باالخره رسیدیم خونه...بعد از کمی پرسه زدن تو 

 ماشین و تو پارکینک پارک کرد و وارد آسانسور شدیم...

تو دلم گفتم:راشین اشهدت و بخون که به محظ اینکه وارد خونه 

 بشین تیکه تیکت میکنه...

 با ورود به خونه سریع به اتاق خواب پناه بردم..

 دم...خواستم در و قفل کنم که درست لحظه ی آخر پشیمون ش

 فرار چه فایده ای داره؟!

 اصال تا کی میتونم از دستش فرار کنم؟!

 باالخره باید باهاش رو به رو بشم و همه چی بهش بگم..

 اصال بهش میگم غلط کردم بچگی کردم...

 حتی شده به دوست داشتنمم اعتراف میکنم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

739 

بهش میگم از وقتی که وارد زندگیم شده سامان و تو ذهنم کم رنگ 

 ه...کرد

 و دیگه عاشق سامان نیستم..

 میگم تنها مرگ زندگیم خودشه...

 آره همه ی اینارو بهش میگم..

 شاید از گناهم گذشت...

 کز کردم گوشه تخت و منتظره اومدنش شدم...

 گرمم شده بود...

 مانتو و شالم و دراوردم و گوشه ی اتاق پرت کردم..

 خدا کنه فقط حرفام و باور کنه...

 و بزنه و همون طور که آراد گفت طالقم بده؟؟؟! نکنه قیدم

 واای نه من دق میکنم...

 کاش خودم همه چی و بهش میگفتم...

 خودم میگفتم خیلی بهتر بود...

نکنه با حرفای آراد بهم بدبین شه و فکر کن از این دخترای 

 خیابونیم...
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 دستم و روی سرم که از درد داشت میترکید گذاشتم....

 دعوام کنه سرم داد بزنه حتی بزنه تو گوشم..ولی ترکم نکنه...کاش 

 عصبی زانوهام و بغل کردم...

سرم و روی پام گذاشت و به حرفایی که قرار بود به کیارش بزنم 

 فکر میکردم..

 یک ساعتی گذشت ولی خبری از کیارش نشد...

 نگرانش شدم...

 نکنه بالیی بالیی سره خودش بیاره...

 چس؟!ولی نه مگه ب

 مطمئنم کار احمقانه ای انجام نمیده...

 چشمام و آروم بستم که بعد از دقایقی خوابم برد...

 با حس درد تو ناحیه ی گردنم از خواب بیدار شدم...

 سرم و از روی پام برداشتم...

 نگاهی به اطراف انداختم...

 اتاق تاریکه تاریک بود...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

741 

چند ساعت پیش یادم کمی طول کشید تا به خودم بیام و اتفاقات 

 بیاد...

 هول کردم و سریع از رو تخت بیرون اومدم...

 دیگه واقعا نگران کیارش شده یودم...

 نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه...

 با عجله از اتاق بیرون اومدم...

 خونه تو تاریکی کامل بود و بوی بدی میومد...

 نگاهم تو خونه ی تاریک چرخید...

 کیارش خبری نبودخبری از 

خواستم به سمت پریز برق برم که با دیدن روشنیه کمی گوشه ی 

 هال سر جام وایستادم...

 دقت که کردم دیدم روشنیه سیگاره...

 تازه متوجه دود اون قسمت شدم...

 بوی سیگار تو خونه پیچیده بود...

 پریز برق و زدم که لوستر روشن شد...

 نگاهم به رو به رو خورد
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 کیارش رویه مبل نشسته بود و کلی سیگار جلوش بود...

 با دیدن سیگارایی که کشیده بود وحشت زده نگاهش کردم...

 من با این مرد چیکار کرده بودم؟!

 چه به روزش آوردم که به سیگار پناه آورده...

 هزار بار خودم و لعنت کردم....

 با دیدن این حالش خودم بیشتر درد میکشیدم...

 داشتم اینجوری ببینمش...دوست ن

 با قدم های لرزون به سمتش رفتم...

 حتی سرش بلند نکرد که نگام کنه...

 خواستم دستم و روی دستش بذارم که دستم و پس زد...

 بدون اینکه نگام کنه از جاش بلند شد و به سمت تراس رفت...

 بغض نشست توی گلوم...

 اشکام دونه دونه روی گونه هام ریختن...

بی توجی و سکوتش از هر شکنجه ای بدتر بود و بیشتر اذیتم  این

 میکرد

 دستم و روی قلبم که درد گرفته بود گذاشتم و زیر لب گفتم:
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 _داد بزن،دعوام کن،فحش بده فقط اینجوری روتو ازم نگیر...

 تنها پناهم تویی بی پناهم نکن کیارش...

 ترو خدا....

و بشنوه وارد تراس شده بود نگاهی به کیارش که بدون اینکه حرفام 

 انداختم...

 با خودم گفتم:آخه چرا باید اتفاقات برای من بیوفته؟!

خیلیا هستن هر روز با یکی دوست میشن و  هیچ وقتم تو زندگیشون 

 به مشکل بر نمیخورن

 پس چرا من انقدر بد شانسی آوردم؟!

 من که فقط با یه نفر بودم...

 که جسمم و در اختیارش بذارم...به یه دل نفر دل دادم بدون این

 همیشه چند ماه یه بار میدیدمش اونم تایم کمی...

 خیلی زیاد پیش هم بودیم میشد یه ساعت... 

 درسته به آدم اشتباهی دل سپردم...

 ولی کار اشتباهی نکردم...

 مگه عاشق شدن دسته خوده آدمه؟!
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 کشیدم...دستی رو گونه هام که از اشکام خیس شده بود 

 ولی نباید با سامان دوست میشدم...

 روزی که باهاش دوست شدم به اصرار روژین دختر عمم بود...

 گفت یه مدت سره کارش بذار بخندیم بعدشم کات کنید...

 اون موقع منم بچه بودم و شیطون...

نمیدونم چیشد که بعد از یه هفته که هی زنگ میزد و اس میداد 

 وستیش جواب مثبت دادم..باالخره به پیشنهاد د

 بازی و خودم شروع کردم...

 اون روز حتی فکرشم نمیکردم که دلم و تو این بازی ببازم...

 کاش هیچ وقت وارد این بازی نمیشدم...

 کاش....

 به گذشته ام مینگرم...

 گذشته ای که در آینده ام تاثیر به سزایی داشت...

میتواند در آینده اش حال میفهمم که گذشته ی هر شخصی چقدر 

 تاثیر گذار باشد...

 آینده ای که  به گذشته  وصل است...
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گاهی ما آدما اشتباهاتی در گذشته انجام میدهیم که تاوانش را آینده 

 میپردازد...

کاش میشد همین امروز که چند وقته دیگر گذشته ی ما میشود را 

 درست زندگی کرد..

 وز مان را نخوریم....تا در آینده افسوس خطاهای همین امر

 گاهی اشتباهات پی درپی کنونی ات آینده ات را به تباهی میکشاند...

 و تو چه دیر متوجه ی خطاهایت میشوی...

 چند لحظه ذهنت را به این حرف ها بسپار...

 امروز و دیروزهایت را چگونه گذراندی؟!

 آینده ات در آرامش است؟!

 آیسا_سادات_حسینی

 رومو از کیارش که سیگار بعدیش و روشن میکرد گرفتم 

 و به سمت آشپزخونه رفتم..

با روشن کردن برق آشپزخونه متوجه ی قرص های روی میز 

 شدم....

 اکثرشونم مسکن بودن...

 نگاهی به در تراس انداختم...
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 خدایا یعنی انقدر حال کیارش بده؟!

 بغض و قورت دادم..

جعبه ی مخصوص قرص ها  قرص هارو جمع کردم و توی

 گذاشتم..

 سرم به شدت درد گرفته بود..

 یه درد غیر قابل تحمل...

 یه مسکن خوردم...

 و از آشپزخونه بیرون اومدم...

 برق هارو خاموش کردم

خواستم وارد اتاق شم که متوجه ی صدای بلند کیارش از تو تراس 

 شدم...

 سره جام وایستادم...

 حرف میزد....انگار داشت با کسی تلفنی 

 صداش عصبانی بود...

 _یعنی چی آخه؟!

..._ 
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 _همینجا بگو نمیتونم االن بیام...

..._ 

 _کی؟!

... 

 _چیییی؟!؟!؟!

 مگه میشه؟؟!؟!

..._ 

 _غیر ممکنه،آخه اون عرضه ی همچین کاری نداره...

 شلوارشم به زور باال میکشه...

ریسک حاال فکر میکردی میتونه تو همچین کاره خطرناک و 

 پذیری دست داشته باشه؟!

 محاله...

..._ 

 _کاره اون که نیست ولی اگه باشه میکشمش...

 به خدا این دفعه دیگه بیخیالش نمیشم...

..._ 
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 _باشه...فردا میام...

 و با خدافظی گوشی و قطع کرد...

 از داخل هال نگاهی به چهره ی آشفته و عصبیش انداختم...

 با کی داشت حرف میزد؟ !

 اصال طرف چی بهش گفت که بیشتر بهم ریخت؟! 

 با پاش ضربه ی محکمی به دیوار کوبید....

 قلبم لرزید...

 دستش و مشت کرد و تند تند به دیوار کوبید...

 دوباره گریم گرفت...

 دستم و روی دهنم گذاشتم تا صدای گریم بلند نشه...

 این خود خوری و آشفتگیش  دوست نداشتم...

 با من خودش خالی میکرد نه اینجوری...کاش با دعوا 

 دلم میخواستم میتونستم برم و آرومش کنم...

 ولی مطمئن بودم با دیدن من عصبانی تر میشه...

 اصال برم چی بگم؟!

 چطور آرومش کنم؟!
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خداروشکر برقای خونه خاموش بود و نمیتونست منویی که درست 

 رو به روش دارم زار میزنم و ببینه...

 این وضعیت کیارش و نداشتم... طاقت دیدن

 با دو خودم و به اتاقم رسوندم و روی تخت نشستم...

 به عادت همیشکی پاهامو جمع کردم سرم و روی پام گذاشتم

در حالی اشکام گونه هام و خیس میکرد آروم زیر لب گفتم:خدایا 

 آخه چرا؟!

 اصال چرا من؟!

 خوابم برد...نمیدونم چقدر اشک ریختم و از خدا گله کردم که 

 صبح از خواب بیدار شدم...

 نگاهی به کنارم انداختم..

 کیارش نبود...

 سریع از جام بلند شدم...

 ساعت و نگاه کردم... صبح بود...

بعد از شستن دست و صورتم تو سرویس بهداشتی داخل اتاق، وارد 

 هال شدم...

 خبری از کیارش نبود...
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 ...اتاقای دیگه و تراس رو هم نگاه کردم

 اما نبود...

 تهه دلم خالی شد..

 نکنه از اینجا رفته باشه؟!

 اگه ولم کنه و بگه دیگه من و نمیخواد چی؟!

 درگیر افکار منفیه ذهنم بودم که در خونه باز شد..

 کیارش اومد تو و درو بست...

 سرش پایین بود...

 خیره نگاش کردم...

ارد اتاق خواب ولی اون بدون اینکه حتی نیم نگاهی بهم بندازه و

 شد...

 دلم از این بی توجهیش گرفت...

 ولی حق داشت...

 اونم مرد بود...یه مرد غیرتی و مغرور...

مردی که دیشب آراد با حرفاش غرورش و شکست و غیرتش و 

 زیر سوال برد...
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 و مقصر اون حرفا هم من بودم،منه لعنتی...

 ولی باید گذشته ی نحسم جبران میکردم..

 داده بودم واسه زندگیم بجنگم و میجنگم...ون قول 

 با قدمای آروم به سمت اتاق خواب رفتم..

 کیارش مشغول جمع کردن لباساش بود...

 دلهرم شدید شد..

 _کجا میخوای بری؟!

 جوابی نداد...

 از ترس اینکه میخواد ترکم کنه قلبم به شدت به سینه میکوبید..

 حالت تهوع گرفته بودم...

 بهش نزدیک تر شدم..یه قدم 

 صدام کمی باال رفت

 _با توأم کجا میخوای بری؟!

در حالی که لباساش و داخل چمدونی میذاشت با صدای جدی 

 محکمی گفت

 _ایتالیا...
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 لرز افتاد تو جونم..

 پس میخواد منو بذاره و بره...

 به من خوشی نیومده حتی واسه یه روز...

 این بارم بازنده منم...

 زنده منم...تا همیشه با

 بغض به گلوم چنگ میزد طوری که داشتم خفه میشدم...

 با صدای لرزونی گفتم:

 _مــ

 به سرعت پرید وسط حرفم

 _آماده باش شب پرواز داریم...

 با شنیدن این حرفش لحظه ی خیالم راحت شد..

 پس میخواد منم با خودش ببره...

 اود لحظه دلم میخواست برم بغلش کنم...

 چی ازش معذرت بخوام..و بابت همه 

 ولی نمیتونستم..

 من هنوزم از عصبانیتش میترسیدم...
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 ولی کاش اینکارو میکردم...

 شاید اینجوری همه چیز درست میشد...

 ولی افسوس که باز هم بچگی کردم....

درست موقعی که باید زندگیم و حفظ میکردم خودم همه چی و 

 خراب کردم...

 تنها خودم...

 جدی و عصبی کیارش نگاه کردم...به نیم رخ 

 لباساش و داخل چمدون گذاشت و درش بست... 

 چمدون و گوشه ی اتاق گذاشت..

لحظه ی آخر گوشی رو از جیبش در آورد و روی میز گذاشت و از 

 اتاق بیرون رفت...

 متعجب به سمت میز رفتم..

 گوشی و برداشتم

 این که گوشیه خودمه...

 پس داده درستش کنن...

 شنش کردم...رو
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 که متوجه شدم رمزی روش نیست...

 و از طرفیم سیم کارتم داخلش نیست...

 چشمام گرد شد...

سری گوشی و باز کردم و متوجه ی جای خالی سیم کارت و رمم 

 شدم...

 کالفه شدم...

وااای اگه سیم کارت و رمم دست کیارش باشه که من و زنده 

 نمیذاره...

سیم کارت و رمم و از تو گوشی برنداشتم من احمق چرا اون روز 

 بعد گوشی و بهش بدم؟؟

 خواستم برم ازش بپرسم که در اتاق باز شد..

 و کیارش بی توجه به سمت حموم رفت..

 صداش زدم..

 بدون اینکه برگرده سره جاش وایستاد...

 سعی کردم خونسردی خودم و حفظ کنم...

 با صدای که سعی میکردم نلرزه گفتم:

 کارت و رمم سره جاش نبود.. _سیم و
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 پیش توإ؟!

 با صدای جدی و محکمی گفت

 _سوختن...

 و وارد حموم شد...

 خیره ی در حمم شدم..

 سوختن؟!

 یعنی چی که سوختن؟!

 مگه با ضربه ای که به گوشی وارد شه سیم کارت و رم میسوزن؟!

 سرم و به چپ و راست تکون دادم...

 دیگه...خو البد یه جوری سوختن 

انقدر ذهنم درگیر کیارش و رفتارش از دیشب شده بودن که دیگه به 

 نبود سیم کارت و رمم توجهی نکردم

 با خودم گفتم: سیم کارتم که رمز داره...

 عکسا و فیلمای رمم که هیدن شدس...

 پس بدرد کیارش نمیخوره...

 و به سمت کمد لباسام رفتم تا لباسام و جمع کنم...
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 رفتن هراس داشتم...از ایتالیا 

 احساس میکردم اتفاقات خوبی در انتظارم نیست...

 در کمد و باز کردم..

 االن وقت فکر کردن به احساسی که میکردم نبود..

باید دنبال یه راه چاره برای به دست آوردن دل کیارش و آروم 

 کردنش باشم...

 یعنی چیکار کنم تا من و ببخشه؟!

 ..نمیتونستم باید چیکار کنم.

 لباسام و روی تخت ریختم و تو دلم گفتم

 _خدایا خوت کمکم کن

 لباسام و توی چمدونی که داخل کمد بود گذاشتم..

کیارش در حالی که حوله ای دور کمرش بود از حموم بیرون 

 اومد...

خواستم بگم بشین تا برات لباس بیارم که بی توجه از کنارم رد 

 شد...

 ده بود و بستم..لبامو که برای زدن حرفی باز ش

 کشوی میز و باز کرد...
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 و از اونجا لباس برداشت...

 هر لحظه ممکن بود اشکام از رفتار سرد کیارش سرازیر شه..

 پس قبل از ریختن اشکام از اتاق بیرون رفتم...

 بعد لحظه ای کیارش از اتاق بیرون اومد..

 به سمت در خروجی رفت..

 میام دنبالت ...در و باز کرد و گفت آماده باش شب 

 میریم فرودگاه... 

 و بدون خدافظی از خونه بیرون رفت...

 دلم از این همه بی تفاوتیش گرفت...

 تا شب حاضر و آماده تو هال منتظره کیارش نشستم 

 و به زندگیم فکر میکردم...

 یعنی قراره چه اتفاقاتی بیوفته؟!

هام کیارش دوباره مهربون و خوب میشه یا همینجوری سرد با

 رفتار میکنه..

 درگیر فکر کردن به این قضیه بودم که در خونه باز شد...

 و کیارش اومد تو..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

758 

 نگاهی به چمدونایی که با خودم آورده بودم تو هال انداخت...

 اخمی روی پیشونیش عمیق تر شد...

 چمدون و برداشت و با اشاره بهم فهموند که بریم...

 دنبالش راه افتادم...

 به فرودگاه متوجه مامان اینا و خاله دریا اینا شدم... با ورودمون

 رفتیم پیششون

 رو به جمع سالم کردم...

 مامان با چشمای گریون بغلم کرد و قربون صدقم میرفت...  

 بابا هم با چشمای نگران و ناراحت نگام میکرد...

 برای حفظ ظاهر لبخند بی جونی زدم...

 شحالم در حالیکه دلم خون بود...باید تظاهر میکردم که از رفتنم خو

بعد از گذشت لحظات غمگین انگیز خدافظی کیانوش منو کشید کنار 

 و گفت:

 _راشین میخوام یه نصیحت برادرانه کنم....

 مواظب زندگیت باش...
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به محض رسیدن به اونجا کسایی رو میبینی که شاید ازشون خوشت 

 نیاد...

 و بودنشون ممکنه اذیتت کنه...

 میدونم تو دختر عاقلی هستی و همه چی و درک میکنی...ولی 

 و با یه سری چیزا کنار میای....

 عجوالنه پرسیدم:

 _کیا؟!

 لبخندی زد:

 _کیارش همه چی و واست تعریف میکنه...

 فقط بهش اعتماد کن...

 قبل از اینکه سوال دیگه ای بپرسم کیارش اومدم کنارمون... 

 و رو به کیانوش گفت:

 ید بریم..._دیگه با

 ذهنم درگیر حرفه کیانوش شد..یعنی قراره کیا رو ببینم؟!

 چرا ممکنه از بودنشون خوشم نیاد و اذیتم کنه؟!
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خواستم از کیارش بپرسم که با دیدن نیم رخ جدیش فهمیدم فعال نباید 

 چیزی بگم...

 حاال وقت این حرفا نبود...

 سر فرصت ازش میپرسم...

ی فرودگاه که زمان پرواز و اعالم با شنیدن صدایی از بلندگو

 میکرد 

 گریه مامان شدت گرفت...

و بابا در حالی که خودشم ناراحت بود سعی در آروم کردن مامان 

 داشت و دلداریش میداد...

مامان با یه حرکت دست بابارو از روی شونش کنار زد و من و 

 کشید تو بغلش...

 منم گریم گرفته بود...

 شدت بغض میلرزید گفتم:با صدایی گه از 

 _قربونت برم مامان اینجوری گریه نکن...

 نذار رفتنم پشیمون شم...

 به خدا گریه کنی اصال نمیرم...

 میمونم پیشه خودت...
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 مامان در حالی که روی سرم بوسه میزد گفت:

 _مامان فدات شه،نمیتونم جلوی خودم و بگیرم...

 دور میشه...دخترم داره میره،تاج سرم داره ازم 

 آخه بدون تو من با تنهاییام چیکار کنم؟!

 دیگه هر لحظه کی پیشم و با شیطنتاش من بخندونه....

 جای خالیت تو زندگیم هر لحظه حس میشه...

منی که طاقت یه روز دوریت و ندارم چطور باین این اوضاع که 

 معلوم نیست کی برمیگردی کنار بیام؟!

 یارم؟!چطور بدون جیگر گوشم دووم ب

 مامان این حرفارو میزد و نمیدونست چه آتیشی تو قلبم به پا کرده...

 دلم خون شد...

 نمیخواستم برم ولی خوب چه میشه کرد مجبور بودم...

 بابا مامان و از آغوشم جدا کرد...

 با صدای آرومی کنار گوش مامان گفت:

 _پریا آروم باش.

 این کارا چیه آخه؟!
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 ضیه حرف زدیم...ما تو خونه راجب این ق

 راشین االن مسافره با حرفات داری اذیتش میکنی...

 مامان بابا رو نگاه کرد و گفت:

 _فرهاد بچم داره میره چطور آروم باشم آخه؟!

 من بدون راشینم چیکار کنم؟!

 بابا در حالی که شونه ی مامان و آروم ماساژ میدا  گفت:

 _همه چی درست باش..مطمئن باش...

 ه زودی بر میگردی...دخترمونم ب

 دستی به گونه ی خیسم کشیدم...

 که خاله اومد کنارم...

 بغلم کرد..

 _قربونت برم من عروس خوشگلم...

 مواظب خودت و این پسر کله شقم باش...

 زود زود به ما سر بزنید...

کیارش که میدونم اگه به خودش باشه چند سال یه بارم به زود 

 میاد ..
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 کن...تو راضیش 

 تو ازش بخواه که بیاین...

 مطمئنا روی تو رو زمین نمیندازه..

 از این به بعد دو خانواده چشم به راهه...

 آروم از خاله جدا شدم..

 گریه بهم امون حرف زدن نمیداد...

 فقط تونستم سرم و به نشونه ی قبول حرفاش تکون بدم...

 خاله دستم و گرفتش تو دستاش..

 خیالت راحت،تنهاش نمیذارم..._از بابت مامانتم 

 نمیذارم دوریه تو خیلی اذیتش کنم..

 لبخند پر دردی به روز زدم...

 _مرسی خاله جون خیلی لطف میکنید...

 با صدای کیانوش که میگفت:بچه ها دیر شده عجله کنید..

 سری با بقیه هم خداحافظی کردیم

 گفت...به کیانوش که رسیدم دستم و برادرانه تو دستش فشرد و 

 _حرفام یادت نره..
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 مراقب باش یه وقت اشتباه نکنی...

 سری تکون دادم...

 و باهاش خدافظی کردم

 و ازشون دور شدیم... 

 لحظه ی آخر بابا ازم یه قول گرفت...

ازم خواست قوی بمونم، زندگیم و حفظ کنم و به چیزایی منفی فکر 

 نکنم...

داره و خوب میدونه که و از طرفیم گفت که به کیارش اعتماد کامل 

که کیارش نمیذاره اونجا احساس دلتنگی بهم دست بده و خودم و 

 توی غربت غریب بدونم...

 چرا انقدر بابا کیارش و قبول داره؟!

 این همه اعتماد از بابا بعیده...

 چمدونارو تحویل دادیم و سوار هواپیما شدیم...

 کیارش هنوزم نگام نمیکرد...

 یما بلند بشه قرصی وبه طرفم گرفت...قبل از اینکه هواپ

 نگاهی به چهرش که به رو به رو زل زده بود انداختم...

 اخمی روی پیشونیش خودنمایی میکرد...
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 نگاهم و ازش گرفتم و به قرص داخل دستش دوختم..

 قرص و ازش گرفتم...

 قرص ضده تهوع بود...

هواپیما قرصی که همیشه موقع مسافرت رفتن چه با ماشین چه با 

 میخوردم...

و حاال به خاطره مشغله ی ذهنیم اصال یادم رفته بود قرص و از  

 داروخونه تهیه کنم...

در حالی قرص و با آب معدنی که کنارمون بود میخوردم با خودم 

 گفتم:

_کیارش از کجا میدونه من این جور موقعه ها حالم بد میشه و باید 

 حتما قبلش قرص بخوردم؟!

 از خیلی از خصوصیات اخالقی من خبر داره؟!چرا کیارش 

 اصال اینارو از کجا میدونه؟!

 جوابی برای سواالم نداشتنم...

 و االنم وقت مناسبی برای سوال پرسیدن نبود..

پس بیخیال  سواالیی که توذهنم به وجود اومده بود شدم و سعی 

 کردم بخوابم...
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میدونستم به از طرفیم قرصی که خوردن بودم خواب  آور بود و 

 زودی خوابم میبره...

همین که چشمام بسته شد دسته کیارش روی سرم نشست و سرم و 

 روی شونش گذاشت...

 چشم هام باز شد..

 باورم نمیشد کیارش این کارو کرده باشه....

 اون که از دیروز باهام سر سنگین شده و بهم اهمیتی نمیده...

 لبخنده محوی زدم...

 اسم همین شونه ی کیارشه...بهترین جای دنیا و 

 و چقدر حاال به این شونه نیاز داشتم...

تازه االن میفهمم چقدر آغوشش و دوست دارم و بخش عادت 

 کردم...

کاش میشد همینجا بغلش کنم و سرم و روی سینه ی مردونش بذارم 

 و بخوابم..

 ولی حیف که اینجا نمیشه...

و برای زنش جهنم هر کسه دیگه ای بود تو این موقعیت زندگی 

 میکرد...
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درسته کیارش از اون موقع که آراد اون حرفا و بهش زده اخالقش  

باهام عوض شده ولی در تمام مدت خودخوری کرده و کوچکترین 

 بی احترامی ازش ندیدم..

 جای اینکه منو عذاب بده خودشو و عذاب بده...

 میکنه...ولی معلومه کم کم داره با این قضیه کنار میاد و هضم 

با فکر اینکه کیارش دوباره باهام خوب شده و اخالق خوبش برگشته 

 با خوشحالی سعی کردم بخوابم...

 تا کمی از استرسم موقع پرواز کم بشه...

 چشمام وبستم و بعد از لحظه ی به خواب عمیقی فرو رفتم...

ولی کاش اون لحظه نمیخوابیدم و از لحظه به لحظه ی بودنه با کنار 

 کیارش لذت میبردم...

 چه میدونستم این حال االنش آرامش قبله طوفانه...

 من دست و غیرتش گذاشته بودم...

و مرد غیرتی مثل کیارش با بازیه با غیرتش به این راحتی کنار 

 نمیاد...

نمیدونم چقدر گذشت که با صدای مهماندار که میگفت کمربنداتون و 

 ببندین از خواب بیدار شدم..
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 از روی شونه ی کیارش برداشتم... سرم و

 نگاهی به کیارش انداختم...

 سرش و به صندلی تکیه داده بود  چشماش بسته بود...

خواستم صداش بزنم که کمربندش و ببنده که متوجه ی کمربند بسته 

 شدس شدم...

 این کی کمربندش  بسته؟!

 کمربندم و بستم و نگاهم و به پنجره دوختم...

 هواپیما دلم تکون خورد...با فرود اومدن 

 و برای لحظه ای ترسیدم...

 چشمام و بستم و دستم و روی چشمام گذاشتم

 که کشیده شدم تو بغل کیارش...

دستش و آروم توی موهام تکون میداد و کنار گوشم با صدای 

 آرومی گفت:

 _شششششش

 از توجه دوبارش دلم گرم شد...

 وحشتم از پرواز یادم رفت...
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 رحم همه دردام بود...این آغوش م

 عطر تلخش و به ریه هام فرستادم...

 چقدر این حمایتش و دوست داشتم...

 با خودم گفتم:خدایا حمایت کیارش و ازم نگیر...

من شوهرم تکیه گاهم حامیم و دوست دارم و هر لحظه بیشتر به این 

 موضوع پی میبرم...

 بدم...نمیخوام...نمیخوام از دستش 

 با فرود هواپیما از آغوش گرمش بیرون اومدم..

 نگاهی به اطراف که همه در تکاپو بودن انداختم...

 با بلند شدن کیارش منم از جام بلند شدم...

 لعنتی هنوزم نگام نمیکرد..

 ولی باالخره رامش میکنم...

 به محظ اینکه برسیم خونه باهاش حرف میزنم...

 وایستاد تا یه عده از پیاده شن.. کیارش سره جاش

با خلوت شدن هواپیما دستم و گرفت و به سمت در خروجی راه 

 افتاد...
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 منظورش از این کار و درک نکردم...

 دنبالش راه افتادم...

 با تحویل گرفتن چمدونا به سمت در خروجی فرودگاه رفتیم ..

 نگاهی به آدمای اطرافم و پوششون انداختم..

و مرد که لباس رسمی پوشیده ی بودن و به سمتمون که متوجه د

 میومدن شدم...

 هیکل گنده ای داشتن...

 انگار بادیگار بودن...

 با رسیدن به ما درست رو به رومون وایستادن...

 سالم کردن و سرشون و برای احترام کمی پایین انداختن...

ه متعجب از اینکه این دو نفر از آدمای کیارشن نگاه خیره ام ب

 کیارش دوختم

 کیارش رو به اون دو طرف سری تکون داد...

که یکیشون با خوش آمد گویی چمدونامونو برداشتن وکنار 

 وایستادن..

 کیارش دستم  کشید و دوباره باهاش همراه شدم..

 و اون دو نفرم پشت سرمون راه افتادن..
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گنده اییه که نیاز به بادیگارد  با خودم گفتم یعنی کیارش انقدر آدم

 داره؟!

 چرا این مرد انقدر مرموزه؟!

با وایستادن کنار یه ماشین خارجی و خیلی شیک دوباره متعجب 

 نگاش کردم...

 برگشت عقب و رو به یکی از اون دو تا مرد کرد و گفت:

 _سوویچ...

 مرد سوویچی و با احترام جلوی کیارش گرفت...

 کیارش دزدگیر و زد و بعد از سوار شدن من سوار شد...

 نگاهی به اطراف کردم...

 که ماشین حرکت کرد...

خواستم از کیارش بپرسم اونا با ما نمیان که از پنجره ی ماشین دیدم 

 با عجله سوار یه ماشین دیگه شدن و دارن پشت سرمون میان

ن که همچین انگار کیارش رئیس جمهور بود و میترسید ترورش کن

 محافظایی و دنبال خودش راه انداخته...

 نگاهم و از چهره ی جدیش گرفتم وبه بیرون دوختم...

 نمیدونستم کدوم شهر ایتالیا هستیم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

772 

 ولی این شهرش بی نظیر بود...

 بعد از دقایقی کنار یه هتل نگه داشت...

 با پیاده شدنش منم از ماشین پیاده شدم..

سرمون میومدن نزدیک شدن و رو به کیارش اون دو نفرم که پشت 

 گفتن:

 _آقا چرا اومدین اینجا؟!

 کیارش نگاه و جدیش دوخت بهش...

 _امشب اینجا میمونیم...

 _ولی آخه خانوم منتظرتونن...

 برای رسیدنتون کلی تدارک دیدن...

 _بگو فردا میاد...

 و در حالی که دستم و میکشید وارد هتل شدیم...

 و از خانوم نفهمیدم؟!منظور اون مرد 

 یعنی کیه که منتظره کیارشه؟!؟!

 چرا باید برای رسیدن کیارش تدارک ببینه؟!

 هر لحظه سواالت ذهنم بیشتر میشد..
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 و چون جوابی براشون نداشتم این من و عصبی میکرد...

 درد سرم هر لحظه بیشتر میشد...

 ولی نه بیشتر از درد قلبم...

 حس بدی دست داد...

 د تند تو سینم میتپید..قلبم تن

 نگرانی بدی افتاد تو جونم...

 نمیدونستم قراره چه اتفاقاتی بیوفته..

 و چه مشکالتی در انتظارمه...

 کیارش پیش مسئول هتل رفت...

 مثله اینکه مسئول اونجا کیارشو میشناخت..

چون سریع از جاش بلند شد و با لبخند روی لبش شروع کرد با 

 کیارش...حرف  زدن با 

 کیارشم خیلی بی حوصله جوابش ومیداد ...

 از حرفاش فهمیدم از قبل اتاق رزرو کرده...

 آخه کمی زبان ایتالیایی بلد بودم...

 همیشه عاشق یادگیری زبان کشورای دیگه بودم...
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 کارتی و از مسئول اونجا گرفت و با هم به طبقه ی باال رفتیم...

 باز کرد...کنار اتاقی وایستاد و درش و 

 و بهم اشاره کرد برم... 

 وارد اتاق  شدم..

 اتاق خیلی شیکی بود...

 و لوازم خونه با سلیقه ی زیادی چیده شده بود..

 معلوم بود یکی از لوکس ترین هتالی اینجاس...

بالتکلیف گوشه ای وایستادم که کیارش بی توجه من وارد اتاقی 

 شد...

 دلم از این کارش گرفت..

 تم تو این موقعیت کنارم باشه...توقع داش

من و آورده تو کشور غریب که اینجوری بهم بی محلی کنه  منو به 

 حال خودم بذاره؟!

 هنوز هیچی نشده دلم برای مامان بابام تنگ شد...

 کاش نمیومدم...

 من به امید کیارش از خانوادم جدا شدم...
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 همش عذاب...اگه بخواد باهام اینجوری رفتار کنه که موندم اینجا 

 اصال میخوام برگردم ایران...

 من تحمل این رفتار کیارش و ندارم...

 اینجوری باشه که دق میکنم...

 دستی به چشمای خیسم کشیدم...

 ولی این مسیره یه طرفه ایه که خودم انتخاب کردم...

 راه برگشتی نیست...

 باید تا آخرش برم....

 کنم..من میتونم اخالق کیارش و عوض 

 باید بتونم...

 وگرنه زندگی میشه زهر برام...

 باید باهاش حرف بزنم...

 باید زندگیم و نجات بدم

 پس با قدم های لرزون به سمت اتاقش رفتم

 تصمیمم و گرفته بودم...
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میخواستم همه چی و بهش توضیح بدم و در عوض سواالیی که تو 

 ذهنمه رو ازش بپرسم...

مرد از اینکه گفت خانوم منتظرتونه چی  باید میفهمیدم منظور اون

 بود؟!

 حس زنانم فعال شده بود احساس خطر میکردم...

 با ورودم به اتاق کیارش و روی روی تخت دیدم

 دراز کشیده بود و دستش و روی سرش گذاشته بود...

 نزدیکش که شدم گفت:بابات زنگ زد...

چی اومدم تو با آوردن اسم بابا دلتنگ شدم و اصال یادم رفت برای 

 اتاق...

 _چی گفت؟!

 بدون اینکه دستش و از روی پیشونیش برداره گفت:

 _جواب ندادم..

 یه ساعت دیگه بهشون زنگ میزنم...

 دلم میخواست با مامان بابام صحبت کنم...

 برای همین گفتم:

 _میشه من همین حاال بهشون زنگ بزنم؟!
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 _نه

 با نه محکمی که گفت تعجب کردم

 چرا؟!_ 

 _چون من میگم...

 کیارش سرد تر از قبل شده بود...

 هیچ شباهتی به کیارش چند وقت 

 پیش نداشت...

 شده بود یه آدمه دیگه...

 یه آدم سرد و بی احساس و خشن...

 من کیارش چند روز پیش رو میخوام...

 همون کیارش مهربون که هر لحظه حواسش بهم بود...

 دیگس...این کیارش انگار یکی 

 انگار نمیشناسمش...

 کالفه شده بودم...

 از طرفیم دلم برای مامان بابا تنگ بود..

 معلوم نبود دیگه کی میتونم ببینمش...
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 هنوز یه ساعتم نشده اومدم تو غربت..

 رفتار کیارشم که عوض شده..

 کله زندگیم رو هواس...

ونه گیر همه و همه دست به دست هم داده بودن که حالم بد بشه و به

 بشم...

دلم میخواست زنگ بزنم به مامان و بابام و کلی باهاشود حرف 

 بزنم..

 برای همین رو به کیارش گفتم:

 _من سیم کارت میخوام..

 _الزم نکرده

 _یعنی چی؟!

 _یعنی همین که گفتم..

 _ولی من میخوااام..

 با عصبانیت دست و از جلوی چشماش برداشت و از جاش بلند شد..

 عصبانیتش ترسیدم و یه قدم به عقب برداشتمبا دیدن 

 رو به روم وایستاد و با صدای بلندی گفت:
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 _میخوای چیکار هااا؟!

 میخوای سیم کارت بگیرم به اون حروم زاده زنگ بزنی؟!

 هنوز نیومده دل تنگش شدی؟!

 شوکه به کیارش عصبانی نگاه کردم...

 _ِد حرف بزن دیگه؟!

 میکردم و چی شد؟؟من احمق راجبت چی فکر 

 با تنی لرزون به حرفای کیارش گوش میکردم...

 کالفه دستی موهاش کشید

 سال با یکی دیگه بوده؟! ۴_زن من 

سال  ۴زن من تا حاال یه کلمه ی محبت آمیز به من نزده اون وقت 

 شبانه روز قربون صدقه ی یکی می رفته؟!

 با صدای لرزونی گفتم:

 _نـ....ـه او..

 _حرف نزن...

 هیچی نگو راشین هیچی نگو...

 هر چی و که باید میفهمیدم فهمیدم...
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سال اخیر که تو گوشیت بود و پاکشون نکرده  ۲تمام اس ام اسای 

 بودی و خوندم...

 پی امای تلگرامتم خوندم..

 عکسای کوفتیتونم دیدم...

 قول ازدواج به هم داده بودین آره؟!

 زندگیته؟!گفته بودی اولین و آخرین مرد 

 که جونتم براش میدی؟!

 که ماله اونی و بمیریم با کسه دیگه ای ازدواج نمیکنی؟!

 خانومشی؟!؟!عشقشی؟!نفسشی؟!زندگیشی؟!

 آقاییته؟!همسریته؟!همه کسته؟!

و با عصبانیت دستش به طرف میز رفت و تمام چیزای روش و 

 کوبید زمین...

 صدای شکستن تو کل اتاق پیچید...

 ی از ترس چشمام و بستم....برای لحظه ا

 نزدیکم شد..

 _زنه من عاشق یکی دیگس اون وقت منه احمق دارمـ....
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 پریدم وسط حرفش...

 خواستم بگم قضیه سامان خیلی وقته تموم شده...

 باید همه چی و براش توضیح میدادم...

 پس در حالی که هول شده بودم گفتم:

 _اون قضیـ..ـه ....

 ساکت شدم...با دادی که زد 

 _مگه من بهت گفتم توضیح بده؟!

 مگه ازت توضیح خواستم؟!

 اگه قرار بود چیزی بگی تو این مدت میگفتی....

تمام مدت منتظر بودم بیای یه کلمه حرف بزنی ولی انگار حرفی 

 برای گفتن نداشتی....

 االنم اگه داشته باشی دیگه من نمیخوام بشنوم.. 

 ی به توضیحات تو نیست....خودم همه چیو فهمیدم نیاز

 اشتباه از من بود...

 نباید اینجوری باهات ازدواج میکردم...

 نباید دختری و میگرفتم که دلش با یکی دیگس...
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 سال عاشق یکی بوده... ۴که 

 _ولی کیا....

 _من تو زندگیم هر چی و خواستم به دست آوردم...هر چیزی و ....

 حتی شده به زور...

 میخوامولی عشق زوری ن

 نمیخوام زنم تو بغل من به فکره یکی دیگه باشه...

 نمیخوام جمسش کنار من بتشه و روح و فکرش یه جای دیگه...

 نمیخوامـ...

 انگار چیزی یادش اومدن باشه سکوت کرد...

 عصبانیتش چند برابر شد...

 چشم های به خون نشستش ترسناک تر از قبل شد...

 دستش گرفت...اومد کنارم و شونه هام و توی 

 تکونم داد و با صدای بلندی گفت

 _اون لعنتی بهت دستم زده؟!

 رابطتون در چه حد بوده؟!

 حرف بزن راشین وگرنه یه بالیی سره جفتمون میارم...
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 قبلشم میرم اون حروم زاده و میکشم...

 حرف بزن...

 بگو بهت دست درازی نکرده...

 نرفته...بگو رابطه تون تا جاهای باریک پیش 

 د لعنتی بگو دیگه چرا ساکتی؟!

 قلبم از حرفاش و این همه بی اعتمادیش شکست...

 ولی حقم داشت خودم کردم که لعنت بر خودم باد...

با فکر اینکه کیارش چه پیامایی و خونده و چه عکسایی رو دیده 

 بهش حق میدادم...

اینجوریش داغونش دیدن ابراز عالقه ی من و سامان تو پیاما 

 کرده...

 اشکام رو گونم سرازیر میشد...

 سرم و به چپ و راست به نشونه ی نه تکون دادم...

 و با گریه گفتم:

 _نه به خدا،نه به جون بابا اونجوری که تو فکر میکنی نیست...

 دستای کیارش از روی شونم شل شد...
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 با دیدن اشکام رنگ نگاهش عوض شد...

عصبی از اتاق بیرون رفت و در و کوبید دستاش مشت شدن و 

 بهم...

 با کوبیده شدن در خروجی فهمیدم کال از خونه بیرون رفته...

 زانوهام شل شد و همونجا نشستم زمین..

 در حالی که زار میزدم گفتم

 _آخه خدااا دیگه چقدر میخوای امتحانم کنی

 دیگه از این امتحانای پی دی پیت خسته شدم

ارم عاشق کیارش میشم چرا اینجوری ازم دورش حاال که کم کم د

 میکنی؟!

 چرا باید اون عکسا و پیامای لعنتی برسه به دسته کیارش؟!

 چرا باید شوهرم اونارو ببینه و رگ غیرتش بزنه بیرون؟!

چرا منه لعنتی موقعی که با سامان دوست بودم یه لحظه به این 

 ی؟!موضوع فکر نکردم که اگه منو سامان بهم نرسیم چ

اگه با یکی دیگه ازدواج کنم همسر آیندم با گذشتم و وجود سامان 

 قبال تو زندگیم کنار میاد یا مه؟!

 چرا یادم رفت ما ُکردیم و غیرتی؟!
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 که خانوادم متعصبن و سر ناموس سرشونم میدن..

 چرا با بی فکریام گند زدم به زندگیم؟!

 آخه چرا؟!

 خدایا خودت کمکم کن...

 کنه دیگه این زندگی و نمیخوام..کیارش ولم 

 دیگه نمیخوام نفس بکشم...

 هر جوری شده کنارش میمونم و این اخالقش و تحمل میکنم...

 با همه چیش میسازم...

اصال شاید یه روز تونست گذشته ی من و فراموش کنه و منو 

 ببخشه فقط نذار بره ...

 نذار منو ول کنه...

 این دفعه دیگه دووم نمیارم..

 خوت قسم دووم نمیارم.... به

 زار میزدم و از خدا میخواستم کیارش و ازم نگیره...

زجه میزدم و ازش میخواستم یه وقت کیارش طالقم نده یا ازم متنفر 

 نشه...
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 نمیدونستم چیکار کنم...

 ترس از دست دادن کیارش  قلبم و نا آروم کرده بود..

 حالت تهوع گرفتم...

 و هر چی خورده بودم و باال آوردم... خودم و به سرویس بهداشتی

 بدنم بی حس شده بود...

 آبی به دست و صورتم زد و از سرویس بهداشتی بیرون اومدم..

 کنار پنجره ی توی هال رفتم..

 فضای بیرون خیلی زیبا بود...

 ولی من از این دیدن این همه زیبایی به وجد نیومدم...

 نگاهی به آسمون کردم...

 به من اجازه ی حرف زدن نداده بود..کیارش حتی 

 لعنت به من که زودتر باهاش حرف نزدم..

 که زودتر براش توضیح ندادم...

 قلبم تو سینه بی قراری میکرد...

 کیارش میخواست..

 همون کیارش مهربونو...
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 نمیدونم چقدر کنار پنجره بودم که متوجه ی تاریکی هوا شدم...

 ..آسمون پر از ستاره شده بود 

 شهر زیباتر به نظر میرسید...

 هوا خنک تر شده بود و نسیمه مالیمی می وزید...

 چشم هام و بستم تا شاید کمی ذهنم و آروم کنم..

 که متوجه ی باز شدن در شدم..

 چرخیدم سمت در..

 کیارش با یه قیافه ی آشفته و داغون اومد تو..

 نگاهی بهم انداخت..

 _آماده شو بریم...

 باسای تنم انداختم..نگاهی به ل

 آماده بودم..

 شالمم که روی شونم افتاده بود و برداشتم و انداختم روی سرم...

 میترسیدم به حجابم گیر بده...

برای همین شالم و جلو کشیدم و موهای بازم و فرستادم زیر 

 مانتوم..
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 نمیخواستم بیشتر از این عصبانیش کنم یا آتویی دستش بدم...

 م و از هتل بیرون اومدیمباهاش هم قدم شد

 دانای کل

کیارش از وقتی که قضیه دوست بودن راشین و سامان و فهمید 

 شکست...

 غرورش خورد شد..

 قلبش ترک برداشت..

 و غیرتش زیر سوال رفت...

هیچ وقت فکر نمیکرد راشینی این همه سال با فکرش زندگی کرده 

 عاشقشه یکی دیگه بوده...

 ود؟!پس چرا زودتر نفهمیده ب

اون که به چند نفر سپردن بود دورادور راشین و زیر نظر بگیرین 

 پس چطور تا حاال متوجه دوست پسر داشتن راشین نشدن؟!

روزی که آراد اون حرفارو بهش زد در حالی که خودشم به یه 

 سری چیزا بو برده بود ولی جلوی آراد طرف راشینش و گرفت...

 خراب بشن...نذاشت راشینش پیش خانوادش 

 شخصیت راشین و پیش آراد زیر سوال نبرد...
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با خودش میگفت:راشین هر کاریم کرده باشه فقط به من ربط 

 داره...

 آراد حق دخالت تو زندگی مارو نداره...

 برای همین اون شب حال آراد گرفت و تا تونست زدش...

 که دیگه به زنش نگاه چپ نندازه و تو زندگیشون دخالت نکنه...

روزی که سیم کارت و رم راشین وارد گوشی خودش میکرد کلی 

 دعا کرد که چیزی توش نباشه

 که اولین و آخرین مرد زندگیه راشین خودش باشه...

ولی با دیدن عکسای راشین کناره یه مرد غریبه تمام افکارش بهم 

 ریخت...

 پیاماشون که خوند برای اولین بار شکست...

و همین چند دقیقه به اندازه ی سال ها حس کرد کمرش خم شده و ت

 پیر شده...

با خودش میگفت این رابطه تموم شده از پیامای آخره پسره معلوم 

 بود...

 ولی این چیزا آرومش نمیکرد

 سال راشینش کنارش یکی دیگه بوده عذابش میداد... ۴فکره اینکه 
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 داشت...و از همه بدتر راشین هنوزم اون پسر لعنتیشو و دوست 

اینو از اشکایی که اونروز راشین پشت گوشی واسش میریخت 

 فهمیده بود...

 تو عکساشون عشق و میشد تو چشمای هر دوشون به خوبی دید...

 راشینش عاشق یکی دیگه بود و این قلبش و به در میاورد...

 خودش مهره ی سوخته میدونست 

اشه و فکره با خودش عهد کرده بود که اگه راشین دوسش داشته ب

اون پسره رو از ذهنش بیرون کرده باشه یه جوری با این قضیه 

 کنار بیاد...

در تمام مدت منتظر بود راشین چیزی بگه حرفی بزنه یه جوری 

 توجیهش کنه...

 ولی راشین سکوت کرده بود...

 وکیارش از این سکوت فقط یه چیز وبرداشت کرده بود..

 نوزم دلش با اون پسرس...اینکه راشین به اجبار باهاشه و ه

تمام مدت سیگار کشید تا شاید کمی آروم بشه ولی زخم قلبش به این 

 راحتی التهام پیدا نمیکنه...
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تا آخر عمرش باید بسوزه که باعث شده راشین به اجبار باهاش 

 ازدواج کنه...

فکر اینکه راشین هیچ حسی بهش نداره و ازش استفاده کرده تا از 

 اردشیر فرار کنه اذیتش میکرد...دست 

همیشه فکر میکرد اگه راشین زنش بشه باالخره عاشقش میکنه 

 غافل از اینکه راشین عاشقه ....عاشقه یکه دیگه....

با خودش عهد کرد که تا وقتی که راشین بهش حسی پیدا نکنه و اون 

 پسره رو از ذهنش بیرون نکنه دیگه سمتش نره...

ت اال بودن کنار کسی که فکرش جای تحمل هر چیزی و داش

 دیگس...

 این قلم و نمیتونست تحمل کنه...

 به هیچ وجه....

 راشبن و تمام و کمال مال خودش میخواست...

 نه نصفه نیمه...

با خودش گفت:شاید اگه میفهمیدم انقدر اون پسره رو دوست داره 

 خودم یه جوری بهم میرسوندمشون...

 انی شد و گفتولی با این حرف بیشتر عصب
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 _من غلط بکنم...راشین فقط ماله منه....

 ماله من...

 کالفه شده بود...

در حالی که سیگاری و روشن میکرد زیر لب با خودش گفت:من 

 کجای زندگیتم راشین؟!

 دقیقا کجاش؟!

 و اما چه به سر این دو نفر می آید؟!

 ها دارد؟! آیا دست تقدیر این دو را به هم میرساند یا برایشان برنامه

 وارد اتاق شدم...

 چشمم به چمدونم که درست دمه در بود افتاد..

بی توجه به دکورایسون شیک اتاق چمدون و برداشتم و روی تخت 

 گذاشتم...

 دلم یه دوش آب سرد می خواست...

 نگاهم به حموم داخل اتاق افتاد...

خداروشکر حموم داخل اتاق هست و برای حموم کردن نیازی 

 ز اتاق خارج بشم...نیست ا
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یه دست لباس با حوله ی کوتاهی برداشتم و وارد حموم تو اتاق 

 شدم...

 حمومش مثله خونه و اتاق زیبا بود...

فکر نمیکردم کیارش انقدر پولدار باشه و همچین عمارتی داشته 

 باشه...

 پس این همه سال اینجا بودنش بی نتیجه نبود...

 وارد وان شدم...

 فکرم اون پایین پیشه اون دو تا خانوم و اون بچه بود..همه ی 

 یعنی کی میتونن باشن؟!

 کاش میشد میتونستم همین حاال همه چی و از کیارش بپرسم..

 ولی از برخوردی که ممکنه داشته باشه میترسم...

خودم و خوب شستم و بعد از خشک کردن بدنم لگه مشکی و 

 شومیز سفید مشکی پوشیدم ...

 حوله رو دور موهام پیچیدم و از حموم بیرون اومدم...

 به محض بیرون اومدن از حموم متوجه خانومی تو اتاقم شدم..

 از لباس فرم تنش میشد تشخیص داد خدمتکاره...

 مشغول چیدن میز داخل اتاق بود...
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 در حموم که بستم متوجه حضورم شد...

 با زبان ایتالیایی سالم کرد....

 م..جوابش و داد

 لبخندی زد و گفت:

 _آقا گفتن واستون غذا بیاریم...

 میز و چیدم واستون..

 چیزی نیاز داشتین بگین تا واستون بیارم...

 _ممنونم..

 سرشو به نشانه ی احترام کمی خم کرد و از اتاق بیرون رفت...

 نگاهی به میز انداختم...

 پر از غذاهای ایتالیایی بود...

من چی فکر کردن که این همه غذا آوردن  با خودم گفتم اینا راجب

 واسم؟!

 یعنی من میتونم این همه غذا رو یه جارو بخورم؟!

 ابرویی باال انداختم...

 معدم از گرسنگی به سوزش افتاده بود ولی میلم نمیکشید..
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با این حال روی صندلی نشستم و سعی کردم برای بهتر شدن درد 

 معدم کمی از این غذاها بخورم...

 از خوردن کمی غذا از روی صندلی بلند شدم... بعد

 از داخل چمدون لوازم آرایشی بهداشتیمو برداشتم ..

با این که همه چی روی میز آرایش پیدا میشد اونم با بهترین مارکا 

 ولی دوست داشتم از وسایل خودم استفاده کنم...

 همرو روی میز چیدم...

 نداشتم...حوصله ی چیدن لباسامو 

 برای همین چمدون و کنار تخت گذاشتم تا فردا برم سراغش ...

 به سمت پریز برق رفتم تا خاموشش کنم که در اتاق باز شد...

 همون خانوم خدمتکار با یه خدمتکار دیگه وارد اتاق شدن..

 کمی سرش و خم کردن..

 _خانوم غذاتون و میل کردین؟!

 _بله

 رفتن...با گفتن نوش جان به سمت میز 

 و مشغول جمع کردن میز شدن...
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 بعد از جمع کردن میز با گفتن شب بخیر از اتاق بیرون رفتن...

 شومیز تنم و با یه تاپ عوض کردم...

 عادت نداشتم شبا با لباس آستین بلند بخوابم،اذیت میشدم...

 با خودم گفتم:من که قرار بود عوضش کنم اصال چرا پوشیدمش؟!

 .برق خاموش کردم..

 رو تخت نشستم که صدای داد  کیارش بلند شدم..

 متعجب به صدا گوش سپردم

 _گمشـــو از اتاق من برو بیرون...

یه بار دیگه فقط یه باره دیگه همچین زری بزنی زبونت و از 

 حلقومت میکشم بیرون...

 تو کی باشی که بخوای راجب زندگی من اظهار نظر کنی؟!

 گیه سارا نگهت داشتم..تا االن هم فقط به خاطر وابست

 وگرنه زودتر از اینا از خونم پرتت میکردم بیرون...

 کمی سکوت کرد...

 انگار داشت با کسی حرف میزد...

 ولی نمیدونستم با کی...
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 چون به هیچ عنوان صدای طرف نمیومد...

 دوباره صدای کیارش بلند شد..

 بیرون..._گفتم گمشو بیرون تا کال از این خونه پرتت نکردم 

 گمشـــو...

 و بعدش صدای کوبیده شدن در اتاق اومد..

 خواستم از اتاق برم بیرون که ترسیدم..

 کیارش بازم عصبانی بود...

از دست منم که عصبانیه،برم بیرون یا دعوامون میشه یا جر و 

 بحث میکنیم...

 و من اینو نمیخوام...

 اینجوری نمیتونم رامش کنم..

 باید کمی سیاست زنانه به خرج داد..اینجور مواقع 

 روی تخت دراز کشیدم و خزیدم زیر پتو...

 فکر اون دو تا خانوم و اون بچه کوچیک داشت دیوونم میکرد....

 اصال سارا کیه؟!

 کیارش االن داشت سره کی داد میزد و باهاش دعوا میکرد؟!
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 باز هم به سواالت بی جواب ذهنم اضافه میشد...

 بودنش اذیتم میکرد... و این بی جواب

 نمیدونستم چه اتفاقاییرو راهه و قراره چی پیش بیاد...

 فقط خدا خدا میکردم که همه ی مشکالت هر چی زودتر حل شه ...

 این روزا دلم کمی آرامش میخواست...

 آرامش وجود کیارشو که چند وقته ازم گرفتتش...

 تو...کاش میشد همین االن در اتاق باز شه و کیارش بیاد 

 من و بغل کنه و تا صبح تو آغوشش راحت بخوابم...

 ولی میدونم نمیشه...

 خودم گند زدم به همه چی...

 گندی که به این راحتی درست نمیشه...

حاال چطور باید با کیارش رو به رو بشم و همه چی و براش 

 توضیح بدم؟!

 نمیدونم...

خودم باالخره  با کلی فکر کردن به سواالی ذهنم و کلنجار رفتن با

 خوابم برد...
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صبح با صدای خدمتکاری که میگفت"خانوم بیدار شید وقت 

 صبحانس " بیدار شدم...

 سری تکون دادم...

با گفتن" آماده شید بیاین پایین میز صبحانه آمادس"از اتاق بیرون 

 رفت...

 دستی به چشمای خواب آلودم کشیدم...

 تو دلم کلی فحشش دادم...

 من نخوام صبحانه بخورم ...شاید اصال 

 مگه پادگانه؟!

 از رو تخت بلند شدم...

به سمت سرویس بهداشتی رفتم که صدای کیارش که درست کنار 

 دره اتاقم بود به گوشم رسید..

 _تو اتاق خانوم چیکار میکردی؟!

 سر جام وایستادم..

 صدای خدمتکار اومد..

 _رفتم برای صبحانه بیدارشون کنم...

 عصبی شد ولی سعی می کرد صداش باال نره.. صدای کیارش
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 _کی بهتون اجازه ی همچین کاری داد؟!

 مگه نگفتم هر وقت بیدار شد دوباره میز و براش بچینین؟!

 _عذر میخوام آقا موقعی که گفتین من نبودم..

فکر کردم قانون سر موقع بیدار شدن و سر میز حاضر شدن شامل 

 خانومم میشن...

 قانونا شامل خانوم نمیشه..._نه این 

 خستس بذارید استراحت کنه...

 دیگه تکرار نشه..

 _چشم

و صدای کفش کیارش که نشانه دور شدنش از اتاق بود تو فضای 

 بیرون پیچید...

از این که هنوزم دورادور اینجوری حواسش بهم بود غرق لذت 

 شم...

 لبخند محوی زدم و وارد سرویس بهداشتی شدم...

 انجام کارم و شستن دست و صورتم اومدم بیرون...بعد از 

 موهامو شونه زدم..

 شومیزم و پوشیدم...
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رو فرشیمو پام کردم و با زدن کمی ادکلن به خودم از اتاق بیرون 

 رفتم...

 از پله ها پایین اومدم..

 خدمتکارا با دیدنم وایمیستادن و صبح بخیر میگفتن...

 خدمتکار!!چه خبره؟!با خودم گفتم: این همه 

 ولی همچین عمارت بزرگی نیاز به این همه خدمتکارم داره...

 یکیشون تا آشپزخونه راهنماییم کرد..

 وارد آشپزخونه شدم..

 اون دو خانومم اونجا نشسته بودن..

 اونیکه رو ویلچر نشسته بود با دیدنم لبخندی زد...

 _سالم عزیزم صبحت بخیر....

 د محوی زدم..منم برای احترام لبخن

 _سالم صبح شما هم بخیر

 _بیا بشین عزیزم..

همون موقع یکی از خدمتکارا بهم نزدیک شد و صندلی رو به روی 

 اون خانوم و برام کشید بیرون...
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 و به صندلی اشاره کرد و گفت:

 _بفرمایید خانوم...

 از این رفتار خدمتکارا معذب شدم...

 با صدای آرومی گفتم:

 میتونم کارای خودم و انجام بدم..._ممنون ولی من 

 خدمتکار سرش و پایین انداخت...

 _ولی این دستور آقاس...

خواستم بگم ولی من اینجوری راحت ترم که با صدای تعجب آور 

 اون خانومه برگشتم سمتش

 _تو ایتالیایی بلدی..

 نگاهم و به چشمای خوشرنگش دوختم..

 _بله...

 و نشستم روی صندلی...

 دستش و به سمتم دراز کرد همون موقع

 _من سانازم...

 به دختره کناریش اشاره کرد
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 _اینم مانداناس...

 دسته گرمش و توی دست سردم گرفتم...

 _منم راشینم...

 ساناز با همون لبخند روی لباش که قیافش و ملوس تر میکرد گفت:

 _خوشبختم

 _منم همینطور

 گذاشت..خدمتکار لیوانای چایی و روی میز 

 از بودن تو اون جمع معذب شده بودم..

 رو به ساناز کردم و گفتم:

 _کیارش کجاست؟!

 قبل از اینکه ساناز حرفی بزنه ماندانا با قیافه ی شاکی گفت:

 _با کیارش چه نسبتی داری؟!

 برگشتم سمتش...

 از موقعی که وارد آشپزخونه شدم مثل برج زهره ماره ...

 میخواد..انگار ارث باباش و ازم 

 االنم که همچین سوالی ازم پرسید..
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 فکر کنم اینجا یه خبراییه...

تکه نونی که برای لقمه گرفتن برداشته بودم و دوباره سره جاش 

 گذاشتم...

خواستم با یه جواب دندون شکن بنشونمش سره جاش که با صدای 

 کیارش سکوت کردم ..

 چرخیدم به سمت قسمت ورودیه آشپزخونه

 حالی که دستاشو توی جیب شلوارش گذاشته بود گفت:کیارش در 

 _فکر کنم قبال راجب این موضوع صحبت کرده باشیم نه؟!

 حس کردم ماندانا با دیدن کیارش رنگ و روش پرید...

بدون زدن هیچ حرفی سرش و انداخت پایین و خودش و مشغول 

 لقمه گرفتن کرد...

 نگاهی به کیارش انداختم...

 مشکی زده بود...یه تیریپه سر تا 

 طوری که انگار داره میره عذاداری...

 ولی لعنتی همه جوره خوشتیپه...

 نگاهم کرد که نگاهمون به هم گره خورد..

 لیوان آب پرتغالی از روی میز برداشت..
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 و یه نفس سر کشید...

 لیوان و کوبید رو میز و از آشپزخونه بیرون رفت...

 ترسیدم جلو بقیه ضایه ام کنه...خواستم دنبالش برم که 

 پس ترجیح دادم که سره جام بشینم و صبحونم و بخورم...

 با خونسردی شروع کردم به لقمه گرفتن...

 آشپزخونه تو سکوت فرو رفته بود و کسی حرف نمیزد..

 جو به وجود اومده رو دوست نداشتم...

نا گره لحظه ای سرم و بلند کردم که نگاهم با نگاه خشمگین ماندا

 خورد...

 نگاهم و ازش گرفتم...

 و بی توجه بهش صبحانم و خوردم...

 ماندانا کمی با نون توی دستش بازی کرد..

 آخرم نون و گذاشت رو میز و با عجله از آشپزخونه بیرون رفت...

 با رفتنش ساناز تک سرفه ای کرد و گفت:

 _کاراشو به دل نگیر...

 اخالقش همینه...
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 .._مهم نیست برام.

 و با تشکر از مستخدم تو آشپزخونه وارد هال شدم...

 وی مبل رو به روی تلویزیون نشستم... 

حوصلم سر رفته بود و لم میخواست کمی کاناالی ماهواره و زیر و 

 رو کنم...

کنترل و از روی میز کنارم برداشتم که ماندانا از اتاقی بیرون 

 اومد..

 تر شد...چشمش که به من افتاد اخماش غلیظ 

 اومد کنارم و کنترل و ازم گرفت..

_مگه اینجا خونه خالس بدون اجازه میخوای تلویزیون و روشن 

 کنی؟!

شاید صدای تلویزیون صاحب خونه رو اذیت کنه و نخواد روشنش 

 کنی؟!

 متعجب نگاش کردم...

 این چی داشت میگفت؟!

 مگه صاحب خونت کیارش نیست؟!

 من تلویزیون و روشن کنم یا نه...پس به این چه ربطی داره که 
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 صدام و مثل خودش باال بردم وگفتم:

 _به تو هیچ ربطی نداره که من تو این خونه چیکار میکنم؟!

 مگه تو چیکاره ی این خونه ای؟!

 با حرفی که زد دنیا رو سرم آوار شد..

 نفسم برای لحظه ای توی سینم حبس شد..

 دستام شروع کردن به لرزیدن...

 پش قلبم و به وضوح میشنیدم...صدای ت

 وزنم تو پاهام سنگینی میکرد...

 با خودم گفتم:این االن چی گفت؟!

 گفت خانوم خونم؟!

 یعنی چی؟!

 خانوم خونه که باید من باشم...

 پس این منظورش چیه؟!!

 اصال این عوضی تو خونه ی من چیکار میکنه؟!!!

 بغض به گلوم چنگ زد...

 زبونم بند اومده بود...
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 اگه راست بگه اگه واقعا خانوم خونه باشه چی؟!

 یعنی کیارش به من دروغ گفته؟!

 نه این غیر ممکنه..

 کیارش هیچ وقت به من همچین دروغ بزرگی نمیگه...

 هیچ وقت...

 صدای گریه بچه ای که از توی اتاق بلند شد...

ماندانا با گفتن "مواظب رفتار و برخوردت باش"به سمت اتاق 

 رفت...

 گه طاقت موندن تو خونه رو نداشتم...دی

 با عجله به سمت اتاقم رفتم...

 وارد اتاق شدم و به در تکیه دادم...

 دستم و روی قلبم که به شدت میتپید گذاشتم...

 نفس عمیقی کشیدم...

 میخواستم با کیارش صحبت کنم...

 دیگه بسه هر چی ساکت موندم...
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سیم کارتی ندارم که بتونم به کیارش به سمت کیفم رفتم که یادم افتاد 

 زنگ بزنم...

 کالفه طول و عرض اتاق و طی کردم...

 مغزم از حجم این همه اتفاقای گوناگون در حال ترکیدم بود...

نمیدونم چقدر تو قدم زدم و حرص خوردم که صدای ماشین کیارش 

 که وارد عمارت میشد اومد...

 با عجله رفتم جلو آیینه..

 تم کشیدم...دستی به صور

 رنگ و روم پریده بود...

 موهای آشفتم مرتب کردم و از اتاق خارج شدم...

 خواستم از پله ها پایین برم که متوجه ی کیارش شدم...

 از در وارد خونه شد...

 ماندانا بچه بغل کنار در منتظرش بود...

 کیارش به سمت ماندانا رفت..

 گرفت...لبخند محوی زد و بچه و از بغلش 

 نیش ماندانا تا بنا گوش باز بود...
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از پله ها پایین میومدم و با حرفی که ماندانا زد انگار پارچ آب یخ 

 خالی کردن روم...

 سره جام وایستادم و با تعجب دستم و جلوی دهنم گذاشتم..

 ماندانا با خوشحالی رو به بچه ی بغل کیارش گفت:

 _سارا جان بگو بابا؟

 کیارش و نگاه کرد و گفت: سارا هم با ذوق

 _بابا بابا 

 لبخند کیارش عمیق تر شد..

 بوسه ای رو موهاش زد و سره سارا رو به سینش فشرد..

 باورم نمیشد سارا دختر کیارش باشه...

 دختره شوهره من...

 ولی این چطور ممکنه؟

 چطور تا حاال کسی متوجه ی زن و بچه داشتن کیارش نشده بود؟

 داشتم خواب میدیدم...انگار 

 اشکام دونه دونه روی گونم سرازیر میشدن..

 مثل اینکه بازم بازنده منم..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

811 

 پاهام تحمل وزنم و نداشت...

به سختی به عقب برگشتم و قبل از اینکه کسی متوجه ی من بشه به 

 سمت اتاقم رفتم...

 وارد اتاق شدم و درو قفل کردم..

 ین..به در تکیع زدم و همونجا نشستم زم

 قلبه کوچولوم طاقت این همه شکستن و نداره...

 همین روزاس که از کار بیوفته...

 مشتمو پی در پی به قلبم میکوبیدم و ناله میکردم

 _کیارش تو دیگه چرا؟؟

 تو که خیلی مرد بودی..

 همه به سرت قسم میخوردن...

 الگوی همه بچه های فامیل بودی..

 بزنه میگفت کیارش... هرکی میخواست یه مرد کامل و مثال

 اصال بابای من چرا این همه به تو اعتماد داشت؟

 چرا من و سپرد دست تو؟؟
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اصال من بچه بودم من یه سری چیزارو درک نمیکردم دیگه بابا 

 چرا؟!

 دستم و روی صورتم گذاشتم و هق هق و از سر گرفتم...

 _من که به خاطر تو سامان و از ذهنم بیرون کردم...

 دادم.. به تو دل

 عاشقت شدم لعنتی...

 عاشق شوهرم...

 کسی که حاال میفهمم فقط براش یه هوس بودم...

 که خودش کسه دیگه ای و زیر سر داشت...

 سرم و بلند کردم 

 _خدایا چرا راحتم نمیکنی؟!

 شوهرم و ازم گرفتی چرا نفسمم نمیگیری؟!

 ضربه ای به قلبم زدم

 نمیکنی؟!_چرا این ضربان قلب و ساکت 

 مگه من چه گناهی به در گاهت کردم که حقم این باشه؟؟

 بکش و راحتم کن..
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 دیگه نمیکشم...دیگه نمیتونم...

 به خودت قسم دیگه نمیتونم..

 نمیدونم چقدر گریه کردم و از خدا گله کردم که دوباره حالم بد شد...

 خودم و به تخت رسوندم...

 و روش دراز کشیدم..

 در اتاق و بعدش صدای خدمتکار اومد..همون لحظه صدای 

 _خانوم بیاین شام..

 با صدای گرفته ای گفتم:

 _نمیخورم..

 _ولی..

 _گفتم نمیخورم یعنی نمیخورم...

 _آخه ناهارم نخوردین..

 صدام و بردم باال

 _میلم نمیکشه...

خدمتکار که انگار از اومدن من نا امید شده بود باشه ای گفت و از 

 .اونجا دور شد..
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 دستی به چشم های پف کردم کشیدم..

 از این لحظه به بعد کیارشم از قلبم بیرون میکنم...

 باید حال ماندانا رو به طور فجیعی بگیرم بعد از اینجا برم..

 هر چیم باشه منم تو این زندگی سهمی دارم..

 زنشم و بعد از گرفتن تمام حق و حقوقم ازش جدا میشم..

 جز هوو...من طاقت هر چیزی و دارم 

 دوباره بغضی نشست تو گلوم...

 دوباره صدای در زدن بلند شد...

با فکر اینکه بازم خدمتکاره خواستم داد بزنم که با صدای کیارش 

 صدام تو گلوم خفه شد...

 _راشین راشین چرا در و قفل کردی؟!

 بغضم و با سختی قورت دادم...

 _خوابم میاد...

 _غذاتو بخور بعد تا هر وقتی که خواستی بخواب...

 _گفتم میخوام بخوابم یعنی میخوام بخوابم...

 _راشین میدونی عادت ندارم یه حرف و دوبار تکرار کنم..
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یا با زبون خوش خودت این در و باز میکنی و میای سر میز شام یا 

 خودم درو میشکنم و میارمت بیرون...

 مثله همیشه سکوت کنم... نمیخواستم با زورگوییاش

 صدام و مثل خودش بردم باال و گفتم:

 _تو کی هستی که به من دستور میدی؟!

 اصال به تو چه ربطی داره که من میخوام غذا بخورم یا نه؟!

 چرا من و به حال خودم نمیذاری؟

گند زدی به زندگیم، آرامشم و ازم گرفتی دیگه از جونم چی 

 میخوای؟!

 و اشکایی که روی گونم ریخت ساکت شدم..با بغضی که شکست 

 کیارش با صدای آروم و متعجبی گفت:

 _راشین...

 از صدا زدن اسمم به زبون کیارش یه جوری شدم...

 دلم میخواستم بگم جان راشین...

 ولی نمیشد...

کیارش درست موقعی که داشت همه چی خوب پیش میرفت گند 

 زد...
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 ازش متنفرم...

 متنفرم...اصال از همه 

 چرت یه روزه خوشم به من نیومده؟!

 همه ی آرزوهام جلو چشمام پر پر شد و حق اعتراضیم ندارم...

 آخه پیش کی اعتراض کنم؟!

 کیه که به حرفام گوش کنه و کمکم کنه 

 کیه که دستم و بگیره و بگه غصه نخور من تا تهش باهاتم؟!

 کیه؟!

 هیچکی...

 تنهام...بازم این قضیه پی بردم که چه 

 که هیچکی و ندارم که خالصانه باهام باشه....

 من هیچکس و ندارم 

 من هیچ کسم نمیخوام

 من هیچی نداشتم و

 دیگه هیچی نمیخوام

 کیارش سکوت کرده بود...
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 و من آرام آرام اشک میریختم...

 بعد از لحظه ی کیارش به حرف اومد..

 با صدای ناراحتی گفت:

 یذارمت..._باشه دیگه به حال خودت م

 دیگه مزاحمت نمیشم تا آرامش بهم نریزه...

 و با عجله از اونجا دور شد...

صداش به حدی غم داشت که برای لحظه ای از حرفام پشیمون 

 شدم...

ولی با یادداوری کاری که اون با من کرد پشیمونیم جاشو به 

 عصبانیت داد...

 گریم شدت گرفت..

 گفتم:دستم و روی دهنم گذاشتم و زیر لب 

 _خدا باعث و بانیه این اتفاقات و لعنت کنه..

 خدا لعنتش کنه...لعنتش کنه..لعنت...

 انقدر گریه کردم تا خوابم برد..

 صبح از سوزش معده از خواب بیدار شدم..
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 دستم و روی دلم گذاشتم...

 سرم درد میکرد چشمام باز نمیشد...

 از گشنگی حالت تهوع گرفته بودم...

 تخت بلند شدم و رفتم سمت سرویس بهداشتی... با سختی از رو

 شکمم و ماساژ میدادم ولی از دردش کاسته نمیشد..

میدونستم به خاطر نخوردن غذا و ترشح اسید معده به این روز 

 افتادم..

 آبی به صورتم زدم...

 و سریع از اتاق بیرون اومدم...

به خواستم به سمت آشپزخونه برم که متوجه ی کیارش درست رو 

 روم شدم...

 با دیدنم برای لحظه ای کوتاه نگاهش و ازم گرفت..

 و بالفاصله دوباره نگاهش متعجب چرخید سمت من..

 میدونستم با دیدن چشم های قرمز و پف کردم تعجب کرده...

 اخمی رو پیشونیش نشست..

 چشم هاش نگران شد...
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آشپزخونه این بار من بی توجه بهش نگاهم و ازش گرفتم و وارد 

 شدم...

 ساناز نبود..

 فقط ماندانا سر میز نشسته بود..

 با دیدنم پشت چشمی نازک کرد..

 که بهش اهمیت ندادم...

 روی یکی از صندلی ها نشستم و به میز نگاه کردم..

 میز آشپزخونه پر بود از تنقالت...

 االن فقط باید یه چیزی میخوردم که بتونم بعدش یه مسکن بخورم...

 خوردن با شکم خالی برای من یعنی خودکشی... مسکن

 خواستم لقمه ای بگیرم که ماندانا با صدای شاکی گفت:

 _بهت یادت ندادن به بزرگ تر از خودت سالم کنی؟

 سرم و بلند کردم

به حدی عصبی بودم که خیلی راحت میتونستم یه بالیی سرش 

 بیارم..

 چشمای خشمگینم و دوختم بهش...
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 میکنم..._به آدمش سالم 

 چاقوی دستش و کوبید رو زمین...

 _دختره ی افریته یعنی میخوای بگی من آدم نیستم؟!

 از جام بلند شدم....

 با صدای بلندی داد زدم..

 _نه نیستی...

 یه ذره شخصیت نداری درست حرف بزنی..

مگه من چه پدر کشتگی باهات دارم که اینجوری باهام برخورد  

 میکنی؟!

 فکر کردی اینجا تنهام غریبم هرچی بگی الل میمونم؟!

نه خانوم منم بلدم دهنم و باز کنم و چیزایی که مستحقشی و نثارت 

 کنم...

 پس احترام خودت و نگه دار...

 وایستاده بود...ماندانا با چشم های به خون نشسته درست رو به روم 

 دستاش برد باال که بزنه تو گوشم...

 ولی دستش رو هوا ثابت موند..
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 نگاهم و به دستش که توسط دست کیارش گرفته شده بود و دوختم...

با آخ بلندی که ماندانا گفت فهمیدم کیارش مچ دستش و خیلی محکم 

 گرفته...

 صورت کیارش خشمگین بود...

 دندون قروچه ای کرد...

 ر دستش و روی مچ دست ماندانا بیشتر کرد..فشا

 که ماندانا جیغ بلندی کشید...

کیارش بدون اینکه دستش و ول کنه دندوناشو به هم سایید و از بین 

 دندوناش گفت: 

 _میشکنم دستی و که بخواد رو راشین بلند شه

 ماندانا بغض کرده و پره چشماش اشک شده بود

 و ولش کرد... کیارش دست ماندانا و محکم کوبید

 قطره اشکی از چشم ماندانا افتاد..

 با مظلوم نمایی گفت:

 _نبودی ببینی خانوم چه حرفایی بارم کرد..

 بعد اومدی داری نا حق قضاوت میکنی و من و مقصر میدونی؟
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 با پشت دست اشکاشو پاک کرد

 و با عجله بدون گفتن چیزه دیگه ای از آشپرخونه بیرون رفت.. 

 ر ذاتش خراب بود..چقدر این دخت

نگاهی به چشم های عصبی و نگران کیارش که خیره ی چشم هام 

 شده بود انداختم...

بی توجه بهش روی صندلی نشستم و مشغول صبحانه خوردن 

 شدم...

 کیارشم بعد از لحظه ای با عجله از آشپزخونه بیرون رفت...

 بعد از خوردن صبحانه از آشپزخونه بیرون اومدم...

 همون لحظه با نگاه برزخی ماندانا رو به رو شدم...که 

 نزدیکم شد و به شدت هولم داد...

انقدر کارش یهویی بود که نتونستم تعادلم و حفظ کنم و درست 

 زمانی که داشتم میوفتادم دستم و به میز کنارم گرفتم...

 ماندانا با صدای بلندی گفت:

 _تو از کدوم قبرستونی پیدات شد؟!

 ی هستی که وارد زندگیمون شدی؟!اصال تو ک

 چرا اومدی اینجا؟!
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 از اینجا گمشو برو...

 از این خونه و کیارش دور شو...

 چون ماله منن...

 چیزیم که ماله من کسی حق تصاحبش و نداره...

با حرفاش آتیش و درونم و شعله ورتر و عصبانیتم و چند برابر تر 

 کرد...

 نزدیکش شدم...

 بیدم...دستم و روی سینش کو

 _باره آخرت باشه صداتو روی من بلند میکنی..

 صداش باال تر رفت

 _مثال اگه بلند کنم چه غلطی میخوای بکنی؟!

 از طرفداری چند دقیقه پیش کیارش شیر شدم..

 پوزخندی زدم که حرصش بیشتر در اومد..

 _اونوقت خودم از این خونه پرتت میکنم بیرون...

هش تغییر کرد و حس کردم از حرفم برای لحظه ای کوتاه رنگ نگا

 ترسید...
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 ولی خیلی زود ترسش و جمع کرد و گفت:

 _تو نمیتونی همچین غلطی کنی..

 پوزخند صدا داری زدم..

 _به زودی میبینی میتونم یا نه...

 و با تنه ی محکمی از کنارش رد شدم...

 با صدای بلندی گفت:

 _وایسا ببینم میخوای چه غلطی کنی...

 کیارش من و دوست داره...احمق 

 تحت هیچ شرایطی من و از اینجا بیرون نمیندازه..

 این تویی که باالخره باید این خونه رو ترک کنی..

 چون تو فقط برای کیارش یه معشوقه ای...

 مطمئن باش تو رو فقط برای رفع نیازاش آورده اینجا...

 بعده یه مدتم مثل یه آشغال پرتت میکنه بیرون...

 من خانوم این خونه هستم و تا ابدم میمونم..ولی 

با اینکه حرفاش تا فیهاخالدونم و سوزوند ولی به روی خودم 

 نیاوردم...
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 و واینستادم تا به اراجیفاش گوش بدم..

 و به سرعت وارد اتاقم شدم...

 به محض ورودم به اتاق در و قفل کرد..

 و زیر لب گفتم:دیوانس این زن..

 عا زنش باشه داشت منم دیوونه میکرد...ولی فکر اینکه واق

باید یه جوری سر از این قضیه در میاوردم و میفهمیدم موضوع 

 چیه...

 دلیل رفتار بد کیارش با ماندانارو هم نمیفهمیدم...

 ولی به هر قیمتی شده باالخره سر از کارشون در میارم...

کیارش دارن و اینجا باید بفهمم ساناز و سارا و ماندانا چه نسبتی با 

 چیکار میکنن؟!

 ولی آخه چطوری؟!

 کمی تو اتاق قدم زدم...

 فضای اتاق برام غیر قابل تحمل بود..

 کالفه سویی شرتم و از تو کمد برداشتم و از اتاق بیرون زدم...

 دلم میخواست تو کمی تو عمارت قدم بزنم...
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 وارد هال شدم خداروشکر ماندانا نبود...

 ر خروجی بیرون رفتم...با سرعت از د

 محوطه ی عمارت فوق العاده بود..

 یه محوطه ی سرسبز و پر از گل و گیاه و درخت...

 گالی رنگی که به آدم انرژی میداد..

 یهو چشمم به استخره بزرگی گوشه ی عمارت افتاد...

 به سمتش رفتم...

 عمارت کیارش روی بلندی قرار داشت..

 قسمتی از شهر و دید...و از کنار استخر میشد 

 لبخندی به منظره ی رو به روم زدم..

 باده مالیمی میومد و موهام و تو صورتم میریخت...

 موهام و کنار زدم و سوییشرت و به خودم چسبوندم..

 عاشق این هوا بودم..

 چشم هام و بستم و این هوای خوب و به ریه هام فرستادم...

و باز کردم و داخل استخر  با حس اینکه کسی هولم داد چشم هام

 افتادم...
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 لحظه ای ماندانا رو دیدم که با عجله به پشت عمارت میدوید...

با اینکه شنا بلد بودم ولی چون کارش یهویی بود کمی طول کشید تا 

به خودم مسلط بشم و بتونم شنا کنان خودم و به کنار استخر برسونم 

 و از استخر بیرون بیام..

 میچکید...آب از سر و وضعم 

 سرما تل مغز استخوانم رفته بود...

 باده سردم که بدن خیسم میخورد سرما و بیشتر حس میکردم...

از فکر اینکه ماندانا این بال رو سرم آورده باشه خشم و نفرت تمام 

 وجودم و فرا گرفت...

همون لحظه کیارش و دیدم که از ماشینش پیاده شد و داشت به در 

 ورودی میرفت...

 ظه ای نگاهش بهم افتاد...لح

 دست و پام میلرزیدن...

 هم از شوک اتفاقی که خیلی یهویی برام افتاد و هم از سرما...

 کیارش با دو خودش و بهم رسوند...

 صورتم و با دستاش قاب گرفت...

 نگرانی و میشد به راحتی از چشماش تشخیص داد
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 _اینجا چیکار میکنی؟!

 این چه وضعیه؟!

 نی در حالی که دندونام از سرما بهم میخورد گفتم:با صدای لرزو

 _مانـ...دانــا منو هـ..ـول داد...

 اخم روی پیشونیش عمیق تر شد...

 محکم سرم و تو آغوشش گرفت...

 و منو به خودش چسبوند...

با خودم گفتم اگه این کار ماندانا باعث شد بازم اینجوری بغلم کنی 

 باید ازش ممنون باشم...

 صدای خشنی کنار گوشم گفت:با 

 _ماندانا با این کار قبر خودش و با دستاش کند...

 ایندفعه حالیش میکنم...

 دستش و زیر پام گذاشت و منو محکم در آغوش گرفت..

 وارد عمارت شدم..

از سرما به کیارش چسبیده بودم و میخواستم با گرمای وجودش 

 خودم و گرم کنم..
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ماندانا در حالی که سارا رو در آغوش گرفته با ورودمون به خونه  

 بود از اتاق بیرون اومد..

 با دیدن من تو بغل کیارش لحظه ای تعجب کرد..

 ولی خیلی زود خودشو جمع کرد و لبخند زورکی زد...

 به سمتمون اومد...

 _ااا کیارش این چش شده؟!

 چرا خیسه؟!

 کیارش با خشم نگاش میکرد..

 ردی؟!_چرا این بالرو سرش آو

 قیافه ماندانا متعجب شد

 _من؟؟؟؟!؟

 داری شوخی میکنی؟!

 کیارش دندون قروچه ای کرد

 _راشین خودش گفت...

 زود باش بگو به چه جرعتی همچین غلطی کردی؟!

 ماندانا با بغض ساختگی نگام کرد..
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 _راشین من این کارو باهات کردم؟!

 سری تکون دادم..

یارش حرفی بزنه با ریختن چند ماندانا قبل از اینکه اجازه بده ک

 قطره اشک رو به من کرد و گفت:

_درسته از من بدت میاد ولی خدارو خوش میاد همچین تهمتی به 

 من بزنی؟

 خوبه همین االنم کیارش دید من از تو اتاق سارا بیرون اومدم..

 اصال چرا باید این کارو باهات بکنم؟!

 اون از رفتار صبحت اینم از حاال..

 که نیستی...زشته این کارا رو برای جلب توجه انجام میدی...بچه 

 و اشکاشو با دستش پاک کرد...

 کیارش بهش زل زد..

 _من ذات خراب تو رو میشناسم...

 ولی به زودی همه چی میفهمم 

 فقط وای به حالت اگه تو این کار نقش داشته باشی

 خودت میدونی باهات چیکار میکنم...
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 له ها رفت...و با عجله به سمت پ

 وسط پله ها وایستاد...

 بدون اینکه برگرده گفت:

 _در ضمن از راشین دوری کن..

 به هیچ عنوان نمیخوام نزدیکش ببینمت..

 به هیچ عنوان...

 و با عجله پله های باقی مونده رو طی کرد..

 یه جورایی از دست کیارشم عصبانی بودم...

 ته باشه..توقع داشتم برخورد بدتری با ماندانا داش

 و از طرفیم معلوم بود حرفای منو باور نکرده...

 کیارش وارد اتاق من شد...

 من و روی صندلی گذاشت...

 با صدای آرومی گفتم:

 _من دروغ نگفتم..

 من دروغگو نیستم...

 ماندانا داره دروغ میگه...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

832 

 کیارش با چشم های مهربونش نگام کرد

 _میدونم...

 بوسید...و آروم رو سرم و 

 حلقه ی دستاش و از دور کمرم باز کرد...

 سوییشرت خیسم و از تنم در آورد..

دستش که روی شومیزم نشست با استرس دستم و روی دستش 

 گذاشتم...

 نگام کرد...

 دوست نداشتم جلوش لخت بشم...

 دستش و روی صورتم گذاشت...

 _چیو میخوای از من پنهون کنی؟!

 به خطش و از بر شدم؟!بدنی و که تو یه شب خط 

 با حرفش گونه هام گر گرفت...

و بدون توجه به نارضایتیه من لباسام و به جز لباس زیرم در 

 آورد...

 حوله ای آورد و دورم انداخت...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

833 

 به سمت کمد رفت...

 یه دست لباس زیر با یه بلوز و ساپورت برام آورد...

 هام شد...کاله حوله رو رو سرم انداخت و مشغول خشک کردن مو

 بعد از لحظه ای گفت:

 _سریع لباستو بپوش تا سرما نخوردی...

 حرکتی نکردم...

 منتظر بودم از اتاق بره بیرون...

 ولی نرفت...

وقتی دید من قصد پوشیدن لباسارو ندارم نگاهش و به چشم هام 

 دوخت

 _میخوای لباس زیرتم من عوض کنم؟!

 چیزی نگفتم

 _باشه مشکلی نیست

 سمت حوله اومد...و دستش به 

 قبل از اینکه حوله رو کنار بزنه سریع از جام بلند شدم

 _نه خودم عوض میکنم...
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 کیارش سری تکون داد...

 پشتش و به من کرد و به سمت پنجره ی اتاق رفت...

وقتی دیدم نگاه کیارش به طرف من نیست سری لباس زیرامو 

 عوض کردم...

 بود پوشیدم ...لباسایی که کیارش برام آورده 

 حوله رو صندلی گذاشتم و به طرف تختم رفتم..

 با وایسای محکمی که کیارش گفت سره جام ایستادم..

 نگاهش کردم...

 لعنتی مثل همیشه جدی بود...

 با چند قدم آروم در حالی که دستش توی جیبش بود به طرفم اومد..

 رو به روم وایستاد گفت:

 _مشکل تو با ماندانا چیه؟!

 عجب نگاهش کردممت

 _من باهاش مشکلی ندارم اونه که با من مشکل داره...

 _مطمئنی اونی که امروز هلت داد ماندانا بود؟!

 سری تکون دادم...
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 کالفه شد...

 _راشین مطمئنی؟!

 جواب این سوال خیلی برام مهمه؟!

 پس سعی کن لجبازی و بذاری کنار و راستش و به من بگی...

 اعتمادیش گرفت...دلم از بی 

 _نه دروغ گفتم...

 و پشت به کیارش خواستم برم سمت تخت که مچ دستم و گرفت...

 من و کشید طرف خودش که پرت شدم تو بغلش..

 دستم و روی سینه ی مردونش گذاشتم...

 با چشم های گیراش خیره ی چشمام بود...

 _الزم نیست اینجوری قهر کنی...

 باور کردم...من همون موقعشم حرف تو رو 

 فقط خواستم مطمئن بشم که یه وقت تصمیم اشتباهی نگیرم...

 صورتش کمی نزدیک تر اومد...

_در ضمن بار آخرت باشه اینجوری روت و ازم برمیگردونی و 

 بهم پشت میکنی...
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 چشم هاش بین دو چشمام در گردش بود...

 و بعد از لحظه ای ازم جدا شد و از اتاق بیرون رفت...

 رفتنش دستم و روی قلب بیقرارم گذاشتم...با 

 چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم...

 تک تک سلوالی بدنم کیارش و میخواست..

 ولی حاال زود بود...

 قبل از هر چیزی باید از کار کیارش سر در بیارم..

 باید بفهمم تو این خونه چی میگذره...

 اینبار نباید اشتباه کنم...

 یحات به من بدهکاره..کیارش هنوز خیلی توض

و تا از یه سری چیزا مطمئن شم نمیتونم بهش اعتماد کنم و نزدیکش 

 بشم

 نمیخوام از این وابسته تر بشم و شکست بخورم...

 پس نباید عجله کنم...

 به سمت تختم رفتم و روش دراز کشیدم..
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که کسی چند ضربه به اتاق ضربه زد و قبل از اینکه من بهش 

 اومد داخل.. اجازه ورود بدم

 با دیدن خدمتکار از جام بلند شدم و به تاج تخت تکیه زدم...

 خدمتکار سینی به دست نزدیکم شد..

 یه لیوان آب و یه دونه قرص داخل سینی بود

 لبخندی زد و گفت:

_آقا گفتن این قرص و براتون بیارم برای جلوگیری از 

 سرماخوردگی...

لی قرص و برداشتم و با اینکه از خوردن قرص بیزار بودم و

 خوردم....

 اصال حوصله ی سرماخوردگی و نداشتم...اونم تو این اوضاع...

 خدمتکار با گفتن استراحت کنید از اتاق بیرون رفت...

 دوباره دراز کشیدم..

 و با فکر نقشه کشیدن برای فهمیدم یه سری چیزا کم کم خوابم برد

نه کم کم چشمام و با احساس اینکه کسی داره موهام و نوازش میک

 باز کردم...

 کیارش باال سرم بود...
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 با دیدن چشمای بازم دستش و از روی موهام برداشت...

 دستم و روی چشمام کشیدم و از جام بلند شدم...

 _خانوم خوش خواب خسته نمیشی انقدر میخوابی؟!

 سری تکون دادم

 لبخند محوی زد

 دره..._پس یه خورده دیگه بخواب خستگیت 

 خوشمزه ای نثارش کردم

 از جاش بلند شد

 _پاشو وقت ناهاره..

 _باشه..

 _نرم دوباره بگیری بخوابی...

 از تخت پایین اومدم..

 _دیگه بیدارم کردی خوابم پرید..

 ابرویی باال انداخت و با لحن با مزه ای گفت:

 _نه بابا؟!؟!

 دلم کمی شیطنت میخواست..
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 داشتی میرفتم گفتم:در حالی که به سمت سرویس به

 _با این همه برامدگی چطور منو بابا دیدی؟!

 با اینکه پشتم بهش بود ولی میتونستم تعجبش و ببینم..

 _باز زبون دراز شدی...

 پوزخندی زدم و وارد سرویس بهداشتی شدم..

 سعی کردم تا جایی که میتونم لفتش بدم

 بعد از چند لحظه از سرویس بهداشتی بیرون اومدم..

 یارش هنوزم تو اتاق بود..ک

 به دیوار تکیه زده بوده 

 دستش تو جیب شلوار اسلشش بود و تو فکر بود..

 انگار سنگینی نگاهم و حس کرد که سرش و باال آورد...

 تکیش و از دیوار برداشت و به سمتم اومد..

 _بریم؟!

 _کجا؟!

 _کره ی مریخ..

 بریم پایین دیگه..
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خواستم جلو تر برم که مچ دستم و پشت چشمی براش نازک کردم و 

 محکم گرفت...

 سرش و نزدیک گوشم برد..

 _این همه منتظرت نمونم که آخرم بخوای تنهایی بری پایین

 صداش کمی عصبی بود

 مچ دستم و انقدر محکم گرفته بود که دردم اومد..

 با عصبانیت گفتم:

 _ولم کن،اصال من نمیخوام با تو بیام..

 و ول کنه شروع به تقال کردم..و برای اینکه دستم 

 ولی فایده نداشت..

 زور من کجا زور این غول بیابونی کجا...

خواستم گازش بگیرم که زود متوجه شد و با دست دیگش محکم فکم 

 و گرفت..

 خیره ی چشمام شد..

 چشماش نا آروم و ترسناک شده بود..

 کمی مردمک چشماش رو دو تا چشمام چرخید و گفت:
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 چه بازیات و ندارم.._حوصله ی ب

 پس مثل بچه آدم پاشو بریم پایین تا اون روی سگ من باال نیومده...

 اتفاقای اخیر زبونم و باز کرده بود...

 محکم زدم تخت سینش و با صدای بلندی گفتم:

 _اگه بیاد میخوای چیکار کنی ها؟!؟!

 میخوای منو بزنی؟!

 خوب بزن...

 نشون میدی...مثل اینکه کم کم داری هنرات و 

 تازه دارم میفهمم چه آدم کثیفی هستی...

 تو یه دیووی،یه دیوو با ظاهره انسان...

 همه فکر میکنن کیارش چقدر مرده چقدر آقاس...

ولی فقط من میدونم ذره ای بویی از انسانیت نبردی که چقدر 

 پستی...

 ذره ای برام ارزش نداری..

 کاری نداشته باش..هر کاری دوست داری بکن و با من 

 اصال فکر کن راشین مرده فقط ولم کن..
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 من و به حال خودم بذار..

 ولم کن...

 اون لحظه انقدر عصبانی بودم که نمیدونستم دارم چی میگم..

 فقط حس میکردم باید این حرفارو بزنم...

 حرفایی که رو دلم سنگینی میکرد و داشتم اذیت میشدم...

 حس میکردم خالی شدم...

 یارش با تعجب نگام میکرد..ک

 تازه متوجه شل شدن دستش از دور مچ شدم...

 دستم و ول کرد...

 با صدای متعجبی گفت:

 _منظورت چیه؟!

 هنوزم دلم پر بود خیلی پر..

 اونقدر که داشتم میترکیدم..

 دوباره صدام و بلند کردم

 _منظوره من چیه؟!

 هه،خوب خودتو به موش مردگی میزنی...
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میدونی منظورم چیه پس بی خودی ادای آدمایی که از خودت خوب 

 چیزی خبر ندارن و نمیدونن موضوع چیه رو در نیار...

 تعجب نگاهش جاشو به عصبانیت داد...

 اینبار دیگه نترسیدم..

 دیگه نمیتونستم ساکت بمونم...

 وگرنه دق میکردم..

 کیارش شونه هام و با دو دستش گرفت..

 تکونم داد و گفت:

 _راشین دارم میگم منظورت چیه؟!

 از این بیشتر عصبانیم نکن...

 بگو چه مرگته؟!

 چرا اون حرفارو زدی؟!

 خواستم دستش و از رو شونم پس بزنم که بازم زورم بهش نرسید

 صداش باالتر رفت:

 _با توام حرف بزن...

 فریاد زدم:
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 _زن و بچه داشتی و اومدی سراغ من؟

 میشه میگیرمش؟ گفتی بچس کارش گیره زود خر

 خواستی یکی دیگه به کلکسیون زنات اضافه کنی؟!

 بقیه کم بودن برات؟!

 بقیه نتونستن راضی نگهت دارن؟

 چون فهمیدی تو موقعیته بدیم همچین دامی برام پهن کردی؟

 ماندا...

 با کج شدن و سوزش صورتم سکوت کردم...

 دستم و روی صورتم گذاشتم..

 من سیلی زده باشه...باورم نمیشد کیارش به 

 نگاش کردم..

خواستم حرفی بزنم که با دیدن صورت قرمز و وحشتناکش و رگای 

گردنش که از شدت عصبانیت بیرون زده بود سکوت و ترجیح 

 دادم...

 انگشت و اشارش و به سمتم گرفت

 _باره آخرت باشه اینجوری با من حرف میزنی...
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 من زن و بچه دارم؟!

 ...اصال دستم درد نکنه

 میتونم ماهی یه زن میگیرم..

 مگه برای تو فرقیم میکنه؟!

 مگه زن داشتن یا نداشتن من برات مهمه؟!

 نیست...به وهلل که نیست...

الکیم ادای زنایی که برای زندگیشون نگرانن و در نیار که ککتم 

 نمیگزه...

 تو این زندگی کوفتی هیچی برای تو مهم نیست هیچی...

 گرفت و با عجله از اتاق بیرون رفت...ازم فاصله 

 با رفتنش تازه از شوک بیرون اومدم...

 دستی روی گونم کشیدم...

 هضم حرفش برام سخت بود..

 قطره اشکی از چشمم چکید رو گونم...

 پاهام سست شد و با زانو خوردم زمین...
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هنوز باورم نمیشد که االن چه اتفاقی افتاد و کیارش چه حرفی به 

 ..من زد.

 شوکه به رو به رو خیره شدم...

 کیارش االن چی گفت؟!

 همش منتظر بودم بزنه زیر حرفام...

 که بگه همش دروغه و دارم اشتباه فکر میکنم ولی....

 االن خودش قبول کرد که زن داره..

 بازم بازیچه شدم

 بازم باهام بازی شد

 بازی خیانت دیدم..

 بازم بهم دروغ گفتن...

 بازم...

 بازم...

 بازم...

 سرم سنگینی میکرد..

 چشمام تار شد و دیگه چیزی نفهمیدم...
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 چند هفته گذشت...

 چند هفته ی دردناک...

 چند هفته ای که تا تونستم خودم و تو اتاق حبس کردم...

 حتی غذامم خدمتکارا میاوردن تو اتاق...

مطمئن بودم کسی تو عمارت نیست میرفتم تو باغ  فقط موقعی که

 کمی قدم میزدم...

 تو این مدت کیارش و ندیدم...

 اصال نمیدونم میاد خونه یا نه...

 خداروشکر با ماندانام رو به رو نشدم...

فقط یه بار تو هال دیدمش خواست بیاد طرفم که چند تا خدمتکار با 

پاشو به زمین کوبید و رفت اشاره چیزی بهش گفتن که از حرص 

 تو اتاقش...

چند باریم ساناز ودیده بودم که سارا بغلش بود و باهاش بازی 

 میکرد...

 دختر خوب و مهربونی بود...

 همیشه سعی میکرد به من نزدیک بشه ولی من نمیخواستم...

 برلی همین هرچی بهم نزدیک تر میشد من ازش دور تر میشدم...
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 که گول ظاهر آدما رو نخورم.. تجربه ثابت کرده بود

آدما از ظاهر مهربونن و از باطن میشن یه آدم پست یه عوضی،یه 

 کسی که فقط میخواد زمینت بزنه و نابودت کنه...

 کالفه شدم...

 تو این مدت انقدر گریه کرده بودم که چشمام هنوزم درد میکنه...

 تحمل این درد از توانم خارجه...

 روزا سخت میگذشتن...

 خیلی سخت...

کیارش چند روز بعد از اون ماجرا یه گوشی برام گرفته بود و 

 گذاشته بود تو اتاقم...

 صبح که از خواب بیدار شدم دیدمش...

 اولش از شدت عصبانیت دلم میخواست بکوبمش تو دیوار...

ولی وقتی به این موضوع فکر کردم که میتونم هر وقت دلم بخواد 

 نظرم عوض شد... به مامان بابا زنگ بزنم

 خداروشکر خطم برام گرفته بود...

 اون روز چقدر با مامان و بابا حرف زدم...

 بهشون گفتم از زندگی راضیم و همه چی داره خوب پیش میره...
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 ولی اونا که از دل شکستم خبر نداشتن..

 نمیدونستن تو دلم چی میگذره...

 قطره اشک سمجی از چشمم افتاد...

 م کشید... دستم و روی چشما

 از اتاق بیرون رفتم...

 دلم میخواست برم تو باغ کمی هوا بخورم...

بدون توجه به اینکه کسی خونست یا نه با عجله خودم و به باغ 

 رسوندم...

 هوا خنک بود و من لباس مناسبی نپوشیده بودم...

 نمیخواستم مثل چند هفته پیش که تو استخر افتادم باز سرما بخورم...

 دستم و دور خودم حلقه کردم..

 روی تابی که نزدیک استخر بود نشستم...

 و به شهره رو به روم خیره شدم...

 سالمه.. ۶۰سالگی حس میکردم  ۱۹-۱۸توی 

 به آینده ی نا معلومم فکر کردم...

 نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیوفته..
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 تنها امیدم به کیارش بود که اونم...

 آه سوزناکی کشیدم..

 موهام به دست باد هی اینور اونور میرفت...

 موهام و به پشت گوشم فرستادم...

 نگاهی به خورشید که در حال غروب کردن بود انداختم...

 غروب آفتاب همیشه دلگیره ...

 ولی حاال برای من دلگیر از همیشش..

 از جام بلند شدم...

 دیگه تحمل موندن تو این فضای غم انگیز و نداشتم...

 سمت اتاقم رفتم...به 

 با ورودم به اتاق بیشتر از قبل دلم گرفت...

 اتاقم شده بود ماتم کده...

 نفس عمیقی کشیدم..

 به طرف پنجره اتاق رفتم...

 خواستم پرده رو بکشم که متوجه ماشین کیارش شدم...

 از اون باال نگاش کردم..
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 کیارش از ماشین پیاده شد...

 پوشیده بود...بازم سر تا پا مشکی 

 ولی چقدر بهش میومد...

 دله نا آرومم تو سینه بی تابی میکرد...

 دلش برای این مرد بی معرفت تنگ شده بود...

 مثل همیشه آهی کشیدم...

 کیارش دزدگیر ماشین و زد...

 به سمت خونه راه افتاد که لحظه ای سر جاش وایستاد...

 هول کردم...

 سمت تخت رفتم...سریع پرده رو کشیدم و به 

 میترسیدم متوجه من شده باشه..

 و من اینو نمیخواستم...

 دستم روی قلبم خیلی تند میتپید گذاشتم...

 با خودم گفتم:آروم باش راشین آروم...

 تو باید با این موضوع کنار بیای ...
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اگه بخوای جا بزنی یا با دیدنش اینجوری بیتاب بشی نمیتونی سر از 

 بیاری...یه سری چیزا در 

 چند تا نفس عمیق کشیدم...

 چشمم به گوشیم که کنارم رو تخت بود افتاد..

 گوشی و برداشتم...

 باید یه جوری خودم و سرگرم میکردم...

همین که قفل گوشی و زدم متوجه ی پیامی که روی گوشیم 

 خودنمایی میکرد شدم..

 پیام و باز کردم..

 از طرف یه شماره ی ناشناس بود...

شمال برو ایتالیا اصال برو کره ی ماه ولی من بازم پیدات _برو 

 میکنم...

 درست مثل همیشه...

 من همین نزدیکیام..

 مواظب خودت باش...

 در ضمن اون خونه اصال برات امن نیست...
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فکر نمیکردم تو و بابات انقدر احمق باشید که برای فرار کردن از 

 دست من به همچین جایی پناه ببری...

 ه زودی دوباره برمیگردی پیش خودم...ولی ب

 منتظر باش

 با خوندن این پیام روح از تنم رفت..

 گوشی از دستم افتاد رو زمین...

 مثل اینکه این دردا تمومی نداره..

 تحمل این درد روم  فشار آورده بود...

 اونقدری که که کاسه ی صبرم لبریز شده بود...

خالص شدم دوباره سر و درست موقعی که فکر میکردم از شرش 

 کلش پیدا شد...

 چشم هامو بستم و با تمام توان جیغ کشیدم...

 یه جیغ گوش خراش که باعث اذیت شدن گوش خودم شد...

 لحظه ای نگذشت که در اتاق با شدت باز شد...

 و کیارش هراسون اومد تو...

 با دیدن من تو اون وضعیت با عجله به سمتم اومد..
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 راشین؟!_چی شده 

 چرا جیغ کشیدی؟!

 چرا رنگ و روت پریده؟!

 نمیتونستم حرف بزنم...

 فقط به گوشی اشاره کردم...

 متعجب به گوشی نگاه کرد و برش داشت..

 فکر کنم داشت پیام و میخوند که رنگ نگاهش عوض شد..

 صورتش کم کم قرمز شد..

 نگام کرد..

 دستاشو روی بازوم گذاشت و گفت:

 کجا آوردی؟! _این گوشی و از

 با چشمای گرد شده نگاش کردم..

 تکونی به بازوم وارد کرد

 _باتوام راشین وقت کشی نکن...

 بگو این گوشی لعنتی و از کدوم قبرستونی پیدا کردی؟!

 نگاهی به چشم های عصبانی و به خون نشسته ی کیارش انداختم...
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 یعنی کیارش انقدر بده؟!

گرفته پس چرا داره ازم میپرسه این تازشم خودش گوشی و برام 

 گوشی و از کجا پیدا کردم...

 با دادی که زد به خودم اومدم...

 _با توام راشین،جواب من و بده...

 با صدای لرزونی گفتم:

 _خـ..ـ.ودتـ.. گذاشتـ..ـه بودیـ..ـیش تو اتـ..ـاقـ..ـم

 با دادی که زد تکونی خوردم..

 _من غلط کردم...

 گوشی  گذاشتم تو اتاقت؟!کی گفته من این 

 من که اصال برای تو گوشی نگرفته بودم...

 چشمام از تعجب گرد شده بود...

 اگه کیارش این گوشی و رو میزم نذاشته بود پس کی گذاشته؟!

 کیارش کالفه از جاش بلند شد...

با فکره اینکه میخواد از اتاق بره بیرون  تنهام بذاره هول کردم و از 

 ..جام بلند شدم.
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 کیارش دستش و توی موهاش فرو برد و شروع کرد به قدم زدم...

 _آخه اون حروم زاده اینجا و دیگه از کجا پیدا کرده؟!

 با عصبانیت برگشت سمتم...

 _با این گوشی به کیا زنگ زدی؟!

 _فقط مامان و بابا...

 _راشین اگه جز اونا به کسه دیگه ای هم زنگ زدی بگو..

 و از کجا پیدا کردن...باید بفهمیم اینجا ر

 سرم و به نشونه نه تکون دادم..

 دوبارع کالفه به قدم زدنش ادامه داد...

 اونم مثل من از این موضوع حسابی تعجب کرده بود ...

 انگار دنبال راه چاره میگشت...

 باورشم سخته...

 آخه اردشیر و ایمجا؟!

 اینجارو دیگه چجوری پیدا کرده؟!

 کیارش دوختم...نگاهم و به 

 عصبی بودن از تک تک حرکاتش مشخص بود..
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 االن فقط کیارش با آغوش گرمش میتونست من و آروم کنه...

 و مثل تمام این مدت بازم آغوشش و ازم دریغ کرد...

 یهو وایستاد

 برگشت سمتم...

 با صدای آرومی گفت:

 _تو که چرت و پرتای توی پیام و باور نکردی نه؟!

لحن مظلومی این حرف زد و طاقت نیاوردم خودم و انداختم انقدر با 

 تو بغلش...

تو این لحظه اصال برام مهم نبود که کیارش تمام مدت بهم دروغ 

 گفته..

 که زن و بچه داشته و اومده سمت من...

 االن فقط آرامش وجودش میخواستم..

 همود آرامشی که در سخت ترین شرایط آرومم میکرد...

 و قانونی....زنشم...شرعی 

 یعنی به عنوان زنش یه خورده از این آغوش سهم نمیبرم...

از اینکه ماندانا هم از این آغوش سهمی میبره و کیارش و در 

 آغوش میگیره حسادت زنانه کل وجودم و فرا گرفت...
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دسته کیارش که دورم حلقه شد قطره اشکی از چشمم روی دستش 

 چکید..

 فس عمیقی کشید...سرش و فرو کرد تو موهام و ن

 تازه فهمیدم چقدر دلتنگ این مرد و آغوشش بودم..

 که هنوزم دوستش دارم...

دوست داشتنم نسبت بهش بیشتر شده و تمام تالشم برای بیرون 

 کردن مهرش از دلم بی فایده بوده...

 تک تک سلوالی بدنم کیارش و صدا میزدن،کیارش و میخواستن...

 ..دلم نمیخواست ازش جدا بشم.

 با وجود کیارش دیگه از اردشیر نمیترسیدم..

 دیگه کابوسای گذشته سراغم نمیومد...

 کیارش باشه حاله من خوبه..خیلی بود...

 فقط کاش باشه،و برای من باشه...

 کاش ماندانا و سارایی نبودن...

با بوسه ی آرومی که روی موهام زده شد آروم از کیارش جدا 

 شدم...

 چشمای مشکیش انداختم...نگاهی به 
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 لب زد:نگران هیچی نباش..

 خودم همه چی و درست میکنم...

 اول باید بفهمم این گوشی چطور وارد خونم شده...

 به من اعتماد کن...

 همه ی مشکالت و حل میکنم....

 دوباره و سرم و روی سینه ی مردونش گذاشت...

دم نگران هیچی با خودم گفتم تو این آغوش و ازم نگیر منم قول می

 نباشم...

 تنها نگرانیم تویی و ترس از دست دادن تو...

 و صد البته بی وفاییه تو...

 دعوا کردیم ،

 ، خودش هم میدانست مقرص است

 اما چه کنم؟ 

ی مردانه ی "او "ست  ... همیشه حق با آغوش 

 عطرش و نفس کشیدم...

 بعد از لحظه ای من و از خودش جدا کرد...
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 روی موهام زد..بوسه ای 

 انگشت شصتش و روی چشم های نمناکم کشید

 ：با صدای مهربونی که براش ضعف میکردم گفت

 _دیگه این چشمارو بارونی نبینما..

 وگرنه کالهمون میره تو هم...

 سری تکون دادم

 یکی از ابروهاشو باال انداخت

 _نه دیگه اینجوری نشد..

 حاضری سر به این گندگی و تکون بدی...

 گشت و شصتش و روی لبم کشید و ادامه دادان

_ولی حاضر نیستی این لبای کوچولوت و باز کنی و به حرف 

 بیای..

 لبخند محو و مردونه ای زد

 _باشه؟!

 باشه：لب زدم
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_آفرین دختر خوب حاال هم پاشو برو دست و صورتت و بشور و 

 بیا بریم ناهار بخوریم...

 سری تکون دادم..

 سمت سرویس بهداشتی رفتم...ازش جدا شدم و به 

 با ورودم به سرویس بهداشتی رفتم جلو آیینه ..

 نگاهی به قیافه ی رنگ پریدم انداختم...

 دستی روی موهای پریشونم کشیدم...

 برای اولین بار از وجود اردشیر اطرافم نترسیدم...

درسته کیارش بهم نارو زد,خیانت کرد ولی از حق نگذریم هوامم 

 داشت...

 تو شرایط سخت کنارم بود و آرومم میکرد...که 

 تصمیم گرفتم رفتارم و با کیارش عوض کنم...

 باید شوهرم و از چنگ اون افریته در میاوردم...

 مگه نمیگه زنشه,خوب منم زنشم..

 نباید میدون و واسش خالی کنم...

 باید جنگجو باشم و بجنگم...
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 چون عاشقم,عاشق شوهرم...

 نوعه نیست..این عشق برای من مم

 امروز فهمیدم بیش از اندازه عاشق کیارشم...

 که جونم به جونش بستس...

 من بدون کیارش میمیرم...

 اینبار واقعی میمیرم...

حتی حسی هم که به کیارش دارم فراتر از حسیه که به سامان 

 داشتم...

 همه میگن عشق اول مهمه ولی من میگم عشق دوم..

 آخریشم باشه...درست همون عشقی که قراره 

 عشقی که دیگه نه میشه و نه میتونی که کسی و جاش بیاری...

 سامان و تونستم فراموش کنم ولی کیارش و اصال..

 نمیتونم...

 نه این بار و دیگه واقعا نمیتونم..

 میگن عشق اول مهمه

 ولی بیشتر که فکر میکنی میبینی از اون مهمتر عشق دومه
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 برای اولین بار قلب آدم شکستهعشق دوم وقتی میاد که 

 نفس آدم گرفته شده

 امیدهای آدم از بین رفته

 که آدم فهمیده همه عشق ها تا ابد نمیمونن

 حتی وقتی آدم فکر میکرده،امیدوار بوده...آرزو میکرده که بمونه

 عشق دوم وقتی میاد که اعتماد آدم دیگه صددرصد نیست

 همیشه فاصله یکم بیشتر نگه داشته میشه

 همیشه آدم یکم مواظب تره

 همیشه باورها یکم بیشتر زمان میبره

عشق دوم وقتی میاد...که همه تصویرهای ذهنی آدم از عشق در 

 یک نفر خالصه میشده و تمام

 میدونین عاشق شدن هرچی آگاهی میره باالتر سخت تره

هرچی دیده باشی و شنیده باشی و تجربه کرده باشی،از سادگیت کم 

 دونی باید دلتو دو دستی بچسبی و به هرکسی ندیمیشه و می

کم کم آدم تشخیص میده،واقعی رواز الکی،سطحی رو از 

 جدی،گذرارو ازموندگار

 به عشق دوم باید خیلی تبریک گفت
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 باید دستش گرفت و فشرد و بهش مدال تقدیر داد

چون زمانی تو دل آدم جا میگیره که آدم فکر میکنه و مطمئنه که 

 نمیشه ودلشو به کسی غیر اون نمیده...دیگه عاشق 

 دست و صورتم و شستم..

خواستم صورتم و با حوله خشک کنم که صدای بلند و عصبی 

 کیارش و شنیدم..

 انگار داشت با کسی تلفنی حرف میزد..

 حوله و سر جاش گذاشتم و به حرفاش گوش سپردم..

 _مگه میشه؟!

 ی بوده...این غیر ممکنه..من تمام مدت حواسم به همه چ

..._ 

 _پس اون محمد احمق داره اونجا چه غلطی میکنه؟!

 چطور تا حاال متوجه چیزی نشده؟!

..._ 

 _آره اونو که خودم میدونم بیگناهه..

 زیر نظرم بود...
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 حاال فقط مونده یه نفر...

..._ 

 _آره امشب چکشون میکنم..

 امشب همه چی مشخص میشه...

..._ 

 باشه..._وای به حالش اگه مقصر 

 کنجکاو شدم داره راجب چی حرف میزنه...

 کیارش با خدافظی گوشی و قطع کرد...

 رفتم بیرون...

 با دیدنم دستی تو موهای آشفتش کشید...

 _از اتاقت بیرون نرو...

 میگم ناهارتو واست بیارن

 منم میرم تا جایی ,کار دارم...

روی ممکنه شب دیر برگردم در و قفل کن و تحت هیچ شرایطی 

 کسی بازش نکن...
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و قبل از اینکه به من فرصت حرف زدنی بده از اتاق بیرون 

 رفت...

 به در بسته ای اتاق خیره شدم...

 نفسم و با صدا بیرون دادم...

 اینجا داره چه اتفاقاتی میوفته که من ازش بی خبرم؟!

 چرا این روزا همه چی گنگه و مرموزه؟!

 شدم...روی تخت نشستم و غرق فکر 

 با باز شدن در هین بلندی کشیدم و از رو تخت بلند شدم...

 خدمتکار با تعجب بهم زل زد

 _اه ترسوندمتون؟!

 متاسفم..

 آقا گفتن واستون ناهار بیارم..

 در زدم متوجه نشدین.. 

 منم فکر کردم حمومین واسه همین اومدم داخل تا میز و بچینم...

 انداختم..نگاهی به قیافه ی ترسیدش 

 این دیگه.از چی میترسه؟!
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 اونیکه باید بترسه منم نه این...

 _اشکال نداره..

 تو فکر بودم یهویی اومدی داخل یه آن ترسیدم..

 مشکلی نیست..

 ببخشید مجددی گفت و میز داخل اتاق و با چند نوع غذا چید...

 لحظه ای چشمم به دو تا بشقاب روی میز خورد

 ：با تعجب گفتم

 وتا بشقاب؟!_چرا د

 مگه.جز من کسه دیگه ای قراره اینجا ناهار بخوره؟!

 _آره من..

 برگشتم سمت صدا...

با دیدن ساناز که رو ویلچرش نشسته بود و درست دمه در بود برای 

 لحظه ای تعجب کردم...

 چرخوندن چرخ های ویلچرش به سمتم اومد...

 ال.._دیدم برای غذا خوردن پایین نمیای گفتم من بیام با

 البته اگه دوست نداشته باشی برمیگردم...
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 نمیدونم چطور با این ویلچر تونسته از پله ها بیاد..

 از اینکه به خاطر من به زحمت افتاده بود شرمنده شدم..

 _نه نه نه این چه حرفیه..

 اتفاقا خوشحالم کردین..

 منم دیگه از تنهایی غذا خوردن خسته شده بودن..

 روم زد..لبخند مهربونی به 

 _بفرمایید تا غذا از دهن نیوفتاده بریم بخوریم..

 _بریم

 روی صندلی نشستم..

 و ساناز درست کنارم قرار گرفت...

 _اینجارو دوست داری؟!

 _نمیگم دوست دارم ولی ازش بدمم نمیاد...

 با لبخند سری تکون داد...

 _به خاطر رفتار ماندانا دیگه پایین نمیای؟!

 نیست_نه اینطور 

 اینجوری راحت ترم..
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 سری تکون داد

مشغول غذا خوردن بودیم که یهو دستشو روی پاش گذاشت و 

 اخماش تو هم رفت..

 نگران نگاش کردم..

 _چیزی شده؟!

 پاتون درد میکنه؟!

 لبخندی زد..

 _نه عزیزم پای من حسی نداره..

 زبونم و گاز گرفتم..

 مشغول نشون دادم..خجالت زده سرم و پایین انداختم و خودم و 

خیلی دوست داشتم بدونم خانوم به این زیبایی و مهربونی چرا فلج 

 شده...

 با حرفی که زد متعجب سرم و بلند کردم و زل زدم بهش...

 _تصادف کردم...

 هول شدم

 نکنه بلند فکر کرده باشم.. 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

870 

 لبخند دردناکی زد...

 تادم...ماهش بود که تصادف کردم و به این روز اف۱دخترم فقط 

 ماهه که اوضاع اینه.. ۵االن 

ولی دکترا قول دادن با چندتا عمل دیگه حس به پام بر میگرده و 

 میتونم دوباره راه برم..

 _چقدر خوب...

 ایشاهللا که هرچه زودتر سالمتیتون و به دست بیارین..

 _مرسی عزیزم..

 ：یه لیوان آب برای خودم ریختم و در حالی که میخوردم گفتم

 _راستی مگه شما دختر دارین؟!

 دخترتون کجاس؟!

 با لبخند ابروی باال انداخت

 _دخترم؟!

 ساراس دیگه...

 مگه ندیدیش؟!

 آب به شدت پرت شد تو گلوم و به سرفه افتادم...
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 نگران شد..

 چند ضربه به پشتم زد..

 _چت شد یهو؟!

 دستم و روی قفسه ی سینم گذاشتم...

 نفس عمیقی کشیدم..

 اش کردم..متعجب نگ

 _هیچی من خوبم آب پرت شد گلوم

 االن خوبم

 _خوب خداروشکر

 بیشتر مواظب خودت باش,نگران شدم...

 اگه اتفاقی میوفتاد باین اوضام نمیتونستم برم کسی و خبر کنم..

 _چیزی نیست االن خوبم..

 ：و بدون مقدمه چینی گفتم

 _واقعا سارا دختر خودته؟!

 حتی تغییر پیدا کرد..حالت چهرش از نگرانی به نارا

 قاشق دستش و روی میز گذاشت..
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 به راحتی میشد نم اشک و تو چشماش دید..

 ：با صدای غمگینی گفت

 _آره,ولی اکثرن پیش مانداناس..

از وقتی به این وضع دچار شدم دیگه نتونستم خودم از دخترم نگه 

 داری..

این پای بی مثال بچه نصفه شب گشنش شه تا بخوام از جام پاشم و 

 جون و تکون بدم بچم از گشنگی نفله میشه..

 تا وقتی پاهام به حرکت بیوفته ماندانا از دخترم نگهداری میکنه..

 بهش مدیونم..

 واسه همین میگم کاراش و به دل نگیر..

 اونم تو زندگیش سختی زیاد کشیده همینا عصبیش کرده..

 وگرنه تو دلش چیزی نیست..

 نگاهش میکردم.. اون حرف میزد و شوکه

 یعنی چی که سارا دختر سانازه؟!

 مگه نباید سارا دختر ماندانا باشه؟!

 چرا هر لحظه داره همه چی پیچیده تر میشه؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

873 

 یعنی کیارش بچه ای نداره؟!

 یا شایدم داره و دخترش از ساناز باشه...

 پس ماندانا چی؟!

 نکنه من دو تا هوو داشته باشم؟!

 ولی نه مگه جنگه؟!

 کشکه؟!مگه 

 فیلم هندی که نیست...

 کیارش دو تا زن داشته و تا حاال کسی نفهمیده؟!

 مگه میشه؟!

 مگه داریم؟!

 هر دوتاشون نمیتونن زن کیارش باشن..

 ولی پس کین؟!

 اینجا چیکار میکنن؟!

 چرا ماندانا اون روز اون حرفا رو به من زد؟!

 ذهنم از حجم این همه سوال در حال ترکیدن بود..

 جوابی برای هیچ کدوم از سواالم نداشتم.. و من
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 خواستم حرفی بزنم که با دیدن چشمای اشکی ساناز سکوت کردم...

 دستم و رو شونش گذاشتم..

 ：دستی به چشمای اشکیش کشید و گفت

 _ببخش اگه تو رو هم ناراحت کردم...

 کال دلم از این زندگی پره...

بهش نیاز داشتم سرم اون از شوهر بی غیرتم که درست موقعی که 

 هوو آورد اینم از وضع داغون خودم...

 تنها امیدم به ساراس..

 اگه دختر کوچولوم نبود تا حاال خودم و خالص کرده بودم..

 ولی حیف حس مادرانم نمیذاره دخترم و تنها بذارم...

 کاش هیچ وقت پام و تو این خراب شده نمیذاشتم...

 م..دستم و روی شونش به حرکت در آورد

 ：با لحن دلداری دهنده ای گفتم

 _همه چی و بسپر دست خدا...

 ایشاهللا زندگی اون روی خوشش و بهت نشون میده...

 برگشت سمتم...
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 ：چشمای اشکیش و دوخت به چشمای غمزدم و گفت

 _راشین تو چی از زندگی من میدونی؟!

میدونی چه چیزایی و تحمل کردم تا به اینجا رسیدم؟! میدونی چه 

 زجرایی کشیدم؟!

 من کسی و نداشتم بهش تکیه کنم یا دلم بهش خوش باشه...

 همیشه فقط خودم بودم و بودم...

 خودم تکیه گاه خودم شدم..

 خودم,خودم و سر پا نگه داشتم...

اگه بابای معتادم من و به زور به عقد یکی از سرمایه دارا در 

 نمیاورد االن اوضام این نبود..

 نم میتونستم خوشبخت باشم...شاید اون موقع م

 ولی به خاطر پول پسره میشه گفت منو فروخت..

 اون عوضیم بعده ازدواج من و آورد اینجا..

 بعده یه مدتم آقا یه زن دیگه گرفت..

 میگفت مثله اوایل براش جذابیت و تازگی ندارم...
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هر کی ظاهرشو ببینه میگه چقدر آقا با شخصیته ولی کسی از باطن 

 راب نداره..کثیفش خ

مردم نمیدونن چقدر من و خونین جگر کرد همم منو مقصر هرزه 

 بودن شوهرم میدونستن...

 میگفتن البد خودتم هرز میری که شوهرتم به اینجوری شده..

 یا شایدم خوب بهش نمیرسی مجبور شده به زنای دیگه رو بیاره...

بود بهش ولی خدا شاهده هر چند دوستش نداشتم ولی چون شوهرم 

 احترام میذاشتم و سعی میکردم هیچ جوره براش کم نذارم...

 فکر کنم خوبیام دلش و زد..

 بعده اینکه به این روز افتادمم...

 گریش شدید تر شد..

 نتونست حرفش و ادامه بده...

 دلم براش سوخت...

 طفلی چقدر درد کشیده و دلش پره

 بلند شدم و سرش و تو آغوشم گرفت..

حاال به شونه ای نیاز داره که تا میتونه اشک بریزه و حس میکردم 

 خودش و خالی کنه..
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 درست مثله موقع هایی که خودم شونه میخواستم و نبود...

 همدم میخواستم و نبود..

 مجبور میشدم زانوهام و بغل کردم و با خودم حرف بزنم..

 خودم,خودم و آروم کنم...

 حال ساناز و خوب درک میکرد...

 و حس میکردم...بی کسیش

 دردامون خیلی به هم شبیهه ...

 خیلی زیاد

 بعد از کمی گریه کردن ازم جدا شد...

 دستم و توی دستش گرفت...

 ：با لحن پر درد اما مهربونی گفت

 _مرسی راشین جان...

 آغوش هیچ کس تا به حال انقدر آرومم نکرده بود..

 بعده مدت ها حس میکنم کمی خالی شدم..

 نه ای زدم..لبخند دوستا

 _نیازی به تشکر نیست..
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 من که کاری نکردم..

 هر وقت دلت خواست با کسی درد و دل کنی بیا پیشه خودم..

 قول میدم همه حرفات پیشه خودمون بمونه..

 دستم و فشرد

 _مرسی راشین..

 تو خیلی مهربونی...

حاال یه روز میام پیشت سر فرصت از زندگیه نکبت بارم واست 

 میگم...

 حاال وقت دکتر دارم...

 _دکتر برای چی؟!

 _برای پام..

 چند وقت یه بار باید برم پیش دکتر..

 تا چند وقته دیگم عمل دارم..

 دعا کن واسم..

 زندگی رو ولچر خیلی سخته..

 تنها آرزوم این شده که بتونم بازم راه برم و با دخترم بازی کنم..
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 آهی سوزناکی کشید..

 را یه وقتایی خونه نیست پس میره پیش دکتر...تازه فهمیدم چ

 لبخندی به روی صورت مهربونش زدم

_ایشاهللا خوب میشی و تو همین خونه دنبال دختر کوچولوت 

 میدویی و باهاش بازی میکنی..

 _خدا کنه...

 من که توکلم به همون باالیی..

 ایشاهللا کمکم میکنه و سالمتیمو بهم برمیگردونه...

بزنم که ضربه ای به اتاق زده شد و با باز شدن در  خواستم حرفی

 اتاق سکوت کردم..

 دو تا از خدمتکارا اومدم داخل..

 _خانوم اگه غذاتون و میل کردین میز و جمع کنیم..

 نگاهی به ساناز انداختم

 _من که غذامو کامل خوردم..

 رو به خدمتکارا کردم و گفتم

 _ممنونم..
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 میتونید جمع کنید...

جمع شدن میز ساناز با کمک چند تا از خدمتکارا از اتاق و با 

 بیرون رفت..

 از تو خونه موندن خسته شده بودم..

 یهو فکری به سرم زد..

 میتونستم با ساناز برم پیش دکترش..

 اینجوری هم آب و هوام عوض میشد هم میتونستم شهر و ببینم... 

ده و شیک سریع به سمت کمد لباسام رفتم و یه دست لباس پوشی

 برداشتم..

لباسارو پوشیدم و با انجام آرایش ملیحی با عجله از اتاق بیرون 

 اومدم...

با رسیدن به طبقه ی پایین همون لحظه سانازم از اتاقش بیرون 

 اومد..

 با دیدنم با تعجب نگام کرد..

 ：لبخندی زدم و گفتم

 _اگه اشکال نداشته باشه میخوام باهات بیام..

 دن خسته شدم..از تو خونه مون



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

881 

 _آره عزیزم حتما..

 اتفاقا خوشحال میشم..

 به سمتش رفتم..

 _باشه پس من کمکت میکنم..

 رفتم پشتش و ویلچرش و به حرکت در آورد

 _عزیزم نیاز به زحمتت نیست..

 خودمم میتونم...

 _چه زحمتی؟!

 در تونستن شما که شکی نیست ولی من اینجوری راحت ترم..

 دیگه چیزی نگفت..

 وارد محوطه ی عمارت شدم..

 راننده ای کنار ماشین وایستاده بود ...

 در ماشین و باز کرد و به سمتمون اومد..

 به ساناز کمک کرد بشینه ..

 منم کنار ساناز نشستم...

 با نشستن راننده ماشین به حرکت در اومد..
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 در تمام مدت با ذوق به اطراف نگاه میکردم..

 اومده بودم ولی نه این شهرش..چند باری ایتالیا 

 همه چیز برام جذابیت داشت...

 دقایقی بعد رسیدیم..

با ورودمون به مطب راننده با منشی اونجا هماهنگ کرد و منو 

 ساناز وارد اتاقی شدیم..

 دکتر جوان و جا افتاده ای روی صندلی نشسته بود..

 با دیدن ما از جاش بلند شد و لبخند دندون نمایی زد

 سالم خانوم نیازی حال شما؟! _به

 خوش آمدین..

 بفرمایید داخل..

 با فارسی صحبت کردن دکتر فهمیدم ایرانیه...

 پیدا کردن یه هم زبون تو غربت به آدم حس خوبی میده...

 سانازم خیلی محترمانه جوابش و داد و باهاش احوال پرسی..

 دکتر به صندلی رو به روش اشاره کرد که بشینم

 ساناز انداختم و نشستم..نگاهی به 
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 ：آقای دکتر رو به ساناز کرد و گفت

 کیارش چرا نیومده؟!

 خیلی وقته دیگه همراه شما نمیبینمش..

 ：ساناز با لبخندی روی لباش گفت

 _یه مدت رفته بود ایران..

 حاالم که برگشته حسابی سرش شلوغه..

 متعجب به ساناز نگاه کردم..

 نجا؟!مگه کیارش با ساناز میومده ای

 _سالم منو حتما بهش برسون و بگو حسام گفت خیلی بی معرفی..

 یهو برگشت سمت من..

 _راستی این خانوم و معرفی نمیکنید؟!

 ساناز برگشت سمت من

 _ای وای یادم رفت..

 ایشون خواهره من هستن...راشین..

 و به دکتر اشاره کرد

 _ایشونم دکترم ,آقای ایزدی,حسامه ایزدی...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

884 

 نمیدونم چرا من و خواهرش معرفی کرد..

 دکتر اظهار خوشبختی کرد..

 با لبخند سری تکون دادم..

 ：رو به ساناز گفت

 _خواهر زیبایی دارید

 سرم و پایین انداختم و دیگه حرفی نزدم..

 دکتر بعد از معاینه ی ساناز ازمون خواست دوباره بریم پیشش...

 یم..با خدافظی از دکتر از مطب بیرون اومد

ساناز از راننده خواست کمی تو شهر دور بزنه تا من بتونم شهر و 

 بیشتر ببینم...

 ذوق زده ازش تشکر کردم...

 هوا تاریک شده بود که برگشتیم خونه...

 با وجود ساناز و شوخیاش بهم خوش گذشته بود...

با ورودمون به عمارت کیارش و دیدم در حالی که لیوانی دستش 

 محتویات داخلش میخورد دستش رو شونه ی ماندانا بود...بود و از 
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و ماندانا با لبخند دندون نمایی زل زده بود تو چشمای کیارش و 

 باهاش حرف میزد..

 با دیدن این صحنه لبخند روی لبام ماسید..

 باورم نمیشد این مردی که رو به روم وایستاده کیارش باشه..

 انا برگشتن سمت ما..با سالم گفتن ماندانا کیارش و ماند

 دست کیارش از روی شونه ی ماندانا شل شد و افتاد پایین..

 اخم روی پیشونیش عمیق شد.. 

 به چند قدم بلند بهمون نزدیک شد..

 ：درست رو به روم قرار گرفت و با صدای بلندی گفت

 االن وقت برگشتنه؟!

 تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟!

 ：ساناز گفت

 _با من بود

رفتیم مطب دکتر ایزدی از اونجا دوری تو شهر زدیم تا راشین به 

 خورده شهره ببینه..

 کیارش نگاه برزخیش و.دوخت بهم..
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 _از من اجازه گرفتی رفتی؟!

 همون لحظه ماندانا با گیالسی تو دستش به سمتمون اومد

 ：دستش و دور بازوی کیارش گذاشت و گفت

 _چیکارشون داری کیارش؟!

 ده راحت باشن..بذار یه خور

 طاقت دیدن این صحنه رو نداشتم..

 بغض کرده ازشون دور شدم و با عجله به سمت پله ها رفتم..

 به صدا زدنای کیارش توجهی نکردم و خودم و به اتاقم رسوندم..

 تحمل هر چی و داشتم اال این یه مورد..

 نمیتونستم کیارش و در کنار ماندانا ببینم..

 نمیتونستم..

 م به اتاق سریع در و قفل کردم..با ورود

 همون لحظه کیارش اومد باال..

 دستگیره در و چند بار باال پایین کرد..

وقتی از باز شدن در نا امید شد با مشت به در کوبید و با صدای 

 ：بلندی گفت
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 _در باز کن راشین باید باهم حرف بزنیم..

 چرا در قفل کردی..

 ：با صدای که از بغض میلرزید گفتم

 _از اینجا برو...

 دیگه نمیخوام صدای نحست و بشنوم..

 لگدی به در زد

 _باز کن این بی صاحبو تا نشکستمش

 گفتم باید با هم حرف بزنیم..

 _نمیخوام باهات حرف بزنم..

 ازت متنفرم..

 برو پیشه همونی که تا حاال پیشش بودی..

 از اینجا گمشو...

 داری حالم و به هم میزنی

 اونیکه باید عصبانی باشه منم نه تو..._راشین 

کی بهت اجازه داد بدون اینکه به من بگی از این خراب شده بری 

 بیرون؟!
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 مثله اینکه پیام چند وقت پیش یادت رفته...

 از طرفیم کی به تو گفت با ساناز بری پیش حسام؟!

 رفیقم باید زنگ بزنه بهم بگه از زنم خوشش اومده؟!

و خواهر ساناز معرفی کردی و نگفتی زنه اصال واسه چی خودت 

 منی؟!

 انقدر از من بدت میاد؟!

 عارت اومدی بگی کیارش شوهرمه؟!

 اون حلقه کوفتی و چرا دستت نکردی؟!

 حتما باید میرفتم با اون مردیکه چشم چرون گالویز میشدم؟!

 ولوم صداش هر لحظه بیشتر میشد...

 ولی دیگه از این صدای بلند نمیترسیدم..

 نم مثل خودش صدام و بردم باالم

 _آره ازت بدم میاد..

 ازت بیزارم...

 اصال میدونی چیه خجالت میکشم بگم تو شوهرمی..

 تویی که فقط اسم شوهر و یدک میکشی...
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 تو رو شوهر خودم نمیدونم واسه همین حلقمو نمیندازم

 حتی از اون حلقه ی لعنتیم بدم میاد..

 اشته باشه بدم میاد...اصال از هر چی که به تو ربط د

 تویی که هیچ بویی از مردونگی نبردی...

 به چه حقی زن داشتی اومدی سراغ من؟!

 چرا با احساست من بازی کردی؟؟

 به چشم یه عروسک به من نگاه کردی؟!

 یه عروسکی که هر وقت ازش خسته شدی بندازیش دور؟!

 ولی کور خوندی برو پیش همون ماندانا...

 طرف من نیا...برو و دیگه 

 فکر کن راشین دیگه مرد...

 دستم و جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق هقم بیرون نره..

 کیارش پشت در سکوت کرده بود..

 ：بعد از لحظه ای با صدای ناراحتی گفت

 _مشکل تو فقط مانداناس؟!

 سکوت کردم
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 حتی اگرم میخواستم حرفی بزنم گریه امونم نمیداد...

 در بود از روی در سر خورد..حس کردم دستش که رو 

 ：با صدای آرومی گفت

 _باشه پس,حلش میکنم...

و صدای قدماش که نشون از دور شدنش از اتاق بود تو فضای 

 بیرون از اتاق پبچید...

 با رفتنش همونجا روی زمین نشستم...

 نمیدونستم چیکار کنم

 از طرفی کیارش و میخواستم و از طرفیم نمیخواستم...

 انا توی زندگی کیارش برام شده بود درد..وجود ماند

 یه درد عمیق...

 نمیتونستم با ماندانا کنار بیام..

 کیارش باید فقط ماله من باشه..فقط ماله من...

 ：با پشت دست اشکام و پاک کردم و زیر لب گفتم

 دوست دارم لعنتی انقدر احساساتم و به بازی نگیر..

 بیشتر نشکن..این قلب و شکسته رو از این 
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 دیگه کم کم چیزی ازم نمیمونه...

 من بدون تو میمیرم کیارش...

 چشم هام خیسم و روی هم گذاشتم

 _میمیرم...

 گاهی بین دوراهی عقل و احساس میمانی..

 نمیدانی باید بمانی و برای احساست بجنگی..

 یا با عقل پیش بروی و پا روی عشق و احساست بگذاری...

 طرفای ظهر بود که کیارش بدون در زدن وارد اتاق شد...روز بعد 

 متعجب نگاش کردم...

 بازم قیافش جدی بود...

 _تا عصر وسایالت و جمع کن از اینجا میریم..

 و راه اومده رو برگشت..

 خیره ی در بسته شدم...

 نمیدونستم کیارش میخواد منو کجا ببره؟!

کیارش و ماندانا با هم تنها  با فکر اینکه قراره با رفتنه من از اینجا

 بشن اعصابم به هم ریخت...
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 دستام و مشت کردم...

ولی مسلما اگرم میموندم و اونا رو با هم میدیدم اعصابم از بیشتر 

 بهم میریخت...

 به سمت کمدم رفتم و مشغول جمع کردن وسایالم شدم...

ین از اینکه هر چند وقت یه بار مجبورم وسایالم و جمع کنم و از ا

 خونه اون خونه برم خسته شده بودم...

 ولی خب چاره چیه؟!

 مجبورم...

مشغول جمع کردن لباسام بودم که صدای ضربه زدن به در بلند 

 شد..

 بفرمایید：در حالی که لباس تو دستم و توی چمدون میذاشتم گفتم

 در باز شد..

 با دیدن ساناز از جام بلند شدم...

 ：کمی جلوتر اومد و گفت

 عزیزم مزاحم که نشدم؟! _سالم

 _نه نه اصال ...
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 اتفاقا از دیدنت خوشحال شدم..

 بیا تو چرا دمه در وایستادی؟؟

 لبخندی زد 

 با ویلچرش جلو اومد و در و بست...

 رفتم طرفش..

 نگاهی به چمدونم انداخت

 _داری وسایالت و جمع میکنی؟!

 سری تکون دادم

 _کیارش گفت...

 بهتره...میگفت اینجوری 

 سکوت کردم

 _راشین تو از اینجا بودن ناراحتی؟!

 نمیخواستم چیزی بهش بگم و غرورم و لگدمال کنم...

 ：پس گفتم

 _نه اصال..
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ولی کیارش پیشنهاد داد یه مدت از اینجا دور باشیم منم قبول 

 کردم...

 سری تکون داد

 لبخندی زد و گفت

 داره.._ولی خودمونیما کیارش خیلی دوست 

 متعجب بهش زل زدم..

 یه چیزی تو دلم تکون خورد...

 _اینو جدی گفتم..

 هر کسی میتونه به راحتی عشق و تو نگاهش ببینه..

 دستم و تو دوتا دستش گرفت

 _کیارش خیلی مرده خوبیه..

 هواش و داشته باش..

 قدر همچین مردی و باید دونست..

 ..مردایی مثل کیارش کم پیدا میشن...خیلی کم.

 تعدادشون انگشت شماره...

 آره خیلی...：تو دلم گفتم
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 نگاهش چرخید سمت چمدون...

 _ای وای اومدم مزاحم کارت شدم..

 خودم که نمیتونم کمکت کنم اومدم از کار کردنم انداختمت...

 هنوز تو شوکه حرفاش بودم..

 سعی کردم خودم و جمع کنم...

 ：با صدای آرومی گفتم

 کردم..._نه همرو جمع 

 چیزه زیادی نبود..

 نگاهش و به چشمام دوخت

 _خوبه پس خداروشکر..

 چیزی نیاز داشتی به خودم بگو..

 لبخندی زدم..

 _ممنونم,همه چی هست...

 آروم ازم جدا شد..

 _راشین جان من دیگه برم..

 امروز از صبح سارا رو ندیدم..
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 دلم برا بچم لک زده..

 هش سر بزنم...مثله اینکه کمی سرماخورده برم ب

 _باشه عزیزم برو..

 کوچولوت و حتما از طرف من ببوس...

 _باشه حتما...

 و به سمت در رفت..

 در و باز کرد..

 موقع خروج چرخید سمتم...

 _خانوم خانوما بیشتر مواظب زندگیت باش...

 مرداد تولده کیارشه... ۲۰در ضمن آخره هفته یعنی 

 گفتم شاید بد نباشه بدونی...

 یه تبریکی بهش گفتی...شاید 

 و با زدن چشمکی از اتاق بیرون رفت...

 با رفتن ساناز ذهنم درگیر تولد کیارش شد...

 نکنه کیارش روزه تولدش بخواد پیش ماندانا باشه...

 حسادت افتاد تو جونم..
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 دستای مشت شدم و به هم فشردم...

 نه نمیذارم..

 کیارش باید تمام مدت پیش من باشه...

 نمیذارم پاشو تو این عمارت کوفتی بذاره ...به هیچ عنوان نمیذارم...

 کاری میکنم تمام مدت پیش خودم باشه..فقط پیش من...

 از حاال واسه روز تولدش کلی برنامه دارم...

به سمت چمدون رفتم زیپش و بستم و به آخره هفته فکر 

 مرداد... ۲۰کردم...درست 

 ومد تو اتاق..بود که کیارش ا ۶طرفای ساعت 

 بدون هیچ حرفی چمدون و برداشت..

 ：و در حالی که به سمت در میرفت گفت

 _آماده شو بیا پایین...

 و از اتاق بیرون رفت..

 با رفتنش لباسایی که از قبل آماده کرده بودم و پوشیدم..

 از اتاق خارج شدم..

 لحظه ی آخر نگاهم به اتاق مرموز بود..
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 ه شدت برام آشنا بود..شکلی که روی اتاق بود ب

 من مطمئن بودم این شکل و قبال جایی دیدم ولی کجاشو نمیدونستم...

 نگاهم و از در گرفتم 

 باالخره یادم میاد...：با خودم گفتم

 و رفتم پایین..

 ساناز تو هال بود ..

 سارا رو تو بغلش گرفته بود و قربون صدقش میرفت..

 با دیدنم لبخند رو لباش ماسید..

 متش رفتم..به س

 _واقعا داری میری؟؟

 _اوهوم..

 خوبی دیدی بدی دیدی حالل کن...

 قیافش پکر شد..

 _تازه داشتم یه دوست پیدا میکردما...

 ولی مثله اینکه قسمت اینه..

 برو خدا به همرات..
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 ایشاهللا بازم همدیگه رو میبینیم...

 لبخندی به روش زدم

 _حتما همین طوره...

نگاهم و به سارایی که تو بغل ساناز مشغول خوردن انگشت دستش 

 بود دوختم.. 

 همیشه عاشق بچه بودم...

 سارا خیلی ناز بود درست مثل مامانش..

 نمیدونم چرا از اول متوجه شباهت سارا به ساناز نشده بودم؟!

 آخه این گوگولیه ناز چطور میتونه دختر اون افریته،ماندانا باشه؟!

 ه سارا دختر سانازه حس بهتری داشتم..از اینک

 انگشتش و از دهنش بیرون آوردم..

 ：و با لحن بچه گونه ای گفتم

 _انگشتت و نخور خاله

 مریض میشی..

 سارا خندید..

 ذوق زده از خندش لپش و کشیدم
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 حس کردم میخواد بیا بغلم..

 ：ساناز با لبخند روی لباش گفت

 _میخوای بغلش کنی؟! 

 ：خوشحالی گفتمبا 

 _آره حتما

 سارا و بغل گرفتم..

 کلی ذوق کردم...

 ：بوسیدمش و گفتم

 _چرا اینقدر تو شیرینی آخه؟!

 بخورمت شیرین عسل؟!

 با بلند شدن صدای خنده ی سارا محکم به خودم چسبوندمش..

 ：با هیجان گفتم

 _اینجوری نخند که ضعف میکنم واست...

 نگاه کیارش گره خورد.. همون لحظه نگاهم با

 کنار در وایستاده بود و با نگاه خاصی زل زده بود به من...
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 ：مثل اینکه سانازم کیارش دید که گفت

 _راشین جان کیارش اومد..

 نگاهم و از کیارش گرفتم..

 بوسه روی لپ سارا نشوندم و گذاشتمش تو بغل ساناز...

 _من دیگه برم ساناز جون..

 وت باش..مواظب خودت و کوچول

 خم شدم و گونه ی ساناز و بوسیدم...

 _قربونت برم..

 تو هم مواظب خودت باش..

 به ما هم سر بزن..

 _حتما..

 و با خدافظی به سمت کیارش راه افتادم..

 با هم سوار ماشین شدیم..

 در طول مسیر هیچ حرفی بینمون درد و بدل نشد...

کنار یه برج خیلی  از پنجره خیره ی بیرون بودم که بعد از دقایقی

 زیبا نگه داشت..
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 و زودتر از من پباده شد...

 نگاهی به قیافه بی تفاوت کیارش انداختم..

 به جای اینکه من شاکی باشم آقا شاکیه...

 مثله اینکه تلبکارم شدم..

 از ماشین پیاده شدم..

 کیارش چمدونم و برداشت و به سمت برج رفت..

 افتادم....منم دنبالش راه 

 نگهبانی جلو برج وایستاده بود..

 به سمتمون اومد..

در حالی که خوش آمد میگفت به نشانه احترام کمی سرش و رو به 

 پایین خم کرد..

 چمدون و از کیارش گرفت..

 با کیارش وارد برج شدیم...

 کیارش به یه قدم جلوتر از من راه میرفت..

 یهو قدماش و آروم کرد..

 ه میخواد کنارش قرار بگیرم..خوب فهمیدم ک
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 وارد آسانسور شدیم... با هم

 دکمه آخرین طبقه رو زد...

نمیدونم کیارش چه عالقه ای به ارتفاع داره که باید هرچی خونه 

 میگیره یا مثل خونش تو تهران و اینجا طبقه ی آخر باشه..

 یا مثل عمارتش تو بلندی باشه...

 رسیدیم...بعد از لحظه ای به طبقه ی آخر 

 از آسانسور بیرون اومدیم..

 به سمت یکی از واحد ها رفت و در و باز کرد..

 کنار در وایستاد تا اول من برم داخل...

 با خودم گفتم:خوبه حداقل شعورش میرسه خانوما مقدم ترن...

 و وارد خونه شدم...

 با ورودم نگاهم و تو کل خونه چرخوندم..

 و خورد...که یهو چشمم به تراس رو به ر

تراسی که به خاطر تمام شیشه بودن درش میتونستی کامل منظره ی 

 بیرون و از همینجا هم ببینی..

 به سمت تراس رفتم..
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 وارد تراس شدم...

 با دیدن صحنه ی رو به روم لحظه ای شوکه شدم..

 به خودم که اومدم زیر لب گفتم:

 _وااای خدای من...

رو به روم قرار داشت نگاه با هیجان به شهر زیبایی که درست 

 کردم..

رودخونه ای از وسط شهر گذشته بود که زیبایی شهر با وجودش تو 

 چندان شده بود...

 نسیمه مالیمی میوزید...

 چند برج دیگه در اطراف دیده میشد...

ولی بزرگ ترین برج همین برجی بودی که حاال من دارم از داخل 

 تراسش شهر و دید میزنم..

 همه زیبایی به وجد اومدم..از این 

نمیدونم چقدر گذشت که داشتم ذوق زده اطراف میزدم که یهو یاد 

 کیارش افتادم...

 لبخند روی لبام ماسید...

 نکنه برگشته باشه عمارت؟!
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 با عجله از تراس بیرون اومدم..

از فکره اینکه کیارش رفته پیش ماندانا حسادت مثل خوره افتاد تو 

 جونم...

 مشت کردم و زیر لب گفتم:لعنتی...دستام و 

 همون لحظه نگاهم به کیارش افتاد..

 روی مبل نشسته بود و سرش و به به پشتیه مبل تکیه داده بود..

 چشماش بسته بود...

 نزدیکش شدم..

 مثله اینکه خوابش برده بود..

 تو خوابم یه اخم رو پبشونیش دیده میشد...

 کنم..دلم میخواست با انگشتم اخماش و باز 

 بعدشم دستم و بکشم توی موهای خوش حالتش...

 نگاهم به لباش افتاد...

 چقدر دوست داشتم که میتونستم االن این لبارو ببوسم..

 ولی تجربه ثابت کرده بود که کیارش خوابش خیلی سبکه..

 و با کوچک ترین حرکتی زود از خواب بیدار میشه...
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 آهی کشیدم...

 مشکیش انداختم..نگاهی به لباسای سرتا پا 

 از وقتی اومدیم ایتالیا همش مشکی میپوشه...

 گرفتم و از به سمت یکی از اتاقا رفتم... نگاهم و ازش

 با موندن کنار کیارش کار دست خودم میدادم...

 داشتم براش پر پر میزدم و نباید فعال کار اشتباهی انجام بدم...

 فعال نه...

 سوم شخص

 اتاق ،کیارش چشماش و باز کرد..با رفتن راشین به 

 به در اتاقی که راشین واردش شده بود نگاهی انداخت..

 با خودش گفت:چی میشد اگه راشین دوستم داشت و میومد طرفم...

 اون موقع دنیا رو به پاش میریختم..

 کاش میومد جای قضاوت کردنم بهم میگفت دردش چیه..

 دم...همه چیو...اون موقع خودم همه چی و براش توضیح میدا

 ولی با هر چی بتونم کنار بیام با بی اعتمادی و بی توجهی نمیتونم...

 تا وقتی نپرسه منم جوابی نمیدم...
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مهم نیستم و به همین راحتی میگه ازم بیزازه چیکار  وقتی براش

 کنم؟!

 به زور که نمیشه کسی و عاشق کرد...میشه؟!

ا اون پسره ی احمق باشه و با فکر به این که ممکنه هنوزم با دلش ب

 برای همینه که نمیتونه به من دل بده دستام مشت شد..

 راشین ماله منه..

 پس همه چیشم ماله منه...

 ...حتی قلبش

 باید ماله من باشه باید...

 دستم و روی سرم گذاشتم و فشار دادم..

 یاده دیروز افتادم..

رو بهم زد یه لحظه موقعی که راشین من و با ماندانا دید و اون حرفا

از فکر اینکه حتی شده به عنوانه شوهرشم براش مهمم و به ماندانا 

 حسادت کرد خوشحال شدم..

 یعنی جای امید هست؟!

 راشین میتونه من و دوست داشته باشه؟!

 از طرفیم عذاب وجدان لعنتی رهام نمیکرد...
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نباید به خاطر عشقی که خودم به راشین داشتم اینجوری باهاش 

 زدواج میکردم...ا

 دیروز وقتی گفت ازت متنفرم یه جوری شدم..

 وقتی فهمیدم مشکلش مانداناس تصمیم گرفتم بیارمش اینجا...

 چون فعال نمیتونم ماندانا رو از عمارت بیرون کنم...

 بهش نیاز دارم...

 باید باشه...

 خسته بودم..

 سرمم از اتفاقات اخیر درد گرفته بود...

 هم گذاشتم تا کمی استراحت کنم..چشم هامو رو 

 با خودم گفتم:راشین عاشقم شو...

 دیگه تحمل ندارم...

 راشین

 با ورودم به اتاق خواب بازم محو زیباییش شدم..

 همه ی لوازم اتاق خیلی شیک بودن و با سلیقه چیده شده بودن..
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پنجره ی بزرگ و زیبایی هم توی اتاق بود که از اونجا میشد به 

 نظره ی فوق العاده ی بیرون و دید زد..راحتی م

 نگاهم به تخت دو نفره ی توی اتاق افتاد..

 لبخنده دردناکی زدم

 یعنی میشه بازم کیارش بیاد کنارم و شب تو آغوش گرمش بخوابم؟!

 آهی کشیدم..

 نگاهم و از تخت گرفتم و از پنجره به بیرون دوختم...

 دلم چایی میخواست..

 .از اتاق بیرون اومدم.

 خواستم وارد آشپزخونه بشم که نگاهم به کیارش خورد...

 همونطور تکیه به مبل خواب بود..

 نزدیکش شدم..

 باید بیدارش میکردم وگرنه گردنش درد میگرفت..

اومدم صداش بزنم که متوجه ی خاموش روشن گوشیش که کنارش 

 رو مبل بود شدم..

 دلم خالی شد...با دیدن اسم ماندانا روی صفحه ی گوشیش تهه 
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 بازم حسادت تو وجودم زبونه زد...

 خواستم گوشیشو بردارم که مچ دستم و چسبید..

 سرم و باال آوردم و نگاهم و به چشم های خواب آلودش دوختم..

 لب زد:با گوشی من چیکار داری؟!

 همین حرفش کافی بود تا خشمم چند برابر بشه و از کوره در برم...

زنگ میزد خواستم بگم شوهرش خوابه که یه _هیچی هووم داشت 

 وقت نگران نشه...

 تو برای من بی ارزشی ولی شاید برای اون ارزش داشته باشی...

 خواستم از کنارش رد شم که دستم و محکم تر گرفت

 _راشین دیگه داری کم کم عصبانیم میکنی...

 صبر منم حدی داره...

 تمومش کن این حرفا و بچه بازیه مسخرتو..

 دیگه بزرگ شدی یه خورده رفتارتو عوض کن...

 مچ دستم و با شدت از دستش بیرون کشیدم..

_مگه من این مسخره بازیارو راه انداختم که حاال بخوام تمومش 

 کنم؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

911 

 تو شروعش کردی...

تویی که با این مسخره بازیات و بچه بازیات زندگی من و به لجن 

 کشیدی...

 حاال من تمومش کنم؟!

ن مسخره بازیارو تموم میکنم تو هم برو به هرزه بازیات باشه ای

 برس...

 برو و ..

 با دادی که زد صدا تو گلوم خفه شد..

 _راشین؟!؟!؟!؟

 اشکام روی گونه هام سرازیر شد...

 با صدایی که از شدت بغض آروم شده بود گفتم:

 _ازت متنفرم کیارش...

 ازت متنفرم...

 ازت متنفرم...

 تاقم شدم و در و بستم...و با عجله وارد ا

 تکیه به در روی زمین سر خوردم...
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 آخه این چه دردی بود افتاد تو جونم؟!

 چرا خوشی به من نیومده؟!

تا میام حس کنم دارم به خوشبختی نزدیک میشم همه چی خراب 

 میشه...

 با کوبیده شدن در خروجی به خودم اومدم..

 تازه فهمیدم چه گندی زدم...

منی که میخواستم کیارش و ماله خودم کنم و شوهرم و از ماندانا 

 پس بگیرم با حرفای االنم همه چی و خراب کرده بودم..

 کیارش و از خودم رونده بودم..

 من عصبانیش کردم حاال میره تا ماندانا آرومش کنه...

 دستم و روی موهام گذاشتم و کشیدم...

 م شه ولی نشد...شاید با این درد کمی از درد قلبم ک

 درد قلبه من به این راحتی خوب نمیشه...

کیارش با همه ی وجودم دوست داشتم ولی با تمام وجود هم از 

 ماندانا متنفر بودم...

کاش میتونستم کاری کنم که هرچی زودتر گورش و از زندگی 

 کیارش گم کنه...
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 کاش میتونستم...

 در اتاق و باز کردم و رفتم بیرون..

 کیارش نبود...

 هق هق و از سر گرفتم..

 منه لعنتی همه چی خراب کرده بودم..

 همه چیو...

هوا تاریک شده بود و من انقدر گریه کرده بودم که چشمام باز 

 نمیشد...

از فکره اینکه کیارش االن پیش مانداناس حرص میخوردم و خودم 

 و لعنت میکردم

روش دیگه مشکل و حل  کاش دو دقیقه جلوی زبونم و میگرفتم و به

 میکردم...

 نه این که کار و از اینی که هست خراب تر کنم...

 وارد اتاقم شدم...

 لباسام و با یه تاپ شلوارک کوتاه عوض کردم...

 شب گذشته بود و کیارش هنوز نیومده بود.. ۱۲ساعت از 

 رو تخت دراز کشیدم...
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 پاهام و جمع کردم...

 ماندانا نباش...با گریه نالیدم:ترو خدا پیش 

 ترو خدا...

 کم کم خوابم برد..

 از خواب که بیدار شدم کمی طول کشید تا موقعیت و درک کنم...

 صبح بود.. ۳:۱۰نگاهی به ساعت انداختم..ساعت 

 و کیارش هنوز برنگشته بود...

 کالفه شدم..

 لعنت به من که همه ی اینا تقصیر منه..

 افتادنگاهم به دره نیمه باز اتاق 

 برقای بیرون روشن بودن

 یهویی خوابم برد و یادم رفته بود خاموششون کنم..

 خواستم دوباره بی توجه بخوابم که فهمیدم بی نهایت تشنمه.

 به سختی از جام پا شدم..

 و با قیافه ای پریشون از اتاق بیرون رفتم

 چشمامو به زور باز نگه داشته بودم
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یلی یهویی یه مردو دیدم که روی خواستم وارد آشپزخونه شم که خ

 مبل نشسته 

چشامو کامل باز کردم و با دیدن کیارش که خیلی جدی داشت منو 

 نگاه میکرد شکه شدم..

 از قیافش خستگی میبارید..

اون لحظه فقط به این موضوع فکر کردم که چقدر دلم بغلشو 

 میخواد...

 و از طرفیم از اینکه برگشته بود خوشحال بودم..

 ی توجه به دعوامون به سمتش رفتم و نشستم رو پاش...پس ب

به قیافه متعجبش توجهی نکردم و دستمو دور گردنش و سرم و 

 روی سینش گذاشتم 

 چشامو بستم و عطرشو بو کشیدم

 من عاشق این عطرم...عاشق این بوی تلخ...

 سعی کردم دلتنگیمو برطرف کنم...

 ..بغل کیارش وجودم و پر از آرامش کرده بود

 از حضورش خیلی خوش حال بودم...
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بعد چند دیقه مثله اینکه کیارشم طاقت نیاورد چون با یه دستش منو 

 با آغوشش فشرد و روی موهام و بوسید

 سرشو تو موهام نگه داشت و مثله همیشه نفس عمیقی کشید..

 چقدر از این کارش خوشم میومد..

 حس خوبی بهم میداد..

حالت موندیم اون یکی دستشو زیر پاهام یه خورده که تو همون 

گذاشت و بدون هیچ حرفی تو آغوشش بلندم کرد و به سمت اتاق 

 خواب رفت.

 تو مسیره اتاق خواب کلید برق و زد و خونه تو تاریکی فرو رفت

 وارد اتاق که شدیم در و با پاش بست و منو روی تخت گذاشت

 پخش شده بودچراغ خواب روشن بود و نور مالیمی توی فضا 

 پیراهن مشکیش و درآورد 

 نگاهم به سیکس پکش و بازوی ورزشکاریش افتاد...

 کنارم دراز کشید

 منو کشید تو بغلش و چسبوند به خودش..

 سرم و توی سینه ی مردونش پنهون کردم..

 روی سرم و بوسید...
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 چقدر به این آرامش نیاز داشتم..

 ورد...بی اراده روی سینش و بوسیدم که تکونی خ

 من و بیشتر به خودش فشرد..

 دستش و از پشت برد زیر لباسم و روی کمر لخت.م گذاشت..

 از تماس دستش با پوست بدنم لرزی افتاد تو تنم..

 سرش و تو گودی گردنم فرو برد.. 

 بوسه ی داغی روی گردنم نشوند و با صدای خشداری گفت:

 _بخواب راشین..

 هم تو خسته ای هم من...

 به یه خواب آروم نیاز داریم... جفتمون

 پس شیطونی نکن و بخواب..

 حق با کیارش بود...

 جفتمون خسته بودیم...

 خیلی خسته...

 به آرامش وجود هم و یه خواب آروم در کنار هم نیاز داشتیم..
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پس کمی سرم و روی سینه ی مردونش جا به جا کردم و چشمام و 

 بستم...

 م تو بغل کیارشم...صبح که از خواب بیدار شدم دید

 تازه یاده کاره دیشبم افتادم...

 اینکه بی هوا رفتم تو بغلش و سرم و روی سینش گذاشتم...

 دلم نمیومد از بغلش بیام بیرون..

 البته اگرم میخواستم نمیتونستم..

 طوری من و بغل کرده بود که انگار میخوام فرار کنم..

 کردم...به چهره ی غرق در خوابش نگاه 

 حتی تو خوابم جذبه داشت...

یه لحظه دلم براش ضعف رفت و وسوسه ی بوسیدنش افتاد تو 

 جونم...

 دستم و روی سینه ی لخت.ش گذاشتم...

 و خطای فرضی کشیدم...

 یهو با یه حرکت خیمه زد روم...

 بازم یادم رفته بود خواب کیارش به طور فجیعی سبکه..



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

919 

 فتاد...نگاهم به چشمای خواب آلودش ا

 سوالی نگاش کردم..

 سرش پایین اومد ..

 لباش و چسبوند کنار گوشم و با صدای خشداری گفت:

 _دیشب که نذاشتی بخوابم،االنم نمیذاری؟!

 تعجب کردم..

 من که دیشب خوابیدم..

 .از تماس لباش با الله ی گوشم یه جوری شدم

 یه خورده سرم و چرخوندم و گفتم:

 خوابیدم.._من که دیشب 

 الله ی گوشم و بین لباش اسیر کرد..

 _خودت خوابیدی و نذاشتی من بخوابم...

 نمیدونستم منظورش چیه...

 من تو خواب لگدم نمیزدم..

هرچند اگه لگدم میزدم اونطوری که اون من و بغل کرده بود مسلما 

 نمیتونستم جم بخورم...
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له گوشم زد خواستم بگم منظورت چیه که با بوسه ای که کنار ال

 سکوت کردم...

 نفسم تو سینه حبس شد و چشمامو بستم..

 _شیطونی تاوان داره ..

 چه اول صبح باشه چه آخر شب فرقی نمیکنه...

 اینو میدونستی؟!

لباش و از کنار الله ی گوشم برنداشت و با بوسه های ریز کشیدش 

 روی گردنم..

 آب دهنم و قورت دادم..

 گردنم و دست دیگش روی کمرم بود...یه دستش و دور 

 گوشیش زنگ خورد..

 یه لحظه مکث کرد..

 و دوباره بی توجه به گوشیش به بوسه های آتشینش ادامه داد..

 حس میکردم تمام تنم از گرما داره میسوزه...

 نفسای داغش که گردنم میخورد بدنم گر میگرفت...

نگ صدای گوشیش قطع شد و دقیقه ای نگذشت که صدای ز

 گوشیش دوباره تو اتاق پیچید...
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 آروم سرش و باال آورد..

 چشم های خمارمون قفل هم شد...

 منتظر بودیم صدای گوشی قطع شه...

 ولی مثله اینکه اونی که پشت گوشیه سیریش تر از حرفاس...

 اخمای کیارش رفت تو رو هم و با گفتن لعنتی از روم بلند شد...

 .گوشیش و برداشت و جواب داد.

 _بله

..._ 

 _سالم

..._ 

 _کار داشتم نتونستم بیام..

...._ 

 _چی؟!؟!؟؟!

 چی میگی؟!

..._ 

 _پس من برا چی شما رو گذاشتم اونجا؟!
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..._ 

 _تا من میام تو حواست به همه چی باشه..

 االن راه میوفتم.. 

 سریع گوشی و قطع کرد...

 من و نگاه کرد و گفت:

 باید زود برم..._یه کار واجب واسم پیش اومده 

 مواظب خودت باش ..

 و با عجله از اتاق بیرون رفت...

با خودم گفتم:یعنی چه اتفاقی افتاده که کیارش اینطور به هم 

 ریخت...

 از رو تخت پا شدم..

زیر لب به اون کسی که به کیارش زنگ زد و گند زد به حالمون 

 لعنت فرستادم...

 آرایشم..رفتم جلوی آینه ی روی میز 

 روی صندلی نشستم...

 از تو آینه به خودم نگاه کردم...
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 یقه ی لباسم باز بود..

 و همین باعث شده بود گردنم کامال تو چشم باشه..

دستم و روی قسمتی که لحظه ی پیش کیارش مشغوله بوسیدنش بود 

 شدم...

 کی قرمز شده بود..

 دستم و روی قسمت قرمزی گذاشتم...

 ت سفید این دردسرارو هم داره..زیر لب گفتم:پوس

 یهو در باز شد..

 چرخیدم سمت در..

کیارش تو چهارچوب در وایستاده بود و مشغول بستن دکمه های 

 پیراهنش..

 نگاهم و از هیکل عضله ایش گرفتم و به صورتش دوختم..

 نزدیکم شد...

 بلند شدم.. از جام

 نمیدونم چرا هول کردم و گفتم:

 _صبحونه نمیخوری؟!
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 نیشخندی زد...

دستش و پشت گردنم گذاشت و خیلی یهویی لبام و بین لباش 

 گرفت...

 کارش انقدر یهویی بود که شوکه شدم...

 بعد از بوسیدن لبام ازم جدا شد...

 هنوزم اون نیشخند روی لباش بود

 _اینم صبحونم...

 دستش و از پشت گردنم برداشت...

 میرفت گفت:در حالی که عقب عقب به سمت در 

 _تمام سعیم و میکنم شب زود برگردم..

به هیچ عنوانم اگه کسی در زد در و روش باز نکن من خودم کلید 

 دارم...

 و با خدافظی از اتاق بیرون رفت...

 با رفتنش از بهت خارج شدم..  

 دستم و روي لبام گذاشتم...

 لبخندی زدم...
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 لب پایینم و به دندون گرفتم...

 سه هاشم شیرین بود...لعنتی حتی بو

 نمیدونم چرا این بوسه های شیرینش و ازم دریغ میکنه..

 حاال که طعمش و چشیدم وسوسه ی امتحان دوبارش ولم نمیکنه..

 دوباره نشستم رو صندلی...

 آرنجم و روی میز و دستم و روی صورتم گذاشتم...

 ذوق زده شده بودم...

 ذوق زده برای محبت شوهرم...

که ماندانا رو هم اینجوری میبوسه و بهش محبت میکنه با فکره این

 دوباره عصبی شدم...

 ولی نباید امروزم و با فکر به ماندانا خراب میکردم...

 اونم امروزی که انقدر خوب و شیرین شروع شده بود..

 پس بیخیال فکر کردن به اون افریته شدم...

 میکردم..االن فقط باید به کیارش و رفتار امروز صبحش فکر 

 دلم میخواست براش یه غذای خوشمزه درست کنم..

 پس با عجله از اتاق اومدم بیرون...
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 خواستم وارد آشپزخونه بشم که تلفن زنگ خورد..

 برای لحظه ای کوتاه ترسیدم..

 یعنی کی میتونه باشه؟!

 بی توجه شونه ای باال انداختم...

 وارد آشپزخونه شدم..

 ندم...تصمیم داشتم جواب 

 در یخچال باز کردم که صدای ساناز تو خونه پیچید..

 _علو راشین جان خونه ای؟!

 سانازم...

 اگه هستی جواب بده... کارت داشتم

 در یخچال و بستم و سریع به طرفم تلفن رفتم و جواب دادم...

 _علو سالم ساناز جون..

 ببخشید دستم بند بود..

 صداش از پشت گوشی بلند شد

 بونت برم.._سالم قر

 اشکال نداره..
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 خوبی؟!

 نتونستم خوشحالیم و بروز ندم پس با ذوق گفتم:

 _مرسی عزیزم من که عالیم..

 شما چطوری؟!

 کوچولوت خوبه؟!

 _هم من خوبم هم کوچولوم..

 _خداروشکر

 _راشین جان تا نیم ساعت میام اونجا بریم بیرون...

 باهات کار واجب دارم...

 کمی مکث کردم...

ستم اگه بدون اینکه به کیارش بگم برم دوباره باید منتظر یه میدون

 دعوای حسابی باشم...

 پس با من من گفتم:

 _ساناز جان راستش... اول باید با کیارش هماهنگ کنم..

 با صدایی که کامال مشخص بود داره میخنده گفت:

 _همین االن داشتم با کیارش حرف میزنم...
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 بیارمت بیرون قبول کرد..بهش گفتم که میخوام 

 فقط کلی سفارش کرد مراقبت باشم...

 خوشحالی امروزم با این حرف تکمیل شد...

 واقعا از تو خونه موندن و به در دیوار خیره شدن خسته شده بودم..

 _وای مرسی...

 دیگه کم کم داشتم از تو خونه موندن دیوونه میشدم..

 _راستی فقط یه مشکلی هست..

 ام ماسید..لبخند رو لب

 _چه مشکلی؟!

 _باید دو تا از سرخرای کیارش و تحمل کنیم..

 برامون محافظ گذاشته...

 لبخندی به این کارش زدم..

 مثله همیشه مراقب همه چی بود...

 یهو ساناز گفت:

_اه اه داره دیر میشه برو آماده شو چند دقیقه دیگه یه تک میزنم به 

 خونه بیا پایبن..
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 با خدافظی گوشی و قطع کردم...باشه ای گفتم و 

تو اتاق کمد و زیر و رو کردم تا یه دست لباس مناسب  سریع رفتم

 پیدا کنم..

چون کیارش باهام نبود باید تیریپ مناسبی میزنم تا جلب توجه 

 نکنه...

 با بلند شدن صدای تلفن خونه..

 لبخندی به خودم تو آیینه زدم و با عجله از خونه زدم بیرون..

 سوار آسانسور شدم و رفتم پایین... سریع

با باز شدن در آسانسور متوجه تو مرد غول پیکر که دو طرف در 

 آسانسور وایستاده بودن شدم..

 با دیدنم سالم کردن...

 نمیشناختمشون همین باعث شد بترسم..

 انگار متوجه ترسم شدن که یکیشون گفت:

 باشیم..._خانوم مارو آقا کیارش فرستاده تا مراقب شما 

 خانوم فرخی هم تو ماشین منتظرتونن 

 بفرمایید..

 خیالم راحت شد..
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 پس اون سرخرایی که ساناز میگفت این دو تان..

 لبخندی زدن و راه افتادم...

 به ماشینی اشاره کردن..

با دیدن ساناز که تو ماشین نشسته بود و برام دست تکون میداد 

 قدمامو تند تر کردم و به سمتش رفتم..

 در ماشین و باز کردم و کنار ساناز نشستم..

 با خوشحالی به هم سالم کردیم و همدیگرو در آغوش گرفتیم..

 طوری که انگار سالهاست با هم دوستیم و همدیگرو میشناسیم..

 نمیدونم چرا مهره ساناز به دلم افتاده بود و انقدر دوستش داشتم...

خر سوار شدن و شروع کردیم به احوال پرسی که اون دوتا سر

 ماشین شروع به حرکت کرد...

 رو به ساناز کردم و گفتم:

 _حاال کجا میریم؟!

 _میریم کادو بگیریم..

 متعجب شدم

 _برای کی؟!
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 _کیارش

 تعجبم بیشتر شد

 _برا کیارش چرا؟!

 _پس برای کی؟!

 مثله اینکه فردا تولده کیارشه هااا..

 م زدم..با یادداواری تولد کیارش ضربه ای روی پیشونی

 _ای وای یادم رفته بودااا

 لبخند ژکوندی زد

 _کامال مشخصه..

 ولی عیب نداره ..

 حاال دیگه یادت اومد...

از اینکه همچین چیزه مهمی رو بهم یادداوری کرده بود ممنونش 

 بودم...

 بعد از دقایقی ماشین نگه داشت..

کمک محافظا از ماشین پیاده شدن و با آوردن ویلچر ساناز بهش 

 کردن روش بشینه..
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 ساناز که روی ویلچرش نشست گفتم:

 _حاال چیکا کنیم..

 فروشگاهی و با دست بهم نشون داد..

 میریم اونجا خودت میفهمی..

 با هم وارد اون فروشگاه شدیم..

 محافظا هم از پشت سرمون میومدن...

 فروشگاه خیلی بزرگ و شیکی بود...

 میخواست بخرمش...نگاهم به هرچی میوفتاد دلم 

 با صدا زدن اسمم از زبون ساناز چرخیدم سمتش..

 به مغازه ی کناریش اشاره ای کرد..

 _بریم اینجا...

 نگاهی به مغازه انداختم...

پر بود از عروسک و چیزای تزئینی و لوازمی که برای یه تولد 

 الزمه...

 وارد مغازه شدیم..

 ..ساناز کامال به زبان ایتالیایی مسلط بود
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 به فروشنده سالم کرد..

 مثله اینکه قبلنم اینجا اومده بود..

چون فروشنده با خوشرویی جواب سالمشو داد و باهاش احوال 

 پرسی کرد..

منم به فروشنده سالم کردم و بعد کمی خوش و بش و معرفی کردن 

 تو مغازه چرخی زدم..

ینجا تا از حرفاشون فهمیدم که قبال ساناز با کیارش و سارا اومدن ا

 برای سارا اسباب بازی بخرن ...

 نگاهی به عروسکا انداختم

 اون آقا که حاال فهمیدم از دوستای کیارشه سمتم اومد...

 _برای بچه میخوان هدیه بگیرین؟!

 لبخندی زدم..

 _نه برای کیارش..

 مرموز نگام کرد..

 _شما نسبتی با کیارش دارین؟!

 نمیدونستم باید چی بگم..

 بودم راستش و بگم یا نه که ساناز جای من جواب داد..دو دل 
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 _خانومشه...

 متعجب برگشتم سمت ساناز...

 با لبخندی نگام میکرد...

 پس ساناز میدونست من زن کیارشم...

 فروشنده ابراز خوشحالی کرد و کلی تبریک گفت...

بعد چند دقیقه با خریدن کلی بادکنک و شمع و لوازم تزئینی از 

 خدافظی کردیم...فروشنده 

دوست داشتم فضای خونه رو درست مثل روز ازدواجمون 

 رمانتیک کنم...

 سعی داشتم توجه ی کیارش و به خودم جلب کنم...

 شاید اینجوری همیشه مثل دیشب و امروز صبح مهربون شد..

 باید ماندانا رو از میدون به در کنم...

 کیارش ماله منه،حقه منه،سهمه منه،عشقه منه...

 فقط من...

 به هیچ عنوان کنار نمیکشم...

 این سری با تمام وجود میجنگم...
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من به مامان و بابا قول دادم که حقم و از این زندگی بگیرم و 

 خوشبخت بشم...

 پس به قولم عمل میکنم..

 خوشبختی و خودم میسازم...

شعار همیشگیم و با خودن تکرار کردم"غیر ممکنه یه دختر بخواد 

 انجام بده و نتونه...غیر ممکنه...فقط کافیه که بخواد"کاری 

 لحظه ای که داشتیم از مغازه بیرون میومدیم،فروشنده صدام زد..

 _خانوم احتشام؟!

 برگشتم سمتش..

_اگه خواستین برای کیارش کادویی بگیرین که خوشحالش کنه من 

 به شما ساعت و پیشنهاد میکنم..

 اعت میخرید..تا جایی که من یادمه ماهی یه س

 و عاشق ساعته...

 از راهنمایش خیلی خوشحال شدم..

 تشکری کردم و از مغازه بیرون اومدیم..

 ساناز چرخید طرفم..

 _خب کارمون راحت تر شد..
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 ساعت گزینه ی خیلی خوبیه..

 البته بستگی به نظره تو داره..

 خودت چی دوست داری براش بگیری؟!

 _همون ساعت خوبه..

دوستش گفت ساعت دوست داره پس حتما با خریدن ساعت وقتی 

 خوشحال میشه...

 ساناز سری تکون داد و گفت:

 _پس پیش به سوی خرید ساعت...

بعده دو ساعت زیر و رو کردن فروشگاه باالخره تونستم یه ساعت 

 شیک و گرون قیمت برای کیارش بخرم...

 خونه...بعد از خریدن یه سری لباس و کفش باالخره برگشتیم 

 هرچی به ساناز اصرار کردم بیاد خونه نیومد...

 بنده خدا گفت زحمت سفارش کیکم میکشه...

 و من چون خسته بودم و تو خونه حسابی کار داشتم قبول کردم...

 قرار شد فردا کیک و بیارن دره خونه تحویل بدن...

 وارد خونه شدم... 
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 خداروشکر کلید خونه رو داشتم ...

 منم موقع خروج از خونه برش داشتم...رو میز بود 

 وارد اتاق شدم...

 چیزایی که خریده بودم و داخل کمد گذاشتم و در کمد بستم...

با فکر به برنامه ای که برای فردا داشتم  لبخندی روی لبام نقش 

 بست...

 بعد از تعویض لباسام و بستن موهام از اتاق بیرون رفتم...

 اختم...نگاهی به دورتادور خونه اند

 خونه کامال مرتب و تمیز بود...

 و این کارم و راحت تر میکرد...

 همون موقع تلفن خونه ب صدا در اومد..

 با فکر به اینکه سانازه گوشی و جواب دادم

 _بله؟!

 _برگشتی خونه؟!

 با شنیدن صدای آروم کیارش یه جوری شدم...

 یه حسی مثله دلتنگی اومد سراغم...
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 بلد نیست...قوزمیت سالمم 

 لبخندی زدم..

 _نه هنوز برنگشتم,تو خیابونم...

تلفن خونه رو جمع کردم با خودم آوردم که اگه یه وقت کاری 

 داشتی زنگ بزنی...

 یه موقع نگران نشی...

 صدای خنده ی آرومش دلم و زیر و رو کرد...

 _باشه شما پشت تلفن زبون بریز و من و مسخره کن..

 برمیگردم خونه..باالخره که 

 اون موقع نشونت میدم..

 لبخنده روی لبام عمیق تر از قبل شد..

 از پشت خط صدای یه آقایی اومد که کیارش و صدا میزد...

 ：کیارش گفت

 _راشین من شاید شب یه خورده دیر برگردم...

 منتظرم نمون...

 راستی شام خوردی؟!
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 _اوهوم

 _خوبه پس

 مواظب خودت باش

 با خدافظی گوشی رو قطع کردم... باشه ای گفتم و

از اینک شب دیر تر برمیگرده یه خورده ناراحت شدم ولی از 

 طرفیم میتونستم تو نبودش یه سری کارا انجام بدم...

 پس با عجله وارد آشپرخونه شدم...

بعد از زیر و کردن یخچال و کابینتا تصمیم گرفتم برای فردا شب از 

 بیرون غذا سفارش بدم...

چون غذایی که میخواستم درست کنم هیچ کدوم از موادش تو 

 آشپزخونه یافت نمیشد...

 غذای ایتالیایی هم بلد نبودم..

 از آشپرخونه بیرون اومدم...

 تلفن و برداشتم و به ساناز زنگ زدم..

 موضوع شام فردا شب و بهش گفتم..

 اونم گفت که سفارش میده...

 بازم ساناز و بندازم تو زحمت... چون اینجارو بلد نبودم مجبور شدم
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یادم باشه بعدا درست حسابی جواب این همه محبتاشو بدم و واسش 

 جبران کنم...

 خیالم که از بابت غذاهم راحت شد برگشتم به اتاقم...

بعد از کلی فکر کردن راجب فردا باالخره رو تخت دراز کشیدم و 

 خوابیدم...

 خواب بیدار شدم.. با حسه بوسه ای که روی گونم نشست از

 ولی خواب آلوده تر از این حرفا بودم که بتونم چشمام و باز کنم...

 با بوی عطر تلخی که تو مشامم پبچید خیالم راحت شد..

 این عطر و فقط یه نفر میزد...

 یهو دستی دور کمرم حلقه شد و تو آغوش گرمی فرو رفتم..

 این آغوش و خوب میشناختم..

 مطلق به یه نفر میتونست باشه.. آرامش این آغوش فقط

 تکونی خوردم و دوباره تو عالم بی خبری فرو رفتم ..

 صبح از استرس زیاد که کارا خوب انجام شه از خواب بیدار شدم..

با دیدن دستی که دور کمرم حلقه شده بود آروم به سمت عقب 

 برگشتم..

 کیارش از پشت بغلم کرده بود..
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 جا چیکار میکنه؟!با خودم گفتم:این دیگه این

 کی اومده تو اتاقه من؟!

که با یادداوری موقعی که توی خواب تو آغوشی فرو رفتم لبخندی 

 زدم...

 خواستم از بغلش بیرون بیام که حلقه ی دستاشو محکم تر کرد..

 در حالی که چشماش بسته بود با صدای خواب آلودی گفت:

 _کجا؟!

 که آخرم موفق نشدم...سعی کردم کمی از حلقه ی دستاشو شل کنم 

 با صدایی که آرومی گفتم:

 _برم صبحونه رو آماده کنم..

 _نمیخواد..

 من صبحونه نمیخورم...

 خیره ی چشمای بستش شدم..

 _حاال کی گفت میخوام برای تو درست کنم؟!

 خودم میخورم..
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و سریع از بغلش بیرون اومدم که مچ دستم و کشید و دوباره پرت 

 بغلش..شدم تو 

 من و تو بغلش گرفت و سرم و به سینش چسبوند.

 یه دستش دور کمرم و دست دیگش دور گردنم حلقه کرد..

 سرش و فرو برد تو موهام و گفت:

 _جای شما همینجاس...

 تا من نخوام نمیتونی از اینجا بری بیرون سنجاب کوچولو

 پس انقدر وول نخور و بذار بخوابم..

 گرفت...و گازی از الله ی گوشم 

 دلم از این رفتارش و حرفاش قیلی ویلی رفت..

 ولی سعی کردم خونسرد باشم..

 چون میدونستم زورم بهش نمیرسه دیگه چیزی نگفتم..

 همونطور که سرم روی سینش بود به صدای قلبش گوش میکردم..

 بخوابم خوابم نبرد.. هرچی سعی کردم

همون طور که همش استرس داشتم که امروز برسم همه ی کارارو 

 میخوام انجام بدم...
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 دستم و روی سینه ی کیارش گذاشتم..

 و با صدای مظلومی گفتم:میشه بیدار شی؟!

 با صدایی محکمی گفت:نه

 از پرروییش کالفه شدم..

 _اصال مگه نباید االن شرکت باشی؟!

 _نه

 با نه گفتناش داشت حرصم و در میاورد

 _کیارش میگم پاشو برو شرکت..

 _نه

 رو سینش مشت کوبیدمبا 

 _ای کوفت..

 ای مرض..

 ای درد هالهل..

 مرضه نه گرفتی مگه؟!

 از تکون خوردن شونه هاش فهمیدم داره میخنده..

 کفری شدم..
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من به خاطر آقا استرس دارم اون وقت این غول بیابونی منو دست 

 میندازه و میخنده؟!

 االن حالش و میگیرم..

 کشیدم...و دستم و روی موهاش گذاشتم و 

 هاش باز شد.. چشم

 _ااا چیکار میکنی موهام کندی, ولش کن..

 محکم تر کشیدم

 _منم دارم میکشم تا کنده شه دیگه...

 دستام و با یه حرکت از موهاش جدا کرد و محکم تو بغلش گرفتم...

 سرش و نزدیک گوشم برد و گفت

 _این شیطنتا برات گرون تموم میشه هااا..

 آروم شدم...

 واقعا االن دلم شیطنت نمیخواست..

اگه شیطنت میکردیم این از خونه نمیرفت بیرون ,همه ی نقشه هاییم 

 که کشیده بودم باده هوا میشد...

 اجرا میکردم.. حاال فکرای دیگه ای توی ذهنم بود که باید اونارو
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 با دیدن صورتم آروم ازم جدا شد...

 ：با صدای شیطونی گفت

 موم شدن یه چیز دیگه بودااا..._منظورم از گرون ت

 با تعجب زل زدم تو چشمای شیطونش

 _البته اون چیزیم که تو ذهن تو میگذره محترمه..

 ولی حیف االن عجله دارم...

 تو شوک حرفش بودم که پاشد و پاشو دو طرفم گذاشت..

 متکای کوچک و نرم روی تخت و برداشت..

 لبخند خبیثانه ای روی لباش بود

 گفت"منظور من این بود"شروع کرد منو با متکا زدن...و با 

 منم فقط جیغ میزنم و تهدیدش میکردم ..

 نمیدونم چرا کیارش اول صبحی بازیش گرفته بود

بعد از لحظه ای متکارو گذاشت کنار و دستی توی موهام کشید و 

بعد از بهم ریختن موهام و کلی جیغ جیغ کردنای من  از تخت پایین 

 رفت...

 یف کلی کار دارم..._ح
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 وگرنه حالیت میکردم یه من ماست چقدر گره داره

 اداشو در آوردم که لبخندش عمیق تر شد

حوله ای که به کمد آویزون شده بود و برداشت و به سمت حموم قدم 

 برداشت...

 با صدای بلندی گفتم:

 _حوله ی منو کجا میبری؟!

تاق خودت حموم اصال مگه اتاق خودت حموم نداره پاشو برو تو ا

 کن...

 هوووی با تواماااا

 لبخند دندون نمایی زد..

 _من و تو نداریم که..

 و با زدن چشمکی وارد حموم شد...

 با بسته شدن در حموم دستم وروی قلب بیتابم گذاشتم..

 کیارش چقدر عوض شده...

 مثله اینکه امروز روزه خوش شانسیه منه..

 ب پیش بره...امیدوارم اوضاع تا شب همینطور خو
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 واسه شب برنامه ها داشتم...

 از ذوق دستم و روی چشم هام گذاشتم و خندیدم...

 سریع از اتاق بیرون رفتم و وارد هال شدم..

 تلفن و برداشتم و به ساناز زنگ زدم...

 بعد از چند تا بوق باالخره گوشی و جواب داد

غذا بعد از سالم و احوال پرسی ازش راجب سفارش کیک و 

 پرسیدم..

 میاد دمه خونه... ٧که گفت سفارش داده و راس ساعت 

 خیالم راحت شد...

 بعد از تشکر کردن و خداحافظی گوشی و قطع کردم..

 و وارد آشپرخونه شدم...

 سریع چایی دم کردم 

 درست بعد از چیدن میز صبحونه کیارشم وارد آشپزخونه شد...

 آماده شده بود...

 تنگاهی به میز انداخ

 _راضی به زحمت نبودم..
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 یه چی دیگه جای صبحونه میخوردیم...

 حرکت دیروزش یادم اومد

 اینکه صبح لبام و به جای خوردن صبحانه بوسید ..

 پررویی نثارش کردم..

 بهش پشت کردم و مشغول چایی ریختن شدم..

 که دستی دور کمرم حلقه شد..

 خواستم برگردم که نذاشت..

 ：کنار گوشم گفت

 _بازم اشتباه فکر کردی سنجاب کوچولو..

منظوره من اینبارم اون چیزی نبود که تو فکره کوچولوت 

 میگذره...

 از نزدیکی و لحن حرف زدنش بدنم گر گرفت...

 من و چرخوند سمت خودش..

 که دستم نشست روی سینش...

 خیره ی چشمای هم شدیم...

 ：و با صدای آرومی گفت
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 ه تو ذهنه تو میگذره رو عملی کنیم.._ولی میتونیم اون چیزیم ک

 چطوره؟!

و قبل از اینکه به من اجازه ی حرفی و بده صورتش نزدیک اومد و 

 لباش روی لبام نشست..

 چشمام و بستم..

لباش و کمی روی لبام نگه داشت و بعد از لحظه ای لباش روی لبام 

 به حرکت در اومد..

 میکشید...دستش و نوازش وار روی کمرم 

 لب پایینم و به دندون گرفت..

زبونم و که کشید تو دهنش بی اراده به چنگی سینش زدم و لباسش و 

 توی مشتم کردم...

 انگار با این بار حرکتم جری تر شد..

 چون بوسه هاش محکم تر شد..

جفتمون نفس کم آورده بودیم که گازه آرومی از لب پایینم گرفت و 

 لبام و ول کرد..

 م صورتامون نزدیک هم بود..هنوز

 دستش و روی صورتم کشید و انگشت شصتش و روی لبام کشید...
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 لبخند محوی زد..

 در حالی که انگشتش و روی لبام تکون میداد گفت:

 _چه صبحونه ی خوشمزه ای...

 از این بعد همین و واسم آماده کن...

 بوسه ی دیگه اب گوشه ی لبم زد و ازم جدا شد..

ن در خروجی تازه از بهت خارج شدم و متوجه ی رفتن با بسته شد

 کیارش شدم..

 انگشتم و روی لبام کشیدم..

 قلبم طاقت این همه هیجان و مهربونیه کیارش و نداشت..

 زبونم و روی لبام کشیدم..

 در مقابل کیارش چقدر سست میشدم...

 نگاهم به میز صبحونه افتاد..

 کیارش هیچی نخورده بود...

باره روی لبم کشیدم و زیر لب گفتم:ولی در عوض یه دستم و دو

 چی دیگه خورد...

 منم دیگه میلی برای خوردن صبحانه نداشتم..
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 صبحانه ی دو نفره ی من و کیارش سیرم کرده بود...

 سریع میز جمع کردم و مشغول گردگیری خونه شدم..

 اتفاقات چند دقیقه پیش باعث شده بود با انرژی بیشتری کار کنم..

بعد از اینکه خوب تمیز کاری کردم و همه جای خونه رو برق 

 رفتم سراغ چیزایی که دیروز خریدم... انداختم

 همه ی بادکنکارو باد کردم...

 کلی شمع با سایز و اندازه و شکل های مختلف خریده بودم... 

 نمیدونستم باید با این همه شمع کنم...

که زنگ خونه به صدا در درگیر فکر کردن به این موضوع بودم 

 اومد...

 وحشت زده به سمت در چرخیدم...

 کیارش که گفت خودش کلید داره پس یعنی کیه؟!

خانوم سفارشاتون ：با صدایی آقایی که با صدای آشنایی گفت

 رسیده حدس زدم کیک یا غذارو آورده باشن...

 سریع یه شال از اتاق در آوردم و روی شونه های لختم انداختم...

 ه سمت در رفتم...ب
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 که با یه سبد بزرگ پر از گالی قرمز رو به رو شدم...

 نگاهم و از گال گرفتم و شخص رو به روم دوختم...

 قیافشم مثل صداش آشنا بود...

 من این مرد و تو عمارت کیارش دیده بودم...

 سالمی کرد..

 ：و با اشاره به گل ها گفت

 م..._خانوم فرخی گفتن این هارو براتون بیار

 ：متعجب نگاهش کردم که ادامه داد

 _گفتن الزمتون میشه...

 ：سبد گل و برداشت و خواست بیاد داخل که هول کردم و گفتم

 _نه نه شما زحمت نکشید خودم میارمش داخل...

 متعجب نگاهم کرد...

 ابرویی باال انداخت..

و با گفتن"باشه هر طور راحتین""سبد گل و گذاشت کنار در و با 

 افظی از اونجا دور شد...خداح

 نفسم و با صدا بیرون دادم...



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

953 

 و با برداشتن سبد گل برگشتم داخل خونه...

 سبد گل و کنار شمع ها گذاشتم...

 از خوشحالی دلم میخواست جیغ بزنم...

 کلی قربون صدقه ی ساناز رفتم...

 فکر همه چی و کرده بود..

 موقعیت ساناز و واسم فرستاده... انگار خدا تو این

 اگه اینجا بود میپریدم بغلش و یه ماچ آبدار از لپاش میگرفتم...

 با ذوق دستامو به هم کوبیدم...

 امشب چه شود...

آقا کیارش خودت و آماده کن برای یه سوپرایز ویژه ：زیر لب گفتم

 دارم..

شمع های کوچک و برداشتم به صورت دو ردیف از جلوی در 

 ودی تا به سمت هال چیدم..ور

به حال که رسیدم ادامه ی مسیر شمع و به شکل قلب بزرگی درست 

 وسط حال در آوردم...

 چند شاخه از گل های رز داخل سبد و برداشتم..
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با این که دلم نمیومد ولی با حوصله شروع کردم به پر پر 

 کردنشون...

 م...گالی پر پر شده رو بین دو ردیف شمع و وسطشون ریخت

 به قلب وسط حال که رسیدم کمی مکث کردم...

قلب و دو ردیفی درست کرده بودم و وسطش کلی گل رز پر پر شده 

 ریختم...

 یه قلب کوچیک ترم وسط قلب درست کردم...

 زیر لب گفتم:قلب بزرگه قلبه کیارشه و کوچیکم قلبه منه..

 ..بادکنای باد شده ی قرمز و مشکی رو هم گذاشتم گوشه خونه.

ساعتی که برای کیارش خریده بودم و آوردم و گذاشتم پشت زیر 

 نباشه... میز طوری که تو چشم

از سقف  با هزار سختی و بدبختی تونستم چند تا از بادکنارو هم

 آویزون کنم...

 خونه تا االن خوب شده بود...

 خودم همیشه عاشق اینجور کارا بودم..

 کیارش کرد خیلی ذوق کردم...شب ازدواجمون با کاری که 

 امیدوارم اونم امروز خوشحال شه و از این کارم خوشش بیاد
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 نگاهی سر سری به خونه انداختم..

 همه چی عالی بود...

 همون لحظه زنگ خونه به صدا در اومد...

 نگاهی به ساعت انداختم..

 ...بود۶

 پس حتما کیک و غذارو آوردن...

 برداشتم و به سمت در رفتم...شال و از روی مبل 

 با باز کردن در مرد رو به روم با خوشرویی سالم کرد...

 چند کیسه و یه جعبه دستش بود..

 جواب سالمش و دادم..

 سفارشاتون و آوردم..：به کیسه های دستش اشاره کرد و گفت

 تشکری کردم..

سنگینه خودم واستون ：خواستم کیسه رو ازش بگیرم که گفت

 خل...میارمش دا

 نا خداگاه اخمی روی پیشونیم شکل گرفت..

 نمیدونم چرا امروز همه میخوان داخل خونه؟!
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 اگه این بیاد تو و کیارش که اول اینو میکشه بعد منو...

 هر چند مثله اینکه یادم رفته ایتالیاس نه ایران...

 و فرهنگشون خیلی با ما فرق میکنه...

 دستم و دوباره به سمت کیسه ها بردم

 _ممنونم ولی خودمم میتونم ببرمشون داخل...

 با لحن خشک و جدیم و اخم روی پیشونیم,لبخند روی لباش ماسید..

 کیسه هارو داد دستم..

 ازش گرفتم و همه رو گذاشتم.داخل کنار در...

 جعبی کیک رو که ازش گرفتم چقدر میشه؟!

 _حساب شده..

 و با گفتن روز خوش از اونجا دور شد...

 ز هم شرمنده ی مهربونیه ساناز شدم...و من با

 جعبه رو داخل یخچال گذاشتم...

 همه ی کیسه هارو برداشتم و گذاشتم روی کانتر...

 ظرف های غذارو از داخل کیسه در آوردم..

 با دیدن چندین نوع غذا و دسر ساالد و نوشیدنی لبخند عمیقی زدم...
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 ساناز در حقم دوستی و تموم کرده بود..

 فه اون روزش تو مطب حسام افتادم..یاده حر

 که منو خواهره خودش معرفی کرده بود..

 واقعا برام شده مثله یه خواهر...یه خواهر خیلی مهربون...

 چشم هامو برای لحظه ای بستم و با تمام وجود خدا رو صدا زدم..

 ：زیر لب گفتم

 خدایا خودت سالمتی و به این فرشته ی مهربون برگردون..

 کن بتونه دوباره راه بره...کاری 

 زندگیش و پر از شادی  کن...

 انقدر که تو خوشبختی غرق شه..

 چشم هامو باز کردم..

شاید االن کاری از دستم برنمیومد واسش انجام بدم ولی دعاش که 

 میتونم بکنم..

 یه دعای خالصانه و از تهه دل...

شتن جز اکثر غذاها ,غذاهای سرد بود و نیاز به گرم کردن ندا

 سوپش..
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 که اونم لحظه ی آخر گرمش میکنم..

 با دیدن ساعت هول کردم..

 هنوز کلی کار مونده که باید انجام بدم وقت زیادیم ندارم...

 با عجله وارد حموم شدم...

 بعد از شستن خودم سریع از حموم بیرون اومدم...

 خودم و خشک کردم و آب موهامو گفتم...

 نم زدم...لوسیون بدنم و به کله بد

 بوی خوبش تو اتاق پیچید...

 موهامو باالی سرم بستم...

 به سمت کمد رفتم و کیسه ی خریدای دیروزم و بیرون آوردم...

پیراهن کوتاه قرمزی که دیروز همراه با کفش همرنگش خریده بودم 

 و از کیسش در آوردم...

 پیراهنه ساده و شیکه بود..

 ر باسنم میرسید...آسینش حلقه ای بود و اندازش تا زی

 لباس و پوشیدم...

 رنگش به پوست سفیدم میومد...
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 کشوی میز آرایشم و باز کردم...

جعبه ی لوازم آرایشم و بیرون آوردم و یه آرایش کامل رو صورتم 

 انجام دادم...

 با زدن رژ آتشین همرنگ لباسم به آرایشم خاتمه دادم...

 موهای نم دارم و باز کردم..

 از داخل کمد بیرون آوردم...سشوار و 

 و موهام و سشوار سشوار کشیدم..

بعد از تموم شدن کارم موهای لطیفم و از قبل صاف تر و لطیف تر 

 شده بود و شونه زدم..

 و آزادانه روی شونم رهاش کردم...

 الک قرمزی برداشتم و روی ناخونای بلندم زدم...

 آماده شده بودم...

 ینه انداختم...نگاه دقیقی به خودم تو آی

 خط چشمم و زیباتر از همیشه کشیده بودم...

 و سایه دودی پشت پلکام زیبایی چشمم و دو چندان کرده بود...

 چشمام با این آرایش روشن تر از همیشه دیده میشد...
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 لبای سرخمم قیافم و به کل عوض کرده بود

 در کل خوب شده بودم...

 ود...همیشه آرایشم خیلی مالیم و دخترانه ب

 ولی یه امشب و دلم میخواست یه خورده تو آرایش زیاده روی کنم...

 تازه االن قیافم شبیه ی یه تازه عروس شده بود...

 آرایش ماله یه خانومه..

 من واسه شوهرم آرایش نکنم واسه کی بکنم؟!

 دوست داشتم امشب به چشم شوهرم زیبا بیاد...

چه زودتر الکم خشک شه در حالی که ناخونامو فوت میکردم تا هر 

 از اتاق بیرون رفتم...

 نگاهم تو خونه چرخید..

 همه چی عالی بود...

 درست همون طور که میخواستم...

 نگاهی به ساعت انداختم...

 بود... ۹ساعت 

 دیگه نزدیک بود کیارش برگرده ...
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 هول کردم...

غذاهارو داخل ظرف های مخصوص ریختم و خیلی با سلیقه میز و 

 چیدم...

 و سوپ و روی گاز گذاشتم تا گرم شه...

 با عجله وارد حال شدم...

گالی رزی که از قبل کنار گذاشته بودم و برداشتم و همرو روی 

میز وسط حال که دقیقا رو به روی اون قلبی بود که با شمع و گل 

 درست کرده بودم گذاشتم...

ی میز کیک و از داخل یخچال در آوردم و روی گالی پر شده 

 گذاشتم...

 یه کیک شکالتی به شکل قلب بود...

 شمع های باقی مونده رو هم دور کیک بع حالت همون قلب چیدم...

 یه آن فکری به سرم زد...

 با شیطنت لبخندی زدم..

 Uو بعدش  iقبل کیک با شمع نوشتم 

 کیک قلبیه وسطم به معنیه الو...

 آی الو یو قشنگی درست شده بود...
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 به شاهکارم نگاه کردم...با هیجان 

 هر لحظه ممکن بود کیارش برسه..

 سریع وارد آشپرخونه شدم....

 زیر گاز و خاموش کردم...

سوپ و توی یه ظرف در دار ریختم تا سرد نشه و گذاشتمش روی 

 میز...

فندکی که از قبل آماده کرده بودم و روی کانتر گذاشته بودم و 

 برداشتم

 روشن کردم...شمع هارو خیلی با حوصله 

 چون تعدادشون خیلی زیاد بود طول کشید تا روشنشون کنم...

 بعد از روشن کردن همه ی شمعا نفسم و با صدا بیرون دادم..

 برقای خونه رو خاموش کردم...

 شمع ها فضای خونه رو روشن و رمانتیک کرده بودن...

 رفتم برگشتم تو اتاق..

 کفش پاشنه بلند قرمزم و برداشتم...

 پوشیدن کفشام جلوی آیینه ی قدی وایستادم.. با
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 نگاهی به اندامم و پاهای لخت.م انداختم..

 هوس انگیز شده بودم..

 خودم از این همه زیباییم ذوق کردم و لبخنده دندون نمایی زدم..

 ادکلن و از روی میز برداشتم..

 رفتم...و بعد از دوش گرفتن با ادکلنم با احتیاط از اتاق بیرون 

 شده بود و کیارش هنوز نیومده بود خونه... ۱۱ساعت 

 روی صندلیه روبه روی تراس نشستم...

 دوختم... و به منظره ی بیرون چشم

 شبای اینجا فوق العاده بود...

 نگاهم و از تراس گرفتم...

 کیارش دیر کرده بود...

 استرس داشتم...

 نمیدونستم دقیقا باید چطور برخورد کنم...

 یهو چشمم به گیتاره گوشه ی حال خورد که کنار پیانوش بود..

 با ذوق به سمتش رفتم...

 تا حاال این گیتار و اینجا ندیده بودم...
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 با خودم گفتم مگه کیارش سر از موسیقی هم در میاره؟!

 گیتار و برداشتم و برگشتم سره جام...

 کارای امشب کمی خستم کرده بود...

 ن داشتم...از طرفیم زیادی هیجا

مسلما کیارش با دیدن خونه تعجب میکنه نمیدونستم باید جلوش 

 چطور رفتار کنم...

 قلبم تند تند میزد..

 دستم و روی سیم های گیتار کشیدم..

 خیلی وقت بود نزده بودم..

 با آهنگی که یهو به ذهنم رسید لبخندی زدم...

یذارمش با خودم گفتم:تا رسیدن کیارش یه آهنگ میزنم و زودی م

 سره جاش..

دستم و روی گیتار به حرکت در آوردم و شروع کردم به گیتار 

 زدن..

امشب تولد کیارش بود و خیلی دوست داشتم این آهنگ و براش 

 بخونم...

 ولی حیف که نمیتونستم...
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 نگاهم و به بیرون تراس دوختم..

 و همراه با گیتار زدن خودمم شروع کردم به خوندن...

 خوشحالم از اینکه تو به دنیا اومدی ، توخیلی 

 ی تودنیا فهمید که تو انگار نیمه ی گمشدم

 زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داده

 تولدم، برام فرشتشو فرستاده روز

 قیافه ی مردونه و جذاب کیارش جلو چشمام نقش بست...

 هیچ وقت فکر نمیکردم روزی بتونم عاشق کیارش بشم...

 با تمام وجود میپرستیدمش..ولی حاال 

 من مرده مغرور و مهربونم و دوست داشتم..

 اونم خیلی زیاد

 خدا مهربونی کرده تو رو سپرد دست خودم

 دست تو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

 خدا مهربونی کرده تو رو سپرد دست خودم

 دست تو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

 کیارش تو دنیا تک بود...لنگه نداشت..
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 عشقه زندگیمه... تنها

 تنها مردیه که تو قلبم دیوانه وار عاشقشم..

 مگه با وجود کیارش میتونم عاشق کسه دیگه ای باشم؟!

خدا کیارش و برام فرستاد تا سختی هایی که تو این همه سال کشیدم 

 و به این وسیله جبران کنه..

 چقدر از ازدواجم راضی بودم...

 میخوندم و ذهنم پیش کیارش بود..

 آورده دنیا یه دونه اون یه دونه پیش منه

 خدا فرشته هاشو که نمی سپره دست همه

 تو نمی اومدی پیشم من عاشق کی می شدم

 به خاطر اومدنت،یه دنیا ممنون توام

 با تموم شدن آهنگ گیتار و گذاشتم کنار..

همون لحظه دستی دور کمرم حلقه شد و با شدت تو بغل کسی فرو 

 رفتم...

 ا خوردم..یه لحظه ج

 سرم به سینه ی محکمش خورد..
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 خواستم ازش جدا بشم که نتونستم..

 منو به طرف خودش برگردوند و سرم و روی سینش گذاشت..

 دهنم و برای زدن حرفی باز کردم که با صدای کیارش الل شدم...

 در حالی که منو محکم به خودش میفشرد گفت:

 _شششش یه لحظه هیچی نگو...

 قلبم شدت گرفت...ضربان 

 قلبم با تمام وجود خودش به سینه میکوبید...

 نفسام کشدار شد...

 سر کیارش توی گودی گردن لختم فرو رفت...

 یه لحظه کله تنم لرزید..

 سرم و تکونی دادم...

 لباش و بی حرکت روی گردنم گذاشت...

 داغ کردم..

 ...م گر گرفتماز فکره اینکه موقع گیتار زدن و خوندنمم اینجا بود تن

یکی از دستاش که دور کمرم بود و کشید باال و پشت گردنم 

 گذاشتم...
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 از هم باز شد.. لباش روی گردنم

 نفسای داغش که به گردنم میخورد حالم و دگرگون میکرد... 

 با نشستن بوسه ی داغش رو گردنم چشمام و بستم...

 لباش و روی گردنم میکشید...

 رش و عقب برد..بعد از لحظه ای کمی س

 صورتامون رو به روی هم بود..

 نفسامون تو صورت هم پخش میشد...

 چشمام همچنان بسته بود و جرعت باز کردنش و نداشتم..

 پیشونیش و به پیشونیم چسبوند و با صدای خشداری گفت:

 _خانومم ...

 با شنیدن خانومم از زبون کیارش چشمای بستم با تعجب باز شد..

 وپرایز زندگیم بود..._قشنگ ترین س

 خیره ی چشمای هم شدیم...

 دستم و روی سینه ی عضالنیش گذاشتم..

 انگشتش شصتش و نوازش وار روی گونم تکون داد...

 حس میکردم هنوز تو شوکه...
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 به لبای سرخم نگاهی انداخت..

 انگشت شصتش و روی لب پایینم گذاشت..

 لبام از هم جدا شد..

 چشم هام سوق داد..نگاهش و از لبام به 

 _دارم خواب میبینم راشین مگه نه؟!

 بدون زدن هیچ حرفی محو چشم هاش شدم..

 چرا حس میکردم چشماش از همیشه زیباتر جلوه میکنه؟!

_بگو اونیکه چند لحظه پیش داشت گیتار میزد و آهنگ میخوندی 

 خودت بودی؟!

 بگو راشین..

 بذار باورم بشه اینا خواب نیست...

 و روی گونش گذاشتم... از روی سینش برداشتمدستم و 

 تمام جرعتم و جمع کردم و گفتم:

 _خواب نیستی کیارش ...

 همه ی اینا واقعیه...
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همین جملم کافی بود تا به خودش و بیاد و لباشو محکم روی لبام 

 بذاره...

 در حالی با شدت لبام و میبوسید من و به عقب هول میداد...

 دیوار دستش توی موهام رفت...با برخوردم به 

 و پاهامو بین دو تا پاش قفل کرد...

 اولین بار بود کیارش و اینطوری میدیدم...

 با خشونت میبوسید و کم کم دستش روی بدنم پیشروی میکرد...

 طوری لبام و میبوسید که مطمئن بودم حتما کبود میشه...

لبامو میبوسید و میک میزد.. ََ ََ 

 ه بودیم که آروم ازم جدا شد...جفتمون نفس کم آورد

ساعته بود وگرنه با این طرز بوسیدنش حتما  ۲۴خداروشکر رژلبم 

 کله صورتمون رژی میشد..

 دستی زیره لبم کشید..

 تو چشمای هم نگاه کردیم...

 برق میزد... چشماش

دو تا دستش و دور گردنم گذاشت به طوری که انگشت شصتش 

 روی گونم بود...
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 سر تا پام انداخت...نگاهی به 

 چشم هاش برگشت رو صورتم...

 تمام اجزایه صورتم و از نظر گذروند..

 به لبم که رسید کمی مکث کرد...

 _حتی فکرشم نمیکردم بخوای همچین کاری بکنی؟!

 فکر میکردم اصال نمیدونی تولدم کی هست...

 و قسمتی از موهامو که تو صورتم پخش شده بود و کنار زد....

 ن رفتارش غرق لذت شدم...از ای

 لبخندی به روم زد..

 _اون آهنگ و برای من خوندی؟!

 خجالت کشیدم...

 نمیخواستم صدام موقع خوندن اون آهنگ بشنوه..

 اصال نمیدونم کی برگشت خونه...

 ：با صدای آرومی گفتم

 _کی اومدی خونه؟!

 لبخندش پر رنگ تر شد..
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از اینکه من به دنیا _از همون لحظه ای که گفتی خیلی خوشحالی 

 اومدم...

 پس همون موقعی که شروع به خوندن کردم رسیده خونه..

 نمیخواستم اولین نفری باشم که به احساسش اعتراف میکنه...

 پس بدون هیچ حرفی سرم و انداختم پایین...

 دست کیارش روی چونم نشست و سرم و باال آورد..

 _خانوم من چرا انقدر خجالتیه آخه؟!

 کار کنم تا این خجالت تو بریزه..من چی

 ：تو چشماش زل زدم و با پررویی گفتم

 _من اصلنم خجالتی نیستم...

و خواستم از کنارش رد شم که کمرم و گرفت و من کشید سمت 

 خودش...

 _نه دیگه نشد...

 قرار نیست دوباره از دسته من فرار کنی..

 کنار بیای..شوهرتم و باید این موضوع و قبول کنی و باهاش 

 دیگه نمیتونم خودم محروم کنم از چیزی که حقمه...
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 و نگاه و جدیش و به چشمام دوخت...

 از حرارت نگاهش در حال ذوب شدن بودم..

 تنها یه راه برای فرار از این وضعیت داشتم...

 و اونم عوض کردن بحث بود...

 ：با لحنی شاکی گفتم

اینجوری بچسبی به من و تکون _من این همه زحمت نکشیدم که 

 نخوری...

 االن کیک خراب میشه...

 باید شمعاتو فوت کنی...

 با خنده ضربه ای به بینیم زد..

 ：دستش و پشت کمرم گذاشت و گفت

 _البته,,بریم ببینم.خانومم چه کرده..

با هر خانوممی که میگفت نفسم تو سینه حبس میشد و قلبم بی قرار 

 تر میشد..

 مت میز رفتیم...با هم به س

 خوشحالی و تو نگاهش میدیدم...
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 کیارش امشب کیارش روزای گذشته نبود...

 چشم هاش از خوشحالی برق میزد...

 با دیدن میز روی موهامو بوسید..

 _باورت میشه هنوزم باورم نشده؟!

 _یعنی انقدر این کارا از من بعیده؟!

 لبخند مردونه ای زد

 _نه عزیزم..

 .وگرنه هر کاری از خانوم خوشگله ی من بعیده..من توقع نداشتم.

 لبخند روی لبام ماسید...

 کیارش زیادی مهربون شده بود و این برای من قابل هضم نبود...

 تعجب و دید با دستاش صورتم و قاب گرفت..

 _چرا تعجب میکنی؟!

 مگه خانوم من خوشگل نیست؟!

 و یهو دستم و گرفت و کشید...

 روی میز نشست و من و نشوند روی پاش..روی مبل رو به 

 خواستم بلند شم که نذاشت..
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 _امشب یه لحظم حق نداری از من جدا شی...

 از این رفتار جدید کیارش غرق لذت شدم..

نزدیک بودن به کیارش و دوست داشتم پس هیچ تالشی برای بیرون 

 اومدم از بغلش نکردم...

 کیارش  نگاهی به خونه انداخت و گفت:

 مه ی این کارارو به تنهایی انجام دادی؟!_ه

 سری تکون دادم

 سرم و روی سینش گذاشت..

 و با صدایی که حاال کمی جدی شده بود گفت:

 _واقعا سوپرایز شدم...

 سوپرایزی که اصال توقعش و نداشتم..

 تمام خستگی این مدت از تنم در رفت..

 وجودم لبریز از غرور شد..

 ذاشتش وسط کیک..شمع روی میز و برداشت و گ

 با فندک روی میز شمع و روشن کرد..

 حاال نوبته آرزو کردن و فوت کردنه شمعه...：و با ذوق گفت
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 نگاهش کردم..

 با چشم به شمع اشاره کرد...

 نگاهم و ازش گرفتم و به شمع دوختم...

 دستاب حلقه شدش دور کمرم نشست روی شکمم...

 داد...و نوازش وار روی شکمم تکونش 

 متعجب چرخیدم سمتش...

 چشماش بسته بود..

 همون لحظه چشماش و باز کرد...

 نگاه متعجب من و که دید گفت:

 _آرزو کردم...

 فضولیم گل کرد...

 _چه آرزویی؟!

 با انگشت ضربه ای به نوک بینیم زد

 _دیگه دیگه...

 و به کیک نگاه کرد و با صدای آرومی کنار گوشم گفت:

 دوتایی فوت کنیم.. _میخوام کیک و
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 باشه ای گفتم...

 شمع و فوت کردیم... ۳ ۲ ۱و با گفتن 

 هیجان کیارش منم  به وجد آورده بود..

بعد از فوت کرده شمع جیغی کشیدم و با صدای بلند گفتم:تولدت 

 مبارک...

 با لبخند روی لبام به کیارش نگاهی انداختم..

 سید..با دیدن قیافه ی جدیش لبخند از روی لبام ما

 صورتش نزدیک اومد چشمامو بستم..

هر لحظه منتظر بودم که ببوستم ولی با کاری که کرد جیغی کشیدم 

 و چشامو باز کردم..

 به تیکه کیک مالیده بود تو صورتم..

 لبام و قسمتی از گونم کیکی شده بود...

 از روی پاش بلند شدم..

 دستی به گونم که کیکی شده بود کشیدم..

 دی گفتم:میکشمت کیارش...با صداب بلن

 داغونم کردی...
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خم شدم و ضربه ای به سینش زدم که تو حرکت من و تو آغوشش 

 گرفت..

 ..سرم و روی دستش گذاشت و خم شد روی صورتم

 به چشمای شیطونش نگاه کردم...

 _ولم کن برم پاکش کنم..

 _خودم پاکش میکنم...

 زبونش و روی لبام کشید..و قبل از اینکه بذاره بازم جیغ جیغ کنم 

 لبم و توی دهنش گرفت و کیکای روشو با ولع میخورد... 

 کیکای روی لبام و خورده بود..

 لباش و از لبام جدا شد...

با فکر به این که دیگه بیخیال شده دستی به گونه ی کیکیم کشیدم که 

 مچه دستم و چسبید..

 _مگه نگفتم خودم تمیزش میکنم..

 پس تو دست نزن..

 چون همش ماله خودمه...

 و انگشت کیکی شدم و وارد دهنش کرد...
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 با خوردن کیک روی دستم انگشتم و ول کرد...

 مور مور شدم...

 کمرم و گرفت و با هم از روی مبل بلند شدیم...

 به سمت تلوزیون رفت..

 بعد از روشن کردنش آهنگی و گذاشت و اومد کنارم...

 رو به روم وایستاد...

 دستش و برای رقصیدن سمتم دراز کرد...

 دست ظریفم و روی دست مردونش گذاشتم...

 دستم و گرفت و منو کشید تو بغلش..

 با حلقه شدن دستش دور کمرم دستامو دور گردنش حلقه کردم...

 تو آغوش گرمش فرو رفتم..

 حسم قابل توصیف نبود...

 انگار رو ابرا بودم...

 خواننده شروع به خوندن کرد

 با صدای بهنام صفوی زیر لب با آهنگش همخونی کردم...

 میدونم که توی قلبت بجز من جای هیشکی نیست
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 چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم

 یه احساسی بهم میگه دارم عاشق میشم کم کم

 کیارش کمی من و از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام 

 تو با چشمای آرومت بهم خوشبختی بخشیدی

 خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی

 تو با لبخند شیرینت بهم عشقو نشون دادی

 تورویای تو بودم که واسه من دست تکون دادیی

 همره با ریتم آهنگ خودمون و تکون میدادیم..

 ش کمرم و نوازش میکرد...و دست کیار

خیره ی همدیگه شده بودیم چشمامون کلی حرف برای گفتن داشتن 

 ولی لبامون برای زدن حرفی  از هم باز نمیشد...

 از بس تو خوبی ، میخوام باشی تو کل ، رویا هام

 تا جون بگیرم ، با تو باشی امید ، فردا هام

 کیارش دوباره سرم روی سینش گذاشت...

یک گوشم برد و با صدای آرومی آهنگ و ادامه ی سرش و نزد

 آهنگ و زمرمه کرد..
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 چشات آرامشي داره كه پابند نگات میشم

 ببین تو بازي چشمات دوباره كیش و مات میشم

 بمون و زندگیمو با نگاهت آسموني كن

 بمون و عاشق من باش بمون و مهربوني كن

 با تموم شدن آهنگ منو به خودش فشرد... 

 ی گودی گردنم فرو برد و گردنم بوسید...سرش و تو

 دستم دور گردنش تکونی خورد...

 منم بوسه ای روی سینش زدم..

 ازم جدا شد..

 ：با صدای لرزونی گفت

 _از این دیوونه ترم نکن راشین...

 و لبامو اسیر کرد...

 با رضایت باهاش همکاری کردم...

 این لبا طعم زندگی میداد...

 بود... لبایی عشقم بود شوهرم

 شوهری که عاشقانه میپرستیدمش...
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مثله اینکه کیارش از همکاری من راضی بود چون خیلی عاشقانه و 

 خاص میبوسید...

 وبعد از یه بوسه ی طوالنی کمی ازم جدا شد..

در حالی که هنوزم صورتامون نزدیک هم بود با صدای خشداری  

 ：گفت

 _دوست دارم راشین...

 سینم حبس شد..یه لحظه نفس تو 

 نفس کشیدن یادم رفت...

 دستام از دور گردنش شل شد...

 این االن چی گفت؟!

 با کی بود؟!

 گوشام اشتباه شنید... حس کردم

با چشمایی که هر لحظه ممکن بود از حدقه بزنه بیرون نگاش 

 کردم...

 دستش و روی صورتم گذاشت..

 زل زد بهم و گفت:
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 شدم.._دیگه از این وضع خسته 

 میخوام منو تو هم مثله زن و شوهرای دیگه باشیم...

 دیگه تحمل این وضع و این همه دوری و ندارم...

 مثله یه مجسمه فقط نگاش میکردم...

 خشکم زده بود  توان حرکت یا زدن حرفی و نداشتم..

 دستش نوازش وار رو گونم به حرکت در اومد..

 درکم کن.. _راشینم

 منم یه مردم..

ردی که کم کم داره سنش میره باال و دلش یه زندگی آروم و بی یه م

 دقدقه میخواد...

 فرصت و به من بده که عشقم و بهت نشون بدم...راشین این 

 دیگه نمیتونم تو رو اینجوری ببینم و جلوی خودم و بگیرم...

 تو زنمی،حقمی،خانوم خونمی...

 دگیت قبول کنی...ولی نمیدونم چرا نمیتونی من و به عنوان مرده زن

 یعنی انقدر از من بیزاری؟!

 یعنی انقدر برات غیر قابل تحملم؟!
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 کیارش همه ی این حرفارو با یه دنیا غم میزد...

 دوست نداشتم مردم جلوی من انقدر سرشکسته بشه...

 با نشستن دست کیارش روی چشمام به خودم اومدم..

 با صدای لرزونی گفت:

 _چرا گریه میکنی؟!

 میخوای قلبم و از کار بندازی؟!

 تازه متوجه ی اشک روی صورتم شدم...

 اشکی که اشک شوق بود...

 با صدای بغض آلودی لب زدم:کیارش

 کیارش بوسه ای روی چشمم زد

 _جانه کیارش؟!

 هنوزم گوشام و برای شنیدن این حرفا باور نداشتم...

 انگار همش یه خوابه...

 بیدار شدن ازش نداشتم.. یه خوابی که هیچ عالقه ای به

 با دستاش صورتم و قاب گرفت..

 با صدای غمگینی گفت:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

985 

 _راشین همسفر زندگیم میشی؟!

 دیگه طاقت ساکت موندن و نداشتم...

 چشمامو باز و بسته کردم..

 قطره ای اشک از چشمم روی گونم چکید..

 تو چشماش زل زدم و گفتم:

 _مگه نیستم؟!

 لبخند محوی زد...

 _هستی...

 ولی میخوام خانوم واقعیم باشی...

 هوم؟!

 دست راستش و روی سرم گذاشت و موهام نوازش کرد...

 _میشی؟!

 همراه با گریه لبخندی زدم...

 باورم نمیشد کیارشم منو دوست داشته باشه...

 با تک تک سلوالی بدنم خوشحالی و حس میکردم...

 کاش امشب تموم نشه...
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 تمومی نداشته باشه...کاش عشق کیارش به من 

 کاش تا ابد بمونیم برای هم...

 کاش...

 کیارش که سکوتم و دید گفت:

 _عروس رفته گل بچینه...

 نگاهم به چشمای نگرانش افتاد...

 سوالی نگام کرد...

 و سرش و به معنیه چی شد تکون داد..

 دیگه نتونستم بیشتر از ساکت بمونم..

 سرم و به باال پایین تکون دادم..

 نفس حبس شدش و بیرون فرستاد...

 لبخنده مردونه ای زد...

 تو یه حرکت کمرم و گرفت و از روی زمین بلندم کرد...

 در حالی که من و تو هوا میچرخوند با صدای بلندی گفت:

 _دنیارو برات بهشت میکنم دنیای من...
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صدای جیغ من و صدای خنده های کیارش کله فضای خونه رو پر 

 کرده بود...

 با صدای خندونی داد میزدم:منو بذار زمین دیوونه..

و کیارش بی توجه به اصرارهای من برای زمین گذاشتنم همچنان 

 به چرخوندنش ادامه میداد..

 ..یه خواب قشنگ...همه چی مثله یه خواب بود

 جفتمون میخندیدیم...

 خنده های از تهه دل..

 لش..بعد از لحظاتی من و گذاشت زمین و کشیدم تو بغ

 سرش و نزدیک گوشم برد و گفت:

 تک ملکه ی قلبمی تو وروجک...

 قلبم بی تاب تر از همیشه شد..

طوری خودش و به سینه میکوبید که انگار میخواست سینم و با 

 ضربات پی در پیش بشکافه و ازش بیرون بیاد..

 صورت کیارش رو به روی صورتم قرار گرفت...

بود با پشت دست صورتم و نوازش در حالی که خیره ی لبام شده 

 کرد..
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 _راشین؟!

 _بله؟!

 نگاهش و از لبام به چشمام سوق داد...

 _از امشب دیگه تمام و کمال ماله خودمی آره؟!

 منظورش و خوب فهمیدم...

 سرم و پایین انداختم..

 دستش و زیر چونم گذاشت و سرم و باال آورد..

 به چشمای شیطونش نگاه کردم..

 ون نیست..._منظور من ا

 متعجب نگاهش کردم..

 دستش و روی قلبم گذاشت...

 _منظوره من این بود...

 از خجالت سرخ شدم و هول کردم...

 که خندنش عمیق تر شد..

 با صدای شیطونی گفت:

 _باید یه فکری به حال این ذهن منحرفت بکنم...
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 با حالت قهر روم و از برگردوندم و گفتم:

 نیست..._من اصلنم منحرفم 

 ذهن تو خرابه که فکر میکنه من دارم به چیزای خراب فکر میکنم..

 با صدایی که معلوم بود داره خندش و کنترل میکنه گفت:

 _آره خو...

 مشتی به سینش زدم..

 _برو عمتو مسخره کن...

 دست مشت شدم و از روی سینش برداشت..

 نزدیکشون کرد..انگشتای بسته شدم و باز کرد و به لباش 

 بوسه ای روی انگشتم زد..

 تنم لرزید..

 ..از کار میوفته قلب من با این کارای کیارش آخر

 برای اینکه به این موضوع خاتمه بدم خیلی سریع گفتم:

 _بریم شام بخوریم؟!

 خندون گفت:بریم..

 خواستم به سمت آشپزخونه برم که مچ دستم و چسبید..
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 _کجا؟!

 پزخونه دیگه..متعجب گفتم:تو آش

 شام بخوریم.. میز و از قبل آماده کردم بریم

 با چشای شیطونش نگام کرد..

 _ولی من میخوام شامم و یه جای دیگه سرو کنم..

 سوالی نگاهش کردم..

 _یعنی غذاهارو یه جای دیگه بچینم؟!

 صدای خندش بلند شد..

 _موقعی که باید منحرف بشی برای من میشی بچه مثبت...

 ینکه ذهنمون اصال با هم همخونی نداره ها...مثله ا

 یه خورده هماهنگ باش..

 تازه متوجه ی منظورش شدم..

 پررویی نثارش کردم که تو آغوشش فرو رفتم...

 روی موهام و بوسید و گفت:

 _خجالت کشیدنتم برام لذت بخشه....

 لبخندی روی لبام نشست...
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 سرش نزدیک گوشم اومد...

 ه منحرف باش..._در ضمن پیش من همیش

 دوس دارم...

 چقدر ایت شیطنتاش و دوست داشتم..

 تو آغوشش غرق لذت بودم که گوشی کیارش به صدا در اومد..

 لعنتی زیر لب گفت..

 از آغوشش بیرون اومدم..

 _گوشیت داره زنگ میخوره...

 جواب بده..

 مثله بچه هایی که لج میکنن گفت:نمیخوام..

تولدته و ممکنه خیلیا بخوان بهت زنگ بزن و خندیدم و گفتم:امشب 

 تبریک بگن..

 پس جواب بده..دور از ادبه...

 لپم و کشید

 _بابا با ادب..

 و گوشیشو از جیبش در آورد..
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 نگاهم به صفحه گوشیش افتاد..

 شماره ناشناس بود..

 نگاه کیارش جدی شد..

 طوری که انگار طرف از پشت خط میتونه ببینتش..

 نش چسبوند و با خیلی جدی و محکم گفت:بله..سرم و به سی

 صدای دختری از پشت خط بلند شد...

 صداش خیلی واضح نبود ولی متوجه حرفاش میشدم...

 گفت:سالم کیارش کی برمیگردی؟! 

 کیارش منو به خودش فشار داد..

 با همون جدیتش گفت:امشب نمیام..

 _ولی من و ساناز منتظرتیم..

 شت خطه...تازه فهمیدم ماندانا پ

 اخمام رفت تو هم..

 امروز ماندانا رو به کل فراموش کرده بودم..

 با صدای کیارش سرم و از روی سینش بلند کردم..

 _ولی من که به ساناز گفته بودم امشب نمیام..
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 کیارش.. _ولی من منتظرتم

 از صبح کلی برای امشب تدارک دیدم...

 بی انصافیه برنگردی خونه...

 از اشک و دلم پر از حسادت شد..چشمام پر 

 دیگه منتظر نموندم ببینم کیارش چی میگه..

پناه بردم و در و  ازش جدا شدم و قبل از ریختن اشکام سریع به اتاقم

 قفل کردم...

 و به صدا زدنای کیارشم توجهی نکردم...

نمیتونم حضور یه  تازه میفهمیدن هرچقدرم عاشق کیارش باشم بازم

 و زندگیش تحمل کنم...زن دیگه رو ت

 اشکام یکی پس از دیگری روی گونه هام میریختم..

 کیارش پشت در وایستاده بود و ازم میخواست در و براش باز کنم..

 ...ولی نمیخواستم

 کاش ازش نمیخواستم گوشیشو جواب بده..

 کاش ماندانا امشب بهش زنگ نمیزد..

 کاش امشبمون خراب نمیشد...
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 کاش..

ش که گفت:یا در و باز میکنی یا میشکنمش از در فاصله با داد کیار

 گرفتم..

 فریاد زد:راشین میگم در و باز کن...

 بذار با هم حرف بزنیم...

 اصال تو در و باز کن من همه چی و واست توضیح میدم..

زیر لب گفتم:چه توضیحی؟!دیگه توضیحی نمونده.. همه چی و 

 میدونم...

 دراز کشیدم... خودم و به تخت رسوندم و روش

 در حالی که گریه میکردم به سرنوشت نفرین شدم لعنت میفرستادم..

آخه چرا باید همیشه درست موقعی که داره خوب پیش میره یهو 

 همه چی خراب شه...

 کیارش بعد از کلی داد و بیداد لگدی به در زد و از اوجا دور شد..

 چشمای گریونم و رو هم گذاشتم شروع کردم به اشک ریختم...

نمیدونم کی خوابم برده بود که با احساس دستی دوری کمرم چشمام 

 و باز کردم..

 چرخیدم و با دیدن کیارش متعجب نگاهش کردم..
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 _تو اینجا چیکار میکنی؟!

 چطور اومدی تو؟!

 دستش نزدیک صورتم اومد..

 پیشونیم افتاده بود و پشت گوشم فرستاد...و تار مویی که روی 

 _اومدم پیشه زنم...

 ..فریاد زدم:من زن تو نیستم

 برو بیرون...

 خیلی جدی خیره ی چشمام شد..

 _تو زنه منی زن منم میمونی...

 شاید اگه موقعه دیگه ای بود از حسه مالکیتش خوشحال میشدم..

 ولی حاال...

 ..کردم پسش بزنم سعی

 بهش نمیرسید..ولی زورم 

 با صدای بلندی گفتم:چرا ولم نمیکنی؟!

 چرا نمیری پیش زنت و دست از سرم برداری؟!

 تو یه حرکت روم خیمه زد...
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 _اومدم پیشه زنم دگ

 _گفتم که من زن ت..

 با نشستن لباش که رو لبم صدا تو گلوم خفه شد.. 

 شکه شدم...

 با شدت لبام و مک میزد و میخورد..

 م..میخواستم پسش بزنم که جری تر شد...به خودم اومد

 هر چی بیشتر تقال میکردم جری تر میشد و خشن تر میبوسید

 داشتم نفس کم میاوردم که لبام و ول کرد

پیشونیش به پیشونیم چسبید و انگشت شصتش رو روی لبام تکون 

 میداد با صدایی که حاال خشمم کمتر شده بود گفت:

ی؟!نمیخوام فکر کنم دارم بهت _لعنتی من شوهرتم چرا نمیفهم

 تجاوز میکنم،تو حاللمی چرا باهام راه نمیای آخه؟!

 لحن آرومش مثله آبه روی آتیش بود

 آروم شدم

 ماندانا از یادم رفت.. بازم

 قلب لعنتیم که این چیزا حالیش نبود...
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 اونم بیتاب کیارش بود...

 میخواستش..با تمام وجود..

 خیسشو روی لبام گذاشت..وقتی سکوتم و دید لبای 

 این سری اثری از خشونت نبود

 لباش و آروم و نرم روی لبام تکون میداد و میبوسید

 بدنم مور مور شد ...

دستش روی اعضای بدنم به حرکت در اومد و  من زیره دستش هی 

 وول میخوردم..

 با آرامش به سر تا پام و بوسه می زد..

 ه آتیش میکشید...بوسه های آتشینی که کله وجودم و ب

 از تماس دست داغش روی پوست بدنم حالم دگرگون میشد..

 طاقت جفتمون تموم شده بود...

 دستش و به سمت لباسم رفت...

 لبم و به دندون گرفتم...

 لبش و روی لبم گذاشت و بعد از دقایقی  لباسامون روی زمین افتاد 

 کنار گوشم و بوسید و با صدای سرشار از خواستنی گفتم:
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 _تک ستاره ی قلبم دوست دارم...

 و منو و کیارش برای باره دوم باهم یکی شدیم...

بعد از لحظاتی کیارش در حالی که نفس نفس میزد کنارم دراز کشید 

 ید تو بغلش...و منو کش

 جونی توی تنم نمونده بود و درد داشتم...

 روی موهام و بوسید و گفت:

 _مرسی خانومم...

 و روی دلم گذاشتم... دستم

 کیارش متوجه شد و سرم و از تو آغوشش بیرون کشید...

 با نگرانی زل زد تو چشمام و گفت:

 _راشین درد داری؟!

 ن دادم...لبم و به دندون گرفتم و با درد سری تکو

 سریع از رو تخت بلند شد..

 چشمام و از درد بستم...

با نشستن دستی زیر سر و پام و بلند شدنم از روی تخت چشمام و 

 باز کردم..
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کیارش در حالی که منو تو آغوشش میفشرد به سمت حموم راه 

 افتاد...

 آب حموم و باز کرد...

 بعد از پر شدن وان آب و بست...

 کشید...تو وان دراز 

و من و به پشت روی خودش خوابوند و سرمو روی سینش 

 گذاشت..

 از درد زیاد نای حرف زدن یا اعتراض نداشتم...

از تماس آب داغ با پوست بدنم حس خوبی بهم دست میداد و از 

 دردم کاسته میشد...

 دست کیارش از پشت روی شکمم نشست..

 د..و دستش و آروم زیر شکمم میکشید و ماساژ میدا

 آب داغ و ماساژ دادنای کیارش از دردم کم کرده بود...

 چشم هامو بستم و خودم سپردم به دستای معجزه گر کیارش...

 لباش زیر گردنم و لمس کرد...

 بعد از دقایقی کنار گوشم گفت:

 _بهتری؟!
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 اوهوم آرومی گفتم...

 ..زیر گوشم و بوسید

 _فردا حتما میریم دکتر..

 از هر رابطه اینجوری درد میکشی... نمیتونم ببینم بعد

 از تصور رابطه های بعدی لبم و گاز آرومی گرفتم...

نمیدونستم چرا با اینکه کیارش انقدر مراعات کرد و آروم پیش رفت 

 با این حال بازم انقدر درد دارم...

 کم کم داشتم از رابطه داشتن با کیارش میترسیدم...

 کشم؟!یعنی قراره هر سری اینجوری درد ب

نمیدونم چقدر گذشته بود که کیارش آروم منو از روی خودش بلند 

 کرد و گفت..

 _آب داره سرد میشه...

 زیاد تو آب موندنت خوب نیست...

 من میرم حوله بیارم...

 و با عجله از وان خارج شد...

بعد لحظه ای کوتاه در حالی که یه حوله به کمر خودش بسته بود و 

 نزدیکم شد...یه حوله دستش بود 
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 کمکم کرد از وان بیرون بیام...

 حوله رو تنم کرد...

 خواستم قدمی بردارم که نذاشت ...

 دوباره من و از زمین بلند کرد و توآغوشش گرفت...

 و با صدای آرومی گفتم...

 _من باعث این حالتم پس باید جورش و بکشم...

 میتونی نکشی...：با بی حالی گفتم

 شد...خیره ی چشمام 

 _نمیشه...

 _چرا؟!

 نگاهش و ازم گرفت و به رو به دوخت...

 ：در حالی که از حموم بیرون میرفتیم گفت

 _چون تو درد میکشی دردش و من بیشتر حس میکنم...

 لحظه ای دردم به کل یادم رفت...

 سرم و از روی سینش برداشتم و به صورت جدیش نگاه کردم...

 رش میکرد...اخماش تو هم بود و این جذاب ت
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 آروم من و روی تخت گذاشت...

 آب موهام با حوله گرفت...

 ：بوسه ای روی موهام زد و گفت

 _من میرم واست لباس بیارم..

 و ازم جدا شد...

 چشمامو روی هم گذاشتم...

 بعد از لحظه ای با نشستن دستی روی شونم چشمام و باز کردم...

 کیارش لباسای دستش و روی تخت گذاشت...

تش که روی حولم نشست هول کردم و دستم و روی دستش دس

 گذاشتم..

 سرش و باال آورد و مبهوت نگام کرد...

 حالم بهتر شده بود...

 خوبم,خودم میتونم لباسامو بپوشم：به آرومی گفتم

 چی و از من میپوشونی؟!：با جدیت گفت

 بدنی رو که تا همین چند لحظه پیش ل.خت تو بغلم بود؟!

 لعنتی برای بار هزارم خجالت زده سرم و پایین انداختم...و منه 
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 حیف که حال بحث کردن نداشتم وگرنه حالش و میگرفتم...

 اصال به شخصیتش نمیخوره که انقدر پررو باشه...

 همون لحظه حوله توسط کیارش از دورم باز شد...

 سعی کردم به روی خودم نیارم و بی توجه باشم...

 ..کیارش راست میگفت.

 من چیو میخوام ازش قایم کنم؟!

 دیدنیارو قبال دیده...

کیارش با حوصله همراه با اخم کوچکی بین ابروهاش لباس و تنم 

 کرد...

 از تماس دستش با بدنم,گر میگرفتم...

بعد از اینکه لباسارو تنم کرد موهای نم دارم و از روی صورتم 

 کنار زد...

نگاهش و ازم گرفت و  خیره ی چشمای هم شده بودیم که کیارش

 بلند شد..

 از داخل کمد سشوار و برداشت...

 بعد از  اینکه سشوار و به برق زد باال سرم وایستاد...

 و مشغول خشک کردن موهای بلندم شد...
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 در تمام مدت خیره ی بدن عضالنیش بودم...

خودش هنوز لباس نپوشیده بود و فقط پایین تنش و با یه حوله 

 پوشونده بود...

 بعد از خشک کردن موهام کمکم کرد رو تخت دراز بکشم...

 بدنم تقریبا کوفته بود..

 کیارش از تو کشو شلوارکی برداشت و پاش کرد...

 چشمامو بستم...

 خاموش شدن برق و با چشمای بستم حس کردم...

 و در آخر تو آغوش گرم کیارش فرو رفتم...

 منو از پشت کشید تو بغلش ...

 زیر لباسم رفت و روی شکمم نشست...دست گرمش 

 ：بوسه ای زیر گردنم زد و آروم گفت

 _ببخش اگه بازم اذیت شدی...

 دیگه نمیذارم اینجوری درد بکشی..

 شاید دردت به خاطره کوچولو بودنته...

 ولی فردا یه فکر اساسی برای این اوضاع میکنم...
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 تحمل دیدن درد کشیدنت و ندارم...

 کیارش چشمام باز شد... متعجب از عذرخواهی

 باورم نمیشد این مرد مغرور ازم عذرخواهی کرده باشه...

 بوسه ای دیگه ای زیر گوشم زد..

 _حاالم دیگه بخواب خانومی...

 امروز خیلی خسته شدی...

 بابت همه چی ممنون..

 امشب و برام به یاد موندنی کردی..

 و حصار دستاش و تنگ تر از قبل کرد...

 ی بودم که بخوام رفتار و حرفاش و تجزیه تحلیل کنم...خسته تر اون

 خوابم ببره...آرامش وجودش باعث شد که کم کم 

 میخواَهم 

 دَستانَم دور َکَمَرت،

 کور تَرین ِگره دُنیا َشَود ...

 با بیدار شدنم از خواب نگاهی به اطراف انداختم...

 کیارش نبود...
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 آروم از جام بلند شدم...

 ورده درد میکرد...زیر دلم یه خ

 ولی دردش طوری نبود که نشه تحمل کرد...

 از اتاق بیرون رفتم...

 دنبال کیارش میگشتم...

میدونستم صبح که باید میرفته شرکت,ولی دوست داشتم تو همچین 

 موقعیتی کنارم باشه...

 مگه دیشب ندید چقدر درد داشتم؟!

امروز باید کنارم میموند و نازم و میخرید نه اینکه صبح زود پاشه 

 بره شرکت 

 یعنی فقط در حد یه شب براش ارزش داشتم؟!

 کالفه که خواستم برگردم تو اتاقم که متوجه کیارش تو تراس شدم...

 رو صندلی نشسته بود و غرق در فکر بود...

 از اینکه شرکت نرفته بود خوشحال شدم...

 تراس رفتم.. به سمت

 با باز کردن در تراس برگشت سمتم..
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 با دیدنم از جاش بلند شد...

 قیافش کالفه به نظر میرسید انگار از چیزی ناراحت بود...

 ولی سعی میکرد به روی خودش نیاره...

 به سمتش رفتم...

 رو به روش وایستادم...

 زیر لب سالم کردم...

 کرد..با دو قدم فاصله ی بینمون و کم 

 دستش و دور کمرم گذاشت و پیشونیم و بوسید...

 _سالم خانومی..

 در حالی که هنوزم دستش دور کمرم بود صورتش و عقب برد...

 نسیم آرومی میوزید و هوا عالی بود...

موهای پریشون شده ی توی صورتم و کنار زد و فرستاد پشت 

 گوشم...

 بهتری؟!：لب زد

 سری تکون دادم...

 دلی های تراس اشاره کرد..به میز و صن
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 _بشین..

 ازش جدا شدم و روی یکی از صندلی ها نشستم...

 کیارشم صندلی نزدیک به من و کشید عقب و نشست روش...

 نیم نگاهی به نیم رخ عصبیش انداختم...

 ：آخرشم طاقت نیاورم و گفتم

 _چیزی شده؟!

 چرخید سمتم

 _نه مگه قراره چیزی بشه؟!

 خورده پکر به نظر میرسی..._نه آخه یه 

 لیوان آب پرتغال روی میز و برداشت..

 ：در حالی که لیوان و به لبش نزدیک میکرد گفت

 _نه چیزی نشده...

 با این طور برخورد کیارش مطمین شدم که یه اتفاقی افتاده...

 ولی نمیتونستم حدس بزنم چه اتفاقی...

 بعد از لحظه ای کیارش نگام کرد...
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ه خودشم متوجه شد که رفتارش خیلی تابلوإ برای همین مثله اینک

 ：گفت

 _یه سری اتفاقات توی شرکت افتاده که کالفم کرده...

 دستش و روی دستم گذاشت...

 _تو نگران نباش...

 سری  تکون دادم

 به میز اشاره کرد..

 _خب خانوم خانوما شما که برای صبحانه خواب بودی...

 ناهار بخوری... پس باید االن بیشتر از همیشه

 مگه ساعت چنده؟!：متعجب گفتم

 دستش و باال آورد و ساعت مچیش و جلوی صورتم گرفت...

 چشمام گرد شد... ۳با دیدن ساعت 

 چقدر زیاد خوابیدم...：زیر لب گفتم

 کیارش دستش و از جلوی صورتم برداشت 

 ：لبخند کجی زد پ گفت
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د خستت کرده _دیشب تا دیر وقت بیدار بودی از طرفیم کار زیا

 بود..

 واسه همین دلم نیومد صبح واسه صبحونه بیدارت کنم..

وگرنه یه خانوم شوهر دار باید زودتر از شوهرش بیدار شه و 

 شوهرش و با نوازش بیدار کنه...

 پشت چشمی براش نازک کردم..

 _نه بابا,دیگه چی ؟!

 قیافه ی متفکری به خودش گرفت

 _دیگه چی؟!؟

نوازش میتونی کارای دیگه ایم برای بیدار کردنم انجام خب به جز 

 بدی...

 ：لبخند شیطونی زد و ادامه داد

_و با شناختی که من از ذهن تو دارم میدونم االن داری به چیزایی 

 خوب خوب برای بیدار کردنم فکر میکنی...

 درسته؟!

 لبخندی مرموزی زدم....

 نت به ذهنم رسید.._آره اتفاقا راه های خوبیم برای بیدار کرد
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 لبخندش عمیق تر شد...

 _مثال چه راه هایی؟؟

 لبخندم و جمع کردم..

 _مثال خالی کردن پارچ آب یخ رو صورتت...

 تو گوشت جیغ کشیدن...

 با مشت زدن تو صورتت...

 کشیدن موهات..

 ممممم

 با گاز گرفتنم میشه بیدارت کرد...

 مخصوصا با گازای ریزی که من میگیرم...

م بود خندش گرفته و سعی در جمع کردن لبخند روی لباش معلو

 داره...

 ولی چشماش داشت میخندید...

 قیافه ی جدی به خودش گرفت و گفت:

 _هه تو ؟!؟!

 ضعیفه برو با بزرگترت بیاد...
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 ...از این حرفش لجم گرفت

 با حرص گفتم:االن نشونت میدم ضعیفه کیه...

 دستش و گرفتم و بردمش نزدیک لبم...

 و با تمام وجود گاز گرفتم....

 بعد از لحظه ای ولش کردم...

 سرم و آوردم باال که نگاهم به چشمای خندونش افتاد...

 با خنده گفت:

 _همه ی زورت همین بود جوجه؟!

 از این دردش نیومده بود کفری شدم...

مطمئن بودم که محکم گازش گرفتم پس چرا اصال به روی خودش 

 نیاورد؟!

 صبانبت از جام بلند شدم...با ع

مثل بچه ها لج کرده بودم و باید حتما یه جوری حرص این کیارش 

 و در میاوردم....

 از جام بلند شدم برم موهاش بکشم که دستم و کشید ...

 پرت شدم تو بغلش...
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در حالی که شونه هاش از خنده میلرزید سرم و تو آغوشش 

 گرفت...

 یدما..._انقدر شیطونی نکن کار دست م

 بوی عطر تلخش که به مشامم خورد از خود بی خود شدم...

 منه بی جنبه در مقابل آغوش کیارش کم میاوردم و الل میشدم...

 منو رو پاش نشوند و گفت:

 _چرا ساکت شدی؟!

تا همین چند لحظه پیش که خوب بلبل زبونی میکردی و مثل گربه 

 پنجول میکشیدی؟!

 چی شد حاال؟!

 د؟!زبونت کوتاه ش

 زبونم و تا ته در آوردم..

 _زبونم سره جاشه...

 خیالت راحت...

 گربم عمته اورانگوتان...

 کیارش لبخند مردونه ای زد...
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 _باشه من اورانگوتان..

 حاال هم پاشو بریم ناهار بخوریم گربه کوچولو...

 ..مشتی به سینش زدم

 _باشه اورانگوتان گنده بک..

 از رو پاش بلند شدم...

 خواستم برم سمت در که مچ دستم و چسبید...

 برگشتم سمتش که گفت:

 _پس صبحونه ی من چی میشه؟!

 ابرویی باال انداختم

 _مگه قرار نشد ناهار بخوریم؟!

 با یه لبخند کج گوشه ی لباش گفت:

 _اون که بله،ولی من قبلش صبحونمو میخوام...

داغش و روی و قبل از اینکه اجازه ی زدن حرفی و بهم بده لبای 

 لبام گذاشت...

 چشمام بسته شد...
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یکی نیست بهش بگه دیشب سیر نشدی ازش که دوباره افتادی به 

 جونش!؟

 بعد از لحظاتی ازم جدا شد...

 با خنده گفت:

_درسته دیر از خواب بیدار شدی ولی این دلیل نمیشه صبحونمو 

 ندی...

خوابم باشی  از این به بعد صبحا هم بخوام برم شرکت حتی اگه اگه

 اول صبحونم و میخورم بعد میرم...

 و چشمکی زد...

 مثل همیشه خواستم غر بزنم که صدای گوشی کیارش بلند شد...

 کیارشم گوشیشو از جیبش بیرون آورد و جواب داد..

 _بله؟!

... 

 _آره...

... 

 _اوضاع تحت کنترله...

... 
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 _براش مراقب گذاشتم...

... 

 به اون ور باشه... _نه نه نه شماها حواستون

 ..من خودم مراقبشم

 نمیتونه دست از پا خطا کنه...

... 

 _باشه...

 اگه اتفاقی افتاد خبرم کن....

 صدای شخص پشت گوشی نمیومد و این موضوع کالفم میکرد...

 خواستم به کیارش نزدیک شم که با خداحافظی گوشی و قطع کرد...

 از فضولی داشتم میترکیدم...

 میفهمیدم داشت با کی حرف میزد...باید 

 برای همین بی هوا پرسیدم:کی بود؟!

 کیارش گوشی و داخل جیب شلوارش گذاشت...

 _بردیا...

 از تعجب چشمام گرد شد...
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 _چییی؟؟!؟؟!

 ابرویی باال انداخت..

 _وا کجاش تعجب داشت؟!

 _نه آخه فکر نمیکردم با بردیا در ارتباط باشی...

 کرد...مشکوک نگام 

_بردیا داییمه و به خاطر تفاوت سنی کممون رابطمون خیلی با هم 

 خوبه...

 مثله دو تا دوسته خوبیم...

 بردیا خیلی میاد ایتالیا و بهم سر میزنه...

 اکثرنم با کیانوش میان اینجا...

فکر میکنی چون سال ها از ایران دور بودم با هیچکدوم از فامیال 

 رابطه ندارم؟!

 اال انداختم...شونه ای ب

 _نه منظور من این نبود...

 آخه بردیا ...

 هیچی ولش کن...
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 حداقل االن که زنگ زد گوشی و میدادی منم باهاش حرف میزدم...

 _کار داشت...

 سر فرصت بهش زنگ میرنم باهاش حرف بزنی...

 _باشه..

 بریم داخل...

 کیارشم باشه ای گفت و دستم گرفت..

 گفت:با لحن با مزه ای 

_این یه بارو از بیرون غذا گرفتم ولی از فردا باید خودت غذا 

 درست کنی گفته باشم...

 من از غذای بیرون خوشم نمیاد..

در ضمن تا وقتی خانومه خونه خونس چه دلیلی داره آقای خونه 

 غذای بیرون و بخوره؟!

 مرد باید به دست پخت زنش عادت کنه...

 م...لبخندی به ابن زبون ریختنش زد

 _باشه بابا...

 از فردا خودم آشپزی میکنم قوزمیت خان...
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 دستش و روی شونم گذاشت..

 _قربون خانومم و دست پختش..

 خودشیرینی نثارش کردن که وارد آشپزخونه شدیم...

 از تهه دل از حضور کیارش کنارم خوشحالم بودم..

 و تمام خنده هام از تهه دل بود..

 ...حالی ها تموم نشهبا خودم گفتم:کاش این خوش

 نهار تو شوخی و خنده هامون خورده شد...

 خواستم ظرفارو جمع کنم که کیارش نذاشت...

گفت خودش هم رو جمع میکنه و میذارتشون تو ماشین ظرف 

 شویی..

 منم از خدا خواسته قبول کردم...

 از آشپزخونه بیرون اومدم...

 اکو شد تلویزیون و روشن کردم که حرف ماندانا تو سرم

"_مگه اینجا خونه خالس بدون اجازه میخوای تلویزیون و روشن 

 کنی؟!

شاید صدای تلویزیون صاحب خونه رو اذیت کنه و نخواد روشنش 

 کنی؟!"
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 دستام مشت شد...

 کاش میشد هر ماندانا رو از زندگیم بندازم بیرون...

 روی مبل نشستم...

 نبود...دیگه اثری از خنده ی روی لبام 

 بعد از دقایقی کیارش اومد نشست کنارم...

 دستش و دور شونم گذاشت و سرم و گذاشت روی شونش...

 خواستم حرفی بزنم که گوشیش زنگ خورد...

 تو دلم چند تا فحش آبدار به کسی که به کیارش زنگ زده بود دادم...

 کیارش گوشیش و جواب داد..

 _بله...

... 

 فت که صدای کیارش نگران شد...نمیدونم طرف چی پشت خط گ

 _چی شده مگه؟!

... 

 _باشه باشه االن میام...

 گوشی و قطع کرد و با عجله از جاش بلند شد..
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 با نگرانی از پرسیدم چی شده کیارش؟!

 _هیچی یه کار مهم واسم پیش اومده...

 باید برم عمارت...

 و با عجله به سمت اتاق رفت...

 بغض به گلوم چنگ زد...

 نداشتم بره تو خونه ای که ماندانا توش حضور داره... دوست

 لحظه ای نگذشت که حاضر و آماده از اتاق بیرون اومد...

 رفتم جلوش وایستادم...

 متعجب به قیافه ی در همم نگام کرد...

 با بغض گفتم:نرو

 قیافش نگران شد...

 دستش و روی شونم گذاشت و گفت...

 _راشین چت شد یهو؟!

 گردی به اون عمارت..._نمیخوام بر

 لبخندی روی لباش نقش بست...

 _پس خانوم کوچولوی من حسودیش شده...
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 مثل بچه ها سرم و به باال و پایین تکون دادم...

 شونم و کشید که پرت شدم تو بغلش...

 ：سرش و برد تو گردنم و با صدای خشداری گفت

 _این حسادت و بذارم پایه حس زنانت یا...

 کرد...سکوت 

 لباش زیر گوشم نشست و روش بوسه زد...

_ولی هرچیم باشه این حسادت و میخوام پیش خودم خوب تعبیر 

 کنم...

 سرم و به سینش چسبوندم...

 و لباسشو تو مشتم گرفتم...

 راشین کارم خیلی مهمه...：آروم گفت

 به خاطر تو باید برم...

 متعجب سرم و از روی سینش برداشتم

 من؟؟_چرا به خاطر 

 _بعدا میفهمی...

 بوسه ای روی گونم زد و ازم جدا شد...
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 _به موقعش خودت همه چی و میفهمی...

 و بدون اینکه بذاره من حرفی بزنم با عجله از خونه بیرون رفت...

 به جای خالیش نگاه کردم...

 چرا باید به خاطر من بره...

 کالفه تو خونه شروع کردم به قدم زدن...

ناخون دستم و میجوییدم و زیر لب دعا میکردم که ماندانا از استرس 

 خونه نباشه...

 نمیخواستم کیارش و ماندانا با هم رو به رو بشن...

 دلشوره ی عجیبی داشتم...

 طوری که انگار قراره اتفاق ناگواری پیش بیاد...

ساعتی از رفتن کیارش گذشته بود و من هنوز بی قرار تو هال قدم 

 میزدم...

 شم طاقت نیاوردم و رفتم سمت تلفن خونه...آخر

خداروشکر شماره ی کیارش به خاطر رند بودنش تو ذهنم مونده 

 بود ...

 شمارش و گرفتم...

 بعد از چند تا بوق صدای ماندنا پیچید تو گوشم..
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 _جانم؟!

 یخ زدم...

 الل شدم...

با چشمایی که هر لحظه ممکن بود از حدقه بزنه بیرون به رو به 

 رو خیره شدم...

 ماندانا چند بار پشت سر هم گفت علو...

 و من همچنان شوکه سکوت کرده بود...

 صدای کیارش پشت گوشی تیر خالص بود..

 _ماندانا آماده ای؟؟

 ماندانا با عشوه خندید..

 _آره عزیزم بریم...

 و گوشی قطع شد...

 دستای لرزونم تحمل وزن گوشی تو دستم و نداشت...

 شد و گوشی افتاد رو زمین...دستام شل 

 هنوزم نگاه متعجبم به رو به رو بود...

 قدرت تکون خوردن نداشتم...
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 تمام بدنم میلرزید...

 دوباره صدای ماندانا تو سرم اکو شد...

 "احمق کیارش من و دوست داره...

 تحت هیچ شرایطی من و از اینجا بیرون نمیندازه..

 ه رو ترک کنی..این تویی که باالخره باید این خون

 چون تو فقط برای کیارش یه معشوقه ای...

 مطمئن باش تو رو فقط برای رفع نیازاش آورده اینجا...

 بعده یه مدتم مثل یه آشغال پرتت میکنه بیرون...

 ولی من خانوم این خونه هستم و تا ابدم میمونم.."

 گریم شدت گرفت...

 جیغ کشیدم...دستم و روی سرم گذاشتم و با تمام وجود 

 جیغی از سره ضعف از روی درد....

 فکر خیانتی که بهم شده بود داشت دیوونم میکرد...

 لبام میلرزید و دندونام به هم میخوردن...

 قلبم درد میکرد....

 دردی وحشتناک و غیر قابل تحمل...
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 کله وجودم داشت آتیش میگرفت...

 و من داشتم تو این آتیش میسوختم...

 ""سوختم

 سوختم من از غم

 دل او پی یار دیگری بود""

با باال اومدن مایعی از معدم سریع خودم و به سرویس بهداشتی 

 رسوندم...

 هر چی خورده بودم و باال آوردم...

 همه جام درد میکرذ...

چند بار پشت سر هم عق زدم ولی دیگه چیزی تو معدم برای باال 

 اومدن نبود...

 اومد...از ضعف خودم بدم 

 در حالی که گریه میکردم زیر لب اسم کیارش و زمزمه میکردم....

 هنوزم باورم نمیشد رفته باشه پیشه ماندانا....

 یعنی تمام این مدت بازیچه بودم؟!

 نه نه کیارش نمیتونه انقدر عوضی باشه...
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ولی با یادداوری چند لحظه پیش که به کیارش زنگ زدم و ماندانا 

 ه جیغ بلندی کشیدم...جواب داد دوبار

 من و با یه مشت دروغ اینجا نگه داشت که با خانوم بره بیرون...

 ：با صدایی که از شدت هق هق میلرزید نالیدم

 کیارش تو که دیشب گفتی دوسم داری...

 گفتی تک ستاره ی قلبت منم....

 پس این ماندانای لعنتی کیه؟!

 چرا ازم سواستفاده کردی؟!

 شده بودم... منه احمق که عاشقت

 چطور تونستی قلبم و اینجوری به بازی بگیری؟!

 آخه چطور؟!

 یهو خون جلو چشمام و گرفت...

 از سرویس بهداشتی بیرون اومدم....

 وارد هال شدم...

 هرچی جلو دستم بود و پرت میکردم رو زمین...

 همه مجسمه هارو شکستم..
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 کوبوندم رو زمین...ظرفای داخل بوفه رو بیرون آوردم و همه رو 

 ولی این کارا آرومم نمیکرد..

شکستگی قلب من خیلی دردناک تر و عمیق تر از شکستن این 

 ظرفاس...

 بعد از لحظه ای از شکستن ادامه ی ظرفا دست کشیدم...

 نگاهم به دستای خونیم افتاد...

 انقدر درگیر درد قلبم بود که متوجه درد دستم نشدم...

 به خودم اومدم... 

 نگاهی به خونه ی بهم ریخته انداختم...

 تو به لحظه انگار بهم جنون دست داده بوده...

 دست زخم شدم و با اون یکی دستم گرفتم...

 و وارد اتاق خواب شدم...

 آن کسی را که تو می جویی

 کی خیاِل تو بَِسر دارد...؟

 بس کن این ناله و زاری را

 بس کن او یاِر دگر دارد...
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 ه شده بودممثله دیوون

 باور اینکه کیارش فریبم داده بود سخت بود برام...

 دستام و مشت کردم...

 لبای لرزونم و گاز گرفتم...

 خون جلوی چشمام و گرفته...

به حدی که اگه ماندانا و کیارش جلوم بودن یه بالیی سره جفتشون 

 میاوردم...

 در اتاق و قفل کردم...

 عنوان کیارش و ببینم...دیگه نمیخواستم به هیچ 

 تا حالشم خیلی کوتاه اومدم...

 باید به بابا زنگ میزدم و میگفتم یه جوری منو برگردونه...

 ولی نمیدونستم دقیقا باید چی بگم؟!

 یعنی باید میگفتم که کیارش بهم خیانت کرده؟!

 باید میگفتم که زن داره؟!

 داستان ماندانا رو باید واسش تعریف میکردم؟!

 ج شده بودم...گی 
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 تو اون لحظه نمیدونستم چه کاریه درسته چه کاری غلط..

 از شدت سر درد چشمام و رو هم گذاشتم...

 بعد از دقایقی دستگیره در باال پایین شد...

 چشمام و باز کردم...

 صدای کیارش اومد که میگفت:

 _راشین چرا در قفله؟!

 خوبی؟!

 به نگرانی صداش اهمیتی ندادم..

 به در کوبید...با مشت 

 _راشین چرا جوابم و نمیدی؟!

 خوبی؟!

 پوزخندی روی لبام شکل گرفت...

 کیارش اسمم و فریاد میزد و با لگد به در میکوبید...

 اون لحظه قلبم خالی از هر حسی بود...

با همون پوزخند روی لبام به دری که هر لحظه ممکن بود از جا در 

 بیاد خیره شدم..
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 گوش میکردم و چیزی نمیگفتم... به فریادای کیارش

 لحظه بعد در از جا در اومد...

 کیارش با صورتی بر افروخته وارد اتاق شد...

 با دیدن من تو اون حالت لحظه ای خشکش زد...

ولی زود به خودش اومد و خواست بیاد طرفم که با دادی که زدم 

 سره جاش خشکش زد...

 _همونجاااا وایسااا..

 نیا...نزدیک 

 کیارش متعجب نگام کرد...

 آروم لب زد:راشین

 صدام باال رفت...

 _اسم منو به زبون کثیفت نیار...

 کیارش قدمی به سمتم برداشت...

 _گفتم نزدیکم نشو...

 کیارش هنوزم تو شوک رفتارم بود..

 حقم داشت،فکر نمیکرد به این راحتی دستش برام رو شه...
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 دیگه نباید ساکت میموندم...

 نباید میذاشتم فکر کنه با یه بچه طرفه...

 پس ولوم صدام و بردم باالتر و گفتم:

 _فکر کردی با بچه طرفی؟!

 که هر کاری خواستی بکنی و با خودت بگی بچس نمیفهمه؟!

 نه کیارش خان کور خوندی...

 من همه چی و میدونم و دیگه کوتاه نمیام...

 راشین نداری...از امشب به بعد دیگه زنی به اسم 

 به زودیم کاری میکنم اسمم از تو شناسنامت خط بخوره...

 طالق میگیرم ازت...

 تحمل یه آدم الشی ندارم...

 یه آدمی که...

 با باال رفتن دست کیارش سکوت کردم..

دستش و تو هوا نگه داشت و میخواست بزنه تو صورتم که لحظه 

 ..آخر پشیمون شد

 ..دستش و تو هوا مشت کرد .
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از شدت عصبانیت فکش منقبض شده بود و سینش تند تند باال پایین 

 میرفت...

 پوزخندی زدم...

 _تو که خوب بلد بودی درس اخالق بدی...

 میگفتی آدم نباید رو ضعیف تر از خودش دست بلند کنه...

 هه اشکال نداره بزن...

 ذات واقعیتو نشون بده...

 هستی...نشون بده چه آدم کثیفی 

 با داد بلندی که زد ساکت شدم...

 نگاهم به چشمای به خون نشستش افتاد

 فقط برای یه لحظه از این حالتش ترسیدم..

 ولی خیلی زود خودم و جمع کردم..

 نفساش کشدار شده بود...

 انگشت اشارش و به سمتم گرفت...

 دندون قروچه ای کرد و از بین دندوناش گفت:

 زنی دندون سالم تو دهنت نمیزارم..._یه کلمه دیگه حرف ب



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1034 

 حق نداره انگ هرزگی بهم بچسبونی..

 حرفای االنت و نشنیده میگیرم..

یه بار دیگم اسم طالق و به زبون بیاری بالیی سرت میارم اون 

 سرش نا پیدا...

 خواستم حرفی بزنم که کیارش داد زد

 _مگه من نگفتم خفه شو؟!

 ارم االن عصبانیم...راشین حرف نزن نزار بالیی سرت بی

 ..این سری نتونستم جلوی ترسم و بگیرم

 کیارش خیلی عصبانی بود..

 طوری که نمیشد جلوشو گرفت...

 پس ترجیح دادم بلبل زبونیم و بذارم برای یه وقت دیگه..

 االن باید فقط به انتقام فکر میکردم..

 انتقام از کیارش و ماندانا...

 کیارش کمی با حرص نگام کرد...

 و بعد در حالی که بهم پشت میکرد به سمت در رفت...

 لحظه آخر سره جاش وایستاد...
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 بدون اینکه برگرده طرفم گفت:

 _من فکر نمیکنم بچه ای...مطمئنم..

 یه دختر بچه ی لوس که هیچی از زندگی هیچی نمیدونه...

 مقصر خودمم...

 میکردم...نباید یه الف بچه دل میباختم و باهاش ازدواج 

ازدواج برای تویی که چیزی از زندگی نمیفهمی خیلی زود 

 بود..خیلی زود...

و با زدن لگد محکمی به دری که از جا در اومده بود از اتاق بیرون 

 رفت

 با کوبیده شدن در خروجی فهمیدم از خونه بیرون رفت

مسلما از این دعوا خوشحال شده و حاال با خیال راحت میره پیش 

 ..ماندانا

 یهو نفسم گرفت...

 با تمام وجود برای ذره ای اکسیژن پر پر میزدم...

 از طرفیم بغض به گلوم چنگ میزد و راه نفس کشیدنم و بسته بود...

 دستم و روی گلوم گذاشتم..

 میخواستم داد بزنم نمیشد...
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 حالت تهوع لعنتیم دست بردار نبود...

 و سرویس بهداشتی رسوندم...با هجوم مایعی به دهانم سریع خودم 

 با باال آوردن مایع سبز رنگی راه تنفسیم باز شد...

 چندین بار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم...

 چشمام سنگینی میکرد...

 با سختی از سرویس بهداشتی بیرون اومدم...

 همون لحظه تعادلم و از دست دادم..

 ..پلکام رو هم افتاد و از حال رفتم

 تنم پیچید چشمام و باز کردم... با دردی که تو

 وسط حال مثل یه جنازه افتاده بودم...

 اتاق تو تاریکی فرو رفته بود..

 دستم و روی سرم گذاشتم و از جام بلند شدم...

 معدم به سوزش افتاده بود...

 برق اتاق و روشن کردم...

 با پاهایی که به زور قدم برمیداشت از اتاق بیرون رفتم...

 بیرونم روشن کردم...برقای 
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 خونه بهم ریخته و داغون بود...

 و هنوزم ظرفای شکسته وسط حال بود...

 نگاهم و از خونه ی بهم ریخته گرفتم و وارد آشپزخونه شدم..

 درد معدم غیر قابل تحمل شده بود و هنوزم حالت تهوع داشتم...

 با این حالم دلم برای خودم سوخت...

 نمیتونستم قویم باشم... نمیخواستم ضعیف باشم ولی

 از این زندگیه نکبت خسته شده بودم...

 آهی کشیدم...

 از داخل یخچال تکه نونی برداشتم...

 میلم به خوردن هیچی نمیکشید...

 ولی برای ساکت کردن این درد لعنتی باید یه چیزی میخوردم...

 نمیدونستم باید چیکار کنم...

 کسی و نداشتم بهش پناه ببرم..

 دق میکردم که یهو فکری به سرم زد... داشتم

 تنها کسی که میتونستم راحت باهاش حرف بزنم بردیا بود...

 کیارشم که میگفت زیاد میومده ایتالیا پیشش...
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 یعنی میتونه به خاطر من بیاد اینجا؟!

 بردیا همش پشتم بوده...

 مطمئنم تو این شرایط پشتم و خالی نمیکنه...

 تلفن رفتم...با اندکی امید به سمت 

 االن به حضور و دلگرمی بردیا نیاز داشتم...

 مثله همیشه خوب میتونه آرومم کنه..

 اصال شاید اومد منو از اینجا برد...

میدونم با موندم اینجا و حرص خوردن باالخره میزنم به سیم آخر و 

 یه بالیی سر خودم میارم....

 پس باید با بردیا حرف بزنم...

 کشیدم و شمارش و گرفتم...نفسم عمیقی 

 تا جواب دادن بردیا هزار بار مردم و زنده شدم...

 به محض اینکه بردیا گوشی و جواب داد و گفت بله؟!

 سریع گفتم:علو بردیا...

 بردیا متعجب گفت:

 _راشین خودتی...
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 _اوهوم

 _بردیا قربونت بره...

 بی معرفت تو این مدت نتونستی به من یه زنگ بزنی؟!

 _خودت چرا زنگ نزدی؟!

 _من که شماره ی خونتون و نداشتم..

هر دفعم که به گوشیه کیارش زنگ زدم حالت و پرسیدم پیشش 

 نبودی که بخوام باهات حرف بزنم....

 حاال اینارو بیخیال خودت خوبی؟!

 ایتالیا چطوره؟!

 به اونجا عادت کردی؟!

 غم نشست رو دلم...

 با بغض نالیدم:بردیا...

 بردیا..._جانه 

 بی مقدمه چینی گفتم:

 _بیا پیشم...

 زدن این حرف مساوی شد با ریختن اشکام...
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 مثله اینکه بردیا متوجه حالم شد..

 با لحنی که تقریبا عصبی بود؟!

 _راشین داری گریه میکنی؟!

 چیزی شده؟!

 آروم گفتم:نه

 صداش کامال عصبانی شد

 _راشین تو داری گریه میکنی....

 چی شده؟!!!

 _باور کن هیچی فقط دلم گرفته..

 _برای یه دل گرفتگی میخوای من بیام اونجا؟!

 دلم از این حرفش بیشتر از قبل گرفت...

 با بغض نالیدم:

 _یعنی گرفتن دل من انقدر برات بی ارزشه؟!

 خیلی جدی گفت:

_راشین خودت میدونی هرکی و بخوای گول بزنی من و یکی 

 نمیتونی...
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 نمیتونه ماله یه گرفتن دل باشه... این صدا و این بغض

 تو یه چیزیت شده؟!

 یا خودت میگی چی یا زنگ میرنم از کیارش میپرسم...

 هول کردم...

 نمیخواستم از این موضوع چیزی به کیارش بگه...

 پس سریع گفتم:

 _نه نه نه به کیارش چیزی نگو..

 یه لحظه سکوت کرد..

 مطمئن شدم که یه چیزی شده..._اگه تا االنم شک داشتم االن 

 ..از سوتی که جلوش داده بودم کفری شدم

 لبم و گاز گرفتم...

 _راشین؟!

 با صدای پر از عشقش لبخند بی جونی رو لبام نشست..

 _نمیخوای بگی چی شده؟!

 با بغض نالیدم:بردیا اینجا...

 دارم دق میکنم..
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 حالم اصال خوب نیست...

 شی..و صدای هق هقم پیچید تو گو

 بردیا با نگرانی گفت:

 _راشین داری دق مرگم میکنی...

 بگو چی شده؟!

 نتونستم سوت کنم..

 دلم پر بود...

 آخرم طاقت نیاوردم و گفتم:

 _نمیکدونم...

 هیچی نمیدونم...

 فقط میدونم حالم خوش نیست...

 بردیا اینجا دارم نابود میشم...

 دیگه....دوری از همه یه طرف کارای کیارش طرف 

 دیگه خسته شدم..نمیکشم...

 مگه من چند سالمه که باید این همه درد و تحمل کنم؟!

 چرا خوشی به من نیومده؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1043 

 چرا همش درد همش عذاب همش دل شکستگی...

 به خدا کم آوردم...

 بردیا بیا اینجاااا دارم میمیرم...

 تمام این حرفارو با گریه میزدم...

 به تنهایی تحمل کنم...نمیتونستم این حجم درد و 

 باید با یکی حرف میزدم..

 باید پیشه یکی گریه میکردم...

 باید کمی خالی میشدم...

 باید...باید...

 وگرنه دق میکردم....

زن که باشی معنی واقعی شکست را وقتی میفهمی که با دل و جان 

 عاشق کسی باشی و او عاشق دیگری...

 ...آن موقعس که خودت را بازنده میدانی

 بغض لحظه ای گلویت را رها نمیکند ..

 به هر دری میزنی و کاری از دستت بر نمیاید...

 عشقت را میخواهی و نمیشود...
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 قلبت هر لحظه بی قرار تر میشود..

 و این جمله را بار ها و بارها با خودت تکرار میکنی:

 مگر بی عشق هم میتوان زندگی کرد؟!

 آروم کردنم داشت...بردیا مثل همیشه سعی در 

 با صدای مالیمی گفت:

 _میدونی وقتی تو گریه میکنی این قلب میخواد از سینه بیرون بیاد؟!

 نریز اون اشکارو لعنتی...

 تو اولین فرصت میام پیشت...

 تو فقط آروم باش...

 با پشت دست اشکام و پاک کردم...

 اومد...خواستم حرفی بزنم که صدای چرخش کلید تو در خروجی 

 مطمئنا کیارش بود..

 نمیخواستم بفهمه با بردیا حرف زدم..

 با صدای آرومی گفتم :

 _بردیا من بهت زنگ میزنم...

 االن یه کار واجب پیش اومد...
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 بردیا باشه ای گفت..

 و با یه خداحافظی سریع گوشی و قطع کردم...

 از جام بلند شدم..

 همون لحظه کیارش وارد هال شد...

 نداختم پایین و به طرف اتاق قدم برداشتم...سرم و ا

 از کیارش که رد میشدم مچ دستم و گرفت...

 اخمی رو پیشونیم نشست و سرم و آوردم باال...

 کیارش پشتم بود...

 خواستم دستم و از دستش بکشم بیرون که گفت:

 _غذا گرفتم رو کانتره...

 از دیروز چیزی نخوردی...

ای دستم و ول کرد و وارد یکی از و بدون زدن هیچ حرفه دیگه 

 اتاقا شد..

 فقط برای یه لحظه قلبم لرزید...

 فقط یه لحظه نفس کشیدن یادم رفت...

 دستم و روی قلبم نا آرومم گذاشتم...
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 با خودم گفت:

 _آروم باش لعنتی...

 تو که نمیتونی این وضع و تحمل کنی نباید کوتاه بیای...

 اینجا میبرتت...چند وقت دیگه بردیا میاد از 

 نفسم و با صدا بیرون دادم و وارد آشپزخونه شدم...

 با دیدن ظرفای غذای روی کانتر به سمتش رفتم...

 واقعا گشنم بود...

 و همونجا شروع کردم به غذا خوردن....

 یه هفته گذشت...

 یه هفته ای که با درد و رنج و عذاب همراه بود...

 شدم...روز به روز پژمرده تر از قبل می

 کیارش هر شب برمیگشت خونه و تو اتاق بغلی میخوابید...

 دیگه اصال باهاش رو در رو نشدم...

 بعد از ظهر بود...

 دل پبچه ی جدید گرفته بودم و حالم بهم میخورد...

 همیشه از استرس زیاد اینجوری میشدم...
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 زخم معدم اود کرده بود و اونم اذیتم میکرد...

 زخونه...با درد رفتم تو آشپ

 یه مسکن برداشتم..

 دستام بی حس شده بود...

 خواستم بخورمش که از دستم افتاد...

 سرگم بیشتر شد ...

 دستم و روی سرم و گذاشتم و همونجا تو آشپزخونه نشستم زمین...

 صدای در اومد ...

 حتی نا نداشتم سرم و بلند کنم...

سختی از جام بلند ولی با زدن ضربه های پی در پی باالخره با 

 شدم...

به محض باز شدن در با نحس ترین قیافه ی زندگیم رو به رو 

 شدم...

ماندانا عینک دودیشو از باالی سرش برداشت و با زدن تنه ای به 

 من وارد خونه شد...

 تازه به خودم اومدم...

 با عجله از در فاصله گرفتم و رفتم رو به روش وایستادم...
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 _کجا؟!

 اینجا طویلس مگه؟!

 خونت و اشتباه اومدی ...

 گمشو بیرون...

 دستش و گذاشت رو سینم و هولم داد...

 _برو اونور حوصله ی بحث با یه الف بچه رو ندارم...

 از اینکه همه به چشم یه بچه منو میبینن کفری شدم...

 و همین باعث شد عصبانیتم چند برابر بشه...

 خودم.... بازوشو گرفتم و کشیدمش سمت

 تمام خشمم و ریختم تو نگاهم و گفتم:

 _اینجا خونه ی منه...

 و تو خونه ی من عوضیایی مثل تو جا ندارن...

 پس تا خودم پرتت نکردم بیرون خودت گمشو بیرون..

 پوزخندی زد

 _خونه ی تو؟!؟!هه...

 اومدم دنبال کیارش...
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 تواِ پتیاره فکر کردی میتونی کیارش و صاحب بشی؟!

 ر خانوم از این خبرا نیست...نخی

 کیارش ماله منه...

 از این بیشترم نمیذارم تو این خراب شده پیشه تو بمونه...

 عصبانیت و با تک تک سلوالی بدنم حس میکردم...

دلم میخواست االن یه اسلحه پر داشتم و تک تک تیراشو خالی 

 میکردم تو مغزش...

 عصبانیتم که دید پورخندش عمیق تر شد

 ه از اینکه کسی که دوسش داری منو میخواد لجت گرفته؟!_چی

 آخی دختره ی بیچاره...

 دوست داشتن که زوری نمیشه...

 کیارش من و میخواد و تو توی زندگیش هیچ نقشی نداری...

تمام عشق و حالش با منه و گاهی برای ارضای نیازش یه سریم 

 میاد پبش تو..

 شنیدم خوب سرویس میدی آره؟!

 نفسام کشدار شده بود قفسه ی سینم با شدت باال پایین میشد...
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 دل دردم بیشتر شد...

 انگار زبونم و بریده بودن و نمیتونستم حرف بزنم...

 خوشحال بودن ماندانا رو به راحتی میشد از چشماش خوند...

 _در ضمن این خونه هم ماله منو کیارشه...

به کیارش پیشنهاد دادم یه  دیدم بی سر پناه و بدبختی کسی و نداری

 مدت بیارتت اینجا...

 االن برای من پررو بازی در نیار که..

 _ تا جایی که من میدونم بی سر پناه و بدبخت تویی...

 خودم بهت پناه دادم...

 جفتمون با تعجب برگشتیم سمت صدا...

 لرزش دستای ماندانا رو به وضوع حس میکردم...

 چهار چوب در وایستاده بود شدم...خیره ی کیارشی که تو 

 سابقه نداشت این موقع روز بیاد خونه...

 چشمای به خون نشسته ی کیارش روی ماندانا بود..

 با چند قدم بلند نزدیکمون شد و درست رو به رو مون وایستاد....

 نگاهی به ماندانا انداختم که از ترس میلرزید...
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 ارش و نداشته...انگار اونم مثل من اصال توقع دیدن کی

 دست کیارش باال اومد و روی صورت ماندانا نشست...

 از تعجب چشمام گرد شده بود...

 ماندانا در حالی که اشک میریخت دستش و روی گونش گذاشت...

کیارش مثل یه ببر عصبانی بود که هر لحظه امکان داشت حمله 

 کنه...

 ：فریاد زد

م خونه ی من توهین _به چه حقی اومدی تو خونه ی من به خانو

 میکنی؟!

 بی سرپناه تویی یا راشین؟!

 روزی که بهم التماس میکردی تو خونم نگهت دارم و یادت رفته؟!

 از همون موقع میدونستم نمیشه بهت اعتماد کرد..

 به اصرار ساناز نگهت داشتم..

 گفت تو شهر غریب هم زبونشی...

 هم سنشی...

 گفت کسی و نداری...
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 میتونی کمک حال ساناز باشی هم یه سر پناه داشته باشی...هم 

چون دیدم کسی و نداری و یه دختر تنها تو کشوره غریبی قبولت 

 کردم...

 اونم فقط به خاطر ساناز و سارا...

ساناز نمیتونست از سارا مراقب کنه و سارا هم نیاز به مراقب 

 داشت..

است بیاد تو خونم بگم وگرنه من یتیم خونه باز نکردم که هر کی خو

 بفرما...

 صدای هق هق ماندانا تو خونه پیچید...

و من شوکه به کیارش نگاه میکردم باور حرفایی که شنیده بدم 

 سخت بود...

 خیلی سخت...

 یعنی واقعا ماندانا با کیارش نسبتی نداره...

تمام مدت من براساس حرفای یه عوضی زندگی رو برای خودم و 

 بودم... کیارش زهر کرده

 هنوزم باورم نمیشد همچین رکب بزرگی خورده باشم...

 چرا سعی نکردم از کیارش بپرسم و ازش جواب بخوام؟!
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 کیارش دندون قروچه ای کرد 

 _اینجوری جواب کارایی که برات کردم و دادی؟!

 جواب خوبیام این بود؟!

 میخواستی زندگیم و خراب کنی؟!

 ماندانا الل شده بود...

 ی در کنترل کردن عصبانیتش داشت کیارش سع

 اینو از دستای مشت شدش و نفسای عمیقی که میکشید فهمیدم...

 ：بعد از لحظه ای کوتاه کیارش دوباره با صدای بلندی گفت

 _فکر کردی از قصدت خبر نداشتم...

موقعی که زنگ زدی شرکت ببینی من شرکتم یا نه مطمین بودم یه 

 غلطی میخوای بکنی...

 میدونستم قراره بیای اینجا..

ولی فکر نمیکردم انقدر بی چشم و رو باشی که بخوای اون حرفارو 

 به زنم بزنی...

 آخه چی با خودت فکر کردی که اون مزخرفات و گفتی؟!

 من کی با تو ازدواج کردم که خودم خبر ندارم؟!
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 آخه تو چی داری که بخوام عاشقت بشم؟!

 میتونی زندگی من و خراب کنی؟!فکر کردی با این کارات 

 میتونی زنم و ازم بگیری؟!

 هه نه خانوم اشتباه فکر کردی...

 زندگی من به این راحتیا خراب نمیشه...

 نفسای کیارش کشدار شده بود 

بدون اینکه نگاهی به من بندازه رو به ماندانا اشاره ای به من کرد و 

 ：گفت

 _این خانوم و میبینی؟!

 منه,تمام تار پوده منه...زنه منه,زندگیه 

 کسی نمیتونه تار و پودم و ازم بگیره...

 چون خودم با دستای خودم میکشمش...

 و فشاری به دستای مشت شدش وارد کرد...

 اولین بار بود کیارش همچین حرفی میزد...

 تعجبم جلوی ذوق کردنم و گرفته بود...

 سکته کنه... و از طرفیم می ترسیدم با این حالش یهو خدایی نکرده
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 کیارش پشت به ما رفت کنار دیوار...

 با مشت چند ضربه محکم به دیوار کوبید...

 من جای اون دستام درد گرفت...

جای انگشتای کیارش روی دیوار شدت عصبانیتش و نشون 

 میداد....

 ：دست مشت شدش رو روی دیوار نگه داشت و گفت

بالیی سرت _االنم هر چه زودتر از خونم گمشو برو تا یه 

 نیاوردم...

 برو وسایلت و جمع کن از عمارتمم گمشو بیرون...

 دیگه یه لحظم نمیخوام ریخت نحست و تحمل کنم...

 بیرووون...

 با داد آخرش حس کردم گوشام کر شد...

 صدای هق هق ماندانا تو خونه پیچیده بود...

 عالوه بر دلم,سرمم درد گرفته بود...

 چرخید سمتمون...کیارش با عصبانیت 

 چشماش از عصبانیت قرمز شده بود...
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 ：رو به ماندانا گفت

 _میری یا از همین باال پرتت کنم پایین?!

 ماندانا بینیشو باال کشید..

 _باشه میرم...

 ولی امروز و یادت باشه...

تو این مدت باید فهمیده باشی که ماندانا کسی نیست که این حرفاتو 

 بی جواب بذاره...

 ولی منتظر یه طوفان باش کیارش خان... میرم

 یه طوفان خطرناک...

 چشمای شیطانیشو به من دوخت و با عجله از خونه رفت بیرون...

 شرت کم：کیارش زیر لب گفت

 لحظه ای از تهدیدش وحشت کردم...

 نگاهم به کیارش افتاد...

 کالفه دستی تو موهاش کشید و مشغول قدم زدن تو خونه شد...

 تو این موقعیت باید چی بگم یا چیکار کنم؟! نمیدونستم

 باور چیزایی که دیده و شنیده بودم سخت بودم
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 حرفای ماندانا تو سرم اکو میشد و مغزم سوت میکشید...

نگاهی به کیارش که مشغول روشن کردن سیگار تو دستش بود 

 شدم...

 یعنی کیارش به من دروغ نگفته؟!

 خیانت نکرده؟!

 دروغ بود؟!همه ی اون حرفا 

اصال اگه دروغ بود چرا اونروز ماندانا گوشی کیارش و جواب 

 داد...

 اگرم راست بود چرا حاال...

 پاهام تحمل وزن نداشت...

 با زانو خوردم زمین...

 خیره ی رو به شدم...

 تو ذهنم حرفای کیارش و هالجی میکرد

 حالت تهوع لعنتی بازم اومده بود سراغم...

 دید...چشمام تار 

چشمام و روی هم گذاشتم که با شنیدن صدایی آشنا چشمام و باز 

 کردم...
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 _اینجا چه خبره؟!

نگاهم به بردیا و کیانوش که جلوی در وایستاده بودن و متعجب به 

 ما نگاه میکردن افتاد ...

 مثله اینکه قراره امروز همش با دیدن آدمای مختلف سوپرایز شم...

ونه رو نبسته بود و کیانوش و بردیا خیلی ماندانا با رفتنش در خ

 راحت تونسته بودن وارد خونه بشن...

 نگاهی به بردیا انداختم...

 متعجب و با نگرانی بهم خیره شده بودم....

 دلم میخواست میتونستم از جام بلند شم و بع آغوشش پناه ببرم...

 ولی حیف نای هیچ حرکتی نداشتم...

 د سمتم...بردیا اسمم و صدا زد و اوم

 کنارم رو زمین زانو زد....

 با دستاش صورتم و قاب گرفت...

 تو چشماش نگرانی موج میشد...

 ：خیره ی چشمای نیمه بازم شد و گفت

 _راشین چی شده ؟!
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 این چه حالیه تو داری؟!

 رنگ و روت چرا انقدر پریده؟!

 سکوتم و که دید کمی تکونم داد

 صداش اوج گرفت

 چیزی نمیگی؟! _با تو ام راشین چرا

 اینجا چه اتفاقی افتاده؟!

 کی تو رو به این روز انداخته؟!

 دهنم برای گفتن حرفی باز نمیشد...

بردیا گه از جواب گرفتن از من نا امید شده بود رو کرد سمت 

 کیارش و فریاد زد 

 _چیکارش کردی لعنتی؟!

 راشین چرا اینجوری شده؟!

 شد...تصویر بردیا جلو چشمم کمرنگ 

 سرم تیری کشید و دیگه چیزی نفهمیدم...

 با حس سوزش تو دستم چشمام و باز کردم...

 کمی طول کشید تا موقعیتم و تشخیص بدم...
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 تو بیمارستان بودم....

 پرستاری سرمی به دستم وصل کرد و از اتاق بیرون رفت...

 نگاهم با نگاه نگران بردیا گره خورد 

با یه دستش دستم و توی دستش گرفت و دست دیگش روی پیشونیم 

 بود....

 بردیا ：آروم لب زدم

 بردیا لبخند محوی زد 

 _جانه بردیا,زندگیه بردیا 

 بردیا بمیره و تورو اینجوری نبینه 

 _کیارش کجاس؟!

 قیافه ی بردیا عصبانی شد 

 من نیار که میرم یه بالیی سرش میارم _اسم کیارش و جلوی 

 _بردیا 

 _همین که گفتم 

 دیگم نمیذارم برگردی به اون خراب شده 

 این همه مدت میمرد قضیه ی اون ماندایایه لعنتی و بهت بگه؟!
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 باید میذاشت انقدر اذیت بشی و درد بکشی؟!

 اونم با این شرایطی که تو داری 

 خودم نپرسیدم ：با درد نالیدم

 ا عصبانی تر از قبل شد بردی

 _چون تو نپرسیدی اونم باید الل مونی میگرفت؟!

وقتی فهمیدم ماندانا قبل ما اونجا بوده و باعث این حالت اونه 

 میخواستم برم یه بالیی سرش بیارم

 حیف با این حالت نمیتونستم تنهات بذارم 

 چشمام و مظلوم کردم 

 _بردیا در تمام مدت من اشتباه کردم 

 اشتباه از من بود 

 به خدا کیارش گناهی نداره 

 چشمای بردیا قرمز شد 

 خواست حرفی بزنه که گوشیش زنگ خورد 

 نگاه عصبانیش و ازم و گرفت...

 گوشیش و از داخل جیبش در آورد...
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نگاهی به صفحه ی گوشیش انداخت و پوزخندی رو لباش شکل 

 گرفت..

 تماس زد.. رد

 حدس زدم کیارش باشه...

 تو این موقعیت دلم کیارشم و میخواست...

 بردیا جوابش و بده ：رو به بردیا گفتم

 االن نگرانه,خواهش میکنم...

 _به هیچ عنوان...

 باید ادبش کنم...

 چندین بار گوشیش زنگ خورد ولی هر سری رد تماس میزد 

بگم بره بالیی سره  انقدر چهرش عصبانی بود که میترسیدم چیزی

 کیارش بیاره 

 نمیدونم باره چندم بود که گوشیش زنگ خورد که باالخره جواب داد

 _بله؟!

 دلم داشت پر میزد تا صدای کیارش و بشنوم خیره ی بردیا شدم 
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_کیانوش اگه قراره بهت بگم کجام و تو به کیارش بگی به خدا قسم 

 دیگه اسمت و نمیارم

 مام هیجانم فروکش کرد با شنیدن اسم کیانوش ت

 _بیا بیمارستان...

 و گوشی و قطع کرد...

 تمام فکر و ذکرم شده بود کیارش 

 یاده حرفایی که بهش زدم افتادم 

 چقدر ناجور قضاوتش کرده بودم 

 کیارشه من هیچ وقت بد نبوده 

 به بدترین شکل ممکن قضاوتش کردم

 حرفایی بهش زدم که حقش نبود 

 حق داشت بهم بگه بچه...

 واقعا بچگی کردم...

 بعده لحظه ای سرمم تموم شد...

 پرستار وارد اتاق شد...

 ：با لبخند گفت 
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 _بهتری؟!

 سری تکون دادم 

 ：خواست حرفی بزنه که بردیا سریع گفت

 _خودم بهش میگم شما میتونی بری 

 ：گفتپرستار با همون لبخند مهربونش 

 _باشه پس بیشتر مراقبش باشید 

 و از اتاق بیرون رفت...

 نگاهم به بردیا که اخماش تو هم رفته بود افتاد 

 _میدونستی زخم معدت اود کرد و اوضاش خرابه؟!

 از دردای شدیدی که میکشیدم حدس میزنم پس سری تکون دادم 

 عصبانیتش بیشتر شد 

 عده میکشه؟!_اینم میدونستی داره کارت به خونریزی م

 همیشه از خونریزی معده و اینکه خون باال بیارم وحشت داشتم...

 از جام بلند شدم

 با ترس نگاهش کردم 

 نمیدونم چی تو نگاهم دید که اومد کنارم رو تخت نشست و بغلم کرد 
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 ：کنار گوشم گفت

_اگه میدونستم با اومدنت به اینجا قراره انقدر اذیت بشی هیچ وقت 

 ای اینجا..نمیذاشتم بی

اگه میدونستم برای چی راضی به این ازدواج شدی خودم از اونجا 

 میبرمت...

 باورم نمیشد بردیا هم از همه چی خبر داشته باشه...

 خواستم چیزی بگم که با صدای کیانوش بردیا ازم جدا شد...

 کیانوش نزدیکم شد 

 _حالت چطوره؟!

 خوبم آرومی گفتم 

 کیانوش رو کرد سمت بردیا 

 _بردیا میدونم کیارشم به اندازه کافی مقصره 

ولی از اون موقعی که راشین و از خونه بردی مثا دیوونه ها داره 

 دنبالتون میگرده 

 میترسم بالیی سره خودش بیاره 

 یه زنگ...
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 بردیا پرید وسط حرفش 

 _هیچی نگو کیانوش 

 ینجا برو اگه قراره طرف داداشت و بگیری از ا

هیچ میدونی اگه چند دقیقه دیرتر میرسوندمش اینجا چه اتفاقی براش 

 میوفتاد؟!

 _میدونم ولی..

 _گفتم هیچی نگو کیانوش...

 تو هیچی نمیدونی...

االنم راشین و میبرم هتل تا زمانی که تکلیفم و با کیارش مشخص 

 شه

 بردیا ترسیدمخواستم اعتراض کنم که از چشمای به خون نشسته ی 

 بردیا نزدیکم شد و کمکم کرد از رو تخت بلند شم...

 کیانوشم دیگه حرفی نزد...

 بعد از تصفیه حساب کیانوش مارو تا هتل همراهی کرد...

 و خودش برگشت پیش کیارش..

 داشتم پر میزدم برای آغوش کیارش..
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 کاش میتونستم با کیانوش برم...

 زدن هیچ حرفی و نداشتم...بردیا انقدر عصبانی بود که جرعت 

 با پاهایی که به سختی یاریم میکرد وارد اتاق هتل شدم....

 کیارش

 مثل دیوونه ها تو خیابون پرسه میزدم

 راشینه من حالش خوب نیست و تو این موقعیت من کنارش نیستم...

 موقعی که راشین از حال رفت تا چند لحظه تو شوک بودم...

 مدت حالش اینقدر بد بوده من متوجه نشدم؟!یعنی راشین در تمام 

وقتی بردیا راشین و در آغوش گرفت و از خونه بیرون رفت تازه 

 به خودم اومدم...

 با عجله از خونه زدم بیرون...

 ولی بردیا و راشین سوار آسانسور شده  بودن رفته بودن پایین...

 ایین...خودم و رسوندم به پله ها و از با سرعت از پله ها رفتم پ

 انقدر پله ها زیاد بود که نفسم گرفت...

 وقتی رسیدم پایین با عجله به سمت آسانسور رفتم...

 ولی کسی داخلش نبود...
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 نگاهی به اطراف انداختم...

 راشینم نبود...

 قلب بیقرارم داشت از سینه در میومد..

 با دو خودم و به ماشین رسوندم...

 ز بردیا و راشین نبود..کله اون اطراف و گشتم اما خبری ا

 برای اولین بار بغض کردم...

 آخه راشینم کو؟!

 خانومم کو؟!

 همه کسم کو؟!

 اون االن حالش بده..

 فقط من میتونم آرومش کنم...

 فقط میتونم حالش و خوب کنم...

 آخه برای پیدا کردنش کجا رو بگردم؟!

 گوشیمو برداشتم و شماره ی بردیا و گرفتم...

 رد تماس زد

 وباره گرفتم د
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 بازم رد تماس 

 تمام فکرم پیشه راشین بود...

شاید اگه تو موقعیت دیگه ای بودم و به کسی زنگ می زدم و اون 

 رد تماس میداد دیگه تا آخر عمرم بهش زنگ نمیزدم..

 ولی االن قضیه فرق داشت 

 بحث زندگیم بود...

 بده....هزار بارم شده شمارش و میگیرم تا باالخره جواب 

نمیدونم باره چندم بود که شماره ی بردیارو میگرفتم و اون جواب 

 نمیداد که عصبی شدم..

 گوشی و کوبوندم زمین...

مشتام و پی در پی به فرمون ماشین میکوبیدم و با فریاد اسم راشین 

 و صدا می زدم...

 دلم راشینم و میخواست..

 مثل دیوونه ها شده بودم...

 ：فریاد زدم

 _لعنتی زنه من و کجا بردی اون حالش خوب نیست...
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 یهو یاد کیانوش افتادم...

 تنها امیدم به کیانوش بود...

 حتما بردیا به کیانوش میگه که راشین و کجا میبره...

 شمارش و گرفتم 

 با اولین بوق جواب داد 

 _علو داداش 

 صدای کیانوش ناراحت و کالفه به نظر میرسید 

 _جانم

 شین کجاست؟!_داداش را

 بردیا زنم و کجا برد؟!

 کیانوش نفسش و بیرون داد

 _نمیدونم

 با اون حال بد راشین حتما بردتش بیمارستان...

 با اسم بیمارستان عصبی شدم

 چرا به عقل خودم نرسید؟!

 ：با نگرانی گفتم
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 _داداش جواب منو نمیده 

 ترو خدا تو بهش زنگ بزن 

 برده؟!ببین زنم و با اون حالش کجا 

 دارم دیوونه میشم 

 راشین حالش خوب نبود 

 داداش بهش زنگ بزن

 ：کیانوش با نگرانی گفت

 _آروم باش کیارش 

 بردیا که نمیخورتش...

 حال راشین خوب نبود حتما بردتش بیمارستان...

 _آخه بهش زنگ زدم جوابمو نداد...

 نکنه بخواد راشینم و ازم جدا کنه؟!

 جنگه؟!_چرا جو میدی کیارش مگه 

 البد درگیر راشین بوده نتونسته جواب بده...

 االنم به بردیا زنگ میزنم ببینم کجان تو هم پاشو برو خونه..

 سعی کن آروم باشی آرومم رانندگی کن...
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 منم چند دقیقه دیگه خونم...

 باشه ای گفتم و گوشیم و قطع کردم 

 نمیدونم چرا دلشوره داشتم 

 ...قلبم داشت از سینه در میومد

 راشین و میخواست...

 خودم و مقصر تمام این اتفاقات میدونستم...

 نباید میذاشتم کار به اینجاها بکشه...

 اگه به ماندانا نیاز نداشتم زودتر از اینا حالش میگرفتم...

 امروزم با اون حرفام همه چی و خراب کردم...

 ولی به درک...

 االن فقط راشین مهم بود....

 راشین...فقط 

 یادداوری حال بد راشین عصبیم میکرد

 یعنی االن حالش چطوره؟!

 بهتر شده؟!

 نکنه داره درد میکشه؟!
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 هر لحظه عصبانیتم بیشتر میشد

 مشت محکمم تو فرمون ماشین فرود اومد..

 ：نگاهی به خیابون شلوغ انداختم و زیر لب گفتم

 _کجایی خانومم کجایی آروم جونم؟!

 بود گوشیم و که کف ماشین افتاده بود برداشتمهوا تاریک شده 

 میخواستم دوباره به بردیا زنگ بزنم

 حس میکردم تو این چند ساعت به اندازه ی چند سال پیر شدم

 گوشیم و که برداشتم متوجه شدم خاموشه

 سری روشنش کردم

 سی ثانیه از روشن شدن گوشیم نگذشته بود که زنگ خورد

 حه ی گوشیم جواب دادمبا دیدن اسم کیانوش رو صف

صدای داد کیانوش تو گوشی پیچید که مجبور شدم یه خورده گوشی 

 و از گوشم دور کنم

 _کجایی احمق؟!

 چرا گوشیت خاموشه؟!

 کیارش فقط دستم بهت نرسه انقدر میزنمت تا صدا سگ بدی...
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 کدوم گوری رفتی؟!

 مثل همیشه کیانوش نگران من بود..

 لها برام پدر بود,دوست بود,همدم بود..برادری که در تمام این سا

 اومدم ساحل ：با صدای آرومی گفتم

 _چی؟!؟؟

 ساحل چه غلطی میکنی؟!

 االن وقت ساحل رفتنه؟!

 نکنه رفتی آفتاب بگیری؟!

 جمله آخرش و با لحن مسخره ای گفت..

 پوزخندی زدم 

 نمیدونست همین حاال اومدم ساحل 

 چون با دیدن دریا یاده راشین میوفتادم 

 راشینم عاشقه دریا بود 

ساله ذوق میکرد و با عشق  ۴با دیدن دریا مثله یه دختر بچه ی 

 نگاهش میکرد 
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همیشه آرزوم بود راشین همونطور که به دریا نگاه میکنه به منم 

 نگاه کنه همونطور که عاشق دریاست عاشق منم بشه 

 دریا حسودیم میشه... میدونم مسخرس ولی به

 دقیقه خونه نباشی دیگه داداشی به اسم کیانوش نداری ۵_کیارش تا 

 خودت خوب میدونی حرفم حرفه...

 نفسم و بیرون دادم 

 _االن برمیگردم 

 _سریع..منتظرم...

 و گوشی و قطع کرد....

 گوشی و پرت کردم رو داشبورت ماشین...

 ار نمیرفت...تصویر راشین لحظه ای از جلوی چشمام کن

 داغون بودم...

 دوری از راشین اونم حاال که زنم شده بود سخت بود...

 ضبط ماشین و روشن کردم..

 چندتا از آهنگارو رد کردم تا رسیدم به همون آهنگی که میخواستم...

 صدای ضبط و زدم و باال...
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موقعی که به قسمتی از آهنگ که دوست داشتم رسید زیر لب با 

 ：همخونی کردم آهنگ 

 کجایی داغونم کجایی آرومم کنی تو خانومم

 کجایی کجایی 

 جدایی حق ما نبود خدایی 

 کجایی مهربون؟!

 راشین

 از وقتی اومدیم داخل هتل بردیا کالفس..

 نمیدونم چرا اینقدر عصبیه...

دلم میخواست برم بهش بگم اصال زن و شوهر ممکنه دعوا کنن 

تو خودت و بندازی وسط و بخوای من و از  ولی این دلیل نمیشه

 شوهرم جدا کنی...

 دلم شور کیارش میزد...

 حس میکردم داره دنبالم میگرده...

 گوشیم نداشتم بهش زنگ بزن...

 دلم آرامش وجود شوهرم و میخواست...
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آخرم طاقت نیاوردم و خواستم به بردیا بگم برم گردونه پیش کیارش 

 که بردیا برگشت سمتم...

 ا دیدن چشمای به خون نشستش ترسیدم ب

 راشین پاشو بریم ：عصبی گفت

 کجا ：متعجب گفتم

 _خودت میفهمی...

 نگران شدم...

 بردیا که دید هنوز سره جام وایستادم دستم و گرفت و کشید..

 مجبوری باهاش همقدم شدم...

 بعد از تصفیه حساب از هتل بیرون رفتیم...

 ...بردیا ماشینی گرفت و سوار شدیم

 نمیدونستم قراره کجا بریم..

 استرس تمام وجودم و فرا گرفته بود...

 بعد از حدودا نیم ساعت رسیدیم به یه جای خلوت...

 بردیا کرایه ماشین و حساب کرد و از ماشین پیاده شدیم...

 از این محیط میترسیدم...
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 اینجا دیگه کجاست؟!：چسبیدم به بردیا و گفتم

 و منو چسبوند به خودش  دست بردیا رو شونم نشست

 _جای بدی نیست...

با هر قدمی که بردیا برمیداشت با ترس خودم و بیشتر بهش 

 میچسبوندم...

 نزدیک یه خونه باغ شدیم..

 بردیا کلیدی از جیبش در آورد و در و باز کرد...

 متعجب نگاهش کردم...

 چرا باید بردیا کلید همچین جایی و داشته باشه؟!

 بردیا پشت کمرم نشستدست 

 _بریم تو 

 با قدمای لرزون وارد خونه شدم...

 ：با ورودم به خونه طاقت نیاوردم رو به بردیا کردم و گفتم

 _بردیا من میترسیدم 

 بردیا با چهره ی درهمش برگشت سمتم 

 _از چی؟!
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 به خونه اشاره ای کردم 

 _از اینجا...

 اخم روی پیشونیه بردیا عمیق تر شد..

 _تا من کنارتم که نباید از چیزی بترسی...

 با این حرفش یاد کیارش افتادم

تو این موقعیت اگه کنارم بودم بغلم میکرد و با نوازش و حرفای 

 قشنگش سعی در آروم کردنم داشت...

بردیا نمیتونست مثل کیارش جلوی ترسم بگیره نمیتونست مثل 

 کیارش آرومم کنه...

 ل بده من و خوب کنه...فقط کیارشه که میتونه حا

 بغل کیارش برای من دوای هر دردیه..

 بغض کردم...

 مثل اینکه بردیا متوجه حالم شد که منو کشید تو بغلش 

من و ببر پیش ：سرم و روی سینش گذاشتم و با بغض نالیدم

 کیارش...

 ：بردیا بوسه ای روی موهام زد و گفت
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 ش _راشین فعال نمیتونم تو رو برگردونم پیش کیار

 سرم و از روی سینش برداشت و خیره ی چشماش شدم

 _چرا؟!

 _خودت میفهمی...

 _اما من...

 با انگشت کیارش که روی لبام نشست ساکت شدم 

 _راشین هیچی نپرس...

 به موقعش خودت همه چی و میفهمی...

 االنم میبرمت تو یکی از اتاقا تا استراحت کنی...

 دلم بهم اجازه ی سکوت کردن و نداد 

 صدامو بردم باال 

 _ولی من میخوام برگردم پیش شوهرم...

 بردیا من نمیخوام اینجا بمونم...

 منو ببر خونه خودم...همین حاال...

 وگرنه خودم میرم... 

 با دادی که زد تعجب کردم..
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 اولین بار بود که بردیا سرم داد میزد...

 ：دوخت بهم و گفت چشمای به خون نشستش و

 _بحث نکن با من..

 وقتی گفتم االن نمیشه یعنی نمیشه...

 انقدر فهم این جمله سخته؟!

 دیگه چیزی در این مورد نشنوم...

 و پشت به من به سمت یکی از اتاقا رفت و درو محکم کوبید بهم...

 به در بسته ی اتاق خیره شدم...

 .اشکام یکی پس از دیگری روی گونم میچکیدن..

 باورم نمیشه بردیا با من انقدر تند حرف زده باشه...

 مگه من چی بهش گفتم جز اینکه میخوام برگردم پیشه شوهرم؟!

 مگه برگشتن پیشه شوهرم گناهه؟!

 آخه من دارم تاوان کدوم گناه نکرده رو میدم؟!

 چرا باید تمام اتفاقات بد پشت سر هم برای من بیوفته؟! 

 ستادم...به سرنوشت شومم لعنت فر

 ：دستام و روی صورتم گذاشتم و با گریه نالیدم
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 _کیارش کجایی؟!دارم از دوریت دق میکنم...

 کیارش 

 یه هفته گذشت 

 یه هفته ای که با بی خوابی و درد کشیدن گذشت 

 هرجایی که به فکرم میرسید برای پیدا کردن راشین گشتم 

تو این مدت من و کیانوشم هرچی به بردیا زنگ میزدیم گوشیش 

 خاموش بود 

 دیگه نمیدونم باید چیکار کنم یا کجارو بگردم

 نمیدونم چه اتفاقی برای راشین افتاده...

 حالش خوبه یا نه...

 پرسه زدن  مثله دیوونه ها کارم شده بود تو خیابون

 آخر شبا هم میرفتم روی تختی که بوی راشین و میداد 

 ولی بوی عطرشم منو راضی نمیکرد 

 من خودش و میخواستم 

 سیگار الی انگشتام و بین لبام گذاشتم و پک عمیقی زدم 

 نمیدونم تو این مدت این چندمین پاکتیه که میکشم 
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و هر لحظه دارم فقط میدونم اونقدری کشیدم که ریه هام داغون شده 

 سرفه میکنم 

 سیگار و از لبام جدا کردم 

 دودشو فرستادم تو ریم 

 چشمای غمگینم و به گوشه ای از خونه دوختم 

 که دستی رو شونم نشست حتی حال نداشتم برگردم ببینم کیه 

 که خودش روی صندلیه کنارم نشست 

 کیانوش بود 

 اونم تو این مدت پا به پام دنبال راشین گشت 

 ولی بازم موفق به پیدا کردنش نشدیم

 انگار بردیا کمر به قتل من بسته

 ولی آخه چرا؟!

 ما که دشمنی با هم نداشتیم...

 خواستم سیگارو به لبام نزدیک کنم که کیانوش نذاشت 

سیگار و رو دستم برداشت و توی جا سیگاری روی میز خاموشش 

 کرد 
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 ：و با صدایی که ناراحتی توش موج میزد گفت

 _بسه دیگه کیارش 

 داری خودتو از بین میبری 

راشین جای دوری نرفته,همین نزدیکیاس و به زودیم بردیا برش 

 میگردونه

 مطمین باش راشین این حالت و ببینه ناراحت میشه

 تو که نمیخوای ناراحتش کنی میخوای؟!

 بغض داشت خفم میکرد 

 حاال...همیشه یاد گرفته بودم مرد که گریه نمیکنه ولی 

 حاال میبینم یه مردم گاهی به حدی کم میاره که دلش گریه میخواد

 با یه دنیا غم برگشتم سمت کیانوش 

 چشمای خستم و دوختم بهش..

 ：و با صدای پر دردی گفتم

 _کیانوش زنم کجاست؟!

 چرا برنمیگرده خونه؟!

 دیگه کجارو باید دنبالش بگردم؟!
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 اصال کجا مونده که نگشته باشم؟!

 کیانوش برادرانه سرم و تو آغوشش گرفت 

 _راشین گم نشده که بخواد پیدا بشه 

 االنم پیشه بردیاس...

 بردیا انقدر بی فکر نبود نمیدونم یهو چش شده...

 نمیتونم این کارش و درک کنم...

 امیدوارم بعدا توجیح درست حسابی برای این کارش داشته باشه...

 توام انقدر نگران نباش...

 راشین پیشه بردیا امنه...جای 

 هیچ اتفاقی براش نمیوفته خیالت راحت....

 ：آه سوزناکی کشیدم و با خودم گفتم

 _یه هفتس از زنم خبر ندارم بعد میگه نگران نباش؟!

 آخه مگه میشه نگران نبود؟!مگه میتونم؟؟

لحظه ای بعد کیانوش من و از آغوشش جدا کرد تو چشمام زل زد و 

 ：گفت

 ضیه و جنایی کنیم ولی به نظرم باید به پلیس خبر بدیم.._نمیخوام ق
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اگه تا حاالم پای پلیس و وسط نکشیدم فقط به خاطر این بود که گفتم 

بردیا با دیدن اون حال راشین عصبانی شده گفته برای ادب کردن 

 کیارش یه مدت راشین و ازش دور کنم...

 ولی آخه ادب کردن تو یه هفته؟!

آوردیم کسی از ایران زنگ نزده بخواد با راشین حرف فقط شانس 

بزنه وگرنه با گوشیه خاموش بردیا و بی خبریه ما از راشین فکر 

 کنم کل ایل و تبارمون میریختن اینجا...

 در کل من پلیس در جریان میذارم شاید اتفاقی افتاد..

 از دست دست کردن بهتره...

 شاید خبری ازشون شد...

 لیس وحشت کل وجودم و فرا گرفت...با آوردن اسم پ

 یعنی اوضاع انقدر خرابه که باید دست به دامن پلیس بشیم؟!

 ：کیانوش دستی روی شونم گذاشت و گفت

 _نگران نباش...

 به زودی راشین و برمیگردونم خونه...

 بهت قول میدم...

 و از جاش بلند شد 
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به پلیس  _االنم تا تو یه دوش بگیری و یکم استراحت کنی میرم تا

 جریان و بگم...

 شاید خدا کرد زودتر پیداشون کردیم...

 سری تکون دادم 

 کیانوش با گفتن مواظب خودت باش از خونه بیرون رفت...

 با رفتن کیانوش سرم و به صندلی تکیه دادم

 چشمم به گیتار گوشه ی خونه افتاد...

 یاد شب تولدم افتادم  

 چقدر اون شب و دوست داشتم

 نه های اون شب خاص از جلوی چشمام رد میشدتک تک صح

 اون شب بچه های شرکت یه جشن کوچیک برام گرفته بودم 

 ازم خواستن بریم بار و تا دیر وقت تولدم و جشن بگیریم 

 ولی چون راشین تنها بود زیاد نموندم و برگشتم خونه 

به محض باز کردن در خونه صدای راشین که همراه با گیتار زدن 

 خوندن بود به گوشم رسید مشغول 

 دستم رو در خشک شد 
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 نگاهم به شمع و گالی جلوی در افتاد 

 هر لحظه ممکن بود از تعجب زیاد پس بیوفتم 

که میدونسته  گوش سپردم به صدای دلنشین راشین باورم نمیشد

 امروز روز تولد منه و همه ی این کارارو برای من کرده باشه 

 با آهنگی که داشت میخوند دیوونه شدم 

 حس میکردم همه ی اینا یه خوابه 

 یه خوابه شیرین 

 از بین شمع و گل ها رد شدم 

 راشین پشتش به من بود و هنوز متوجه ی حضورم نشده بود 

 پشت سرش وایستادم 

 دلم میخواست بغلش کنم و تو بغلم بچلونمش..

 طوری که تو بغلم حل شه...

ولی نمیخواستم شنیدن صداشو اونم درست آهنگی که به تولدم 

 مربوط بود و از دست بدم...

به صدای قشنگش پس تا تموم شدن آهنگ از پشت نگاهش کردم و 

 گوش سپردم 

 قلبم تند تند به سینم میکوبید 
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 حس میکردم از هیجان زیاد یهو قلبم از کار وایسته 

 دوست داشتم این کارای راشین و پیش خودم خوب معنی کنم...

 یعنی عاشقم شده؟!

 لبخندی زدم... 

وقتی که که دستای ظریف راشین روی سیم گیتار تکون میخورد و 

 نگ و برام خوند قلبم بیتاب تر از قبل شد اون آهنگ قش

با قطره اشکی که روی گیتار تو دستم افتاد از فکر به گذشته بیرون 

 اومدم 

 همون جایی که راشین روزه تولدم نشسته بود نشستم 

 گیتار و رو پام گذاشتم 

 تصویر راشین اومد چشمام 

 اسمش و زیر لب صدا زدم

 ام و روی سیم گیتار تکون دادم خیره ی اون تصویر زیبا شدم و دست

 ：و با صدای غمناکی شروع به خوندن کردم

 سخته برام نبودنت چجوری عادت شه برام

 جز اسم تو چیزی نمونده روی لبام 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1090 

 میخوام صدات کنم 

 سنگه دلت ولی من این روزا دلم تنگه برات 

 میخوام بهت بگم 

 نرو نمیتونم ازت جدا بشم 

 میخوای مثله دیوونه ها بشم 

 چطور دلت میاد که اینجوری تنها بشم 

 نرو 

 ترو خدا بذار صدات کنم 

 بذار دوباره باز نگاهت کنم 

 میخوام که این دل شکسته رو 

 فدات کنم....

 راشین

 رو تخت نشسته بودم و پاهام و بغل کرده بودم

 و از پنجره ی کنار تخت به بیرون نگاه میکردم

 م دارم افسردگی میگیرم حس میکرد

 دوری از کیارش برام عذاب بود 
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 اینجا داشتم اذیت میشدم 

 رفتار و تلفن های مشکوک بردیا هم باعث ترسم شده بود 

 حاال فقط پیش کیارش احساس امنیت میکردم

 تو این مدتم که هیچی نمیخوردم بردیا به زور غذا میریخت تو حلقم 

 بدنم ضعیف شده بود 

 و دوست نداشتم این وضعیت 

 با صدای باز شدن در خروجی فهمیدم بردیا برگشته 

 با عجله از روی تخت پایین اومدم و رفتم تو هال 

 بردیا با دیدنم سالمی کرد 

 جوابش و ندادم و نزدیکش شدم 

 نمیدونم چی تو صورتم دید که عصبی شد 

 یه قدم فاصله ی بینمون و پر کرد و نزدیکم شد 

 ：دستش و روی صورتم گذاشت و با عصبانیت گفت

 _چرا رنگ و روت پریده؟!

 زیر چشماتم که گود رفته

 مگه نگفتم تا برمیگردم غذاتو بخور؟!
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 خوردم ：برای اینکه به این بحث خاتمه بدم بی حوصله گفتم 

 دندون قروچه ای کرد 

 _آره از رنگ و روت معلومه 

 ：بی توجه به حرفش گفتم

 _بردیا میخوام باهات حرف بزنم 

 _اول غذاتو میخوری بعد 

 _ولی...

 _ولی بی ولی..

 همین که گفتم,اول غذا

 کالفه شدم

 رم_ولی من اون غذاهارو دوست ندا

 یهو رنگ نگاهش عوض شد

 انگار آروم تر شده بود

 _خوب چرا اینو زودتر به من نگفتی؟!

 همون موقع میگفتی میرفتم یه چی دیگه میگرفتم

 مثله اینکه بردیا نرم شده بود 
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 تو این مدت که همش عصبانی بود و نمیشد باهاش حرف زد

 پس باید از این وضعیت به نفع خودم استفاده میکنم 

 ：و مظلوم کردم و بی توجه به بحث غذا گفتم قیافم

 _بردیا 

 _جان بردیا 

 _چرا نمیذاری برگردم پیشه کیارش؟!

 قیافش دوباره خشمگین شد 

 چشماش به سرخی میزد 

 یه لحظه ازش ترسیدم 

 باورم نمیشد این همون بردیای مهربون همیشگی باشه

 باز برگشتیم سر خونه ی اولمون که：عصبی گفت

 تی میگم نمیشه یعنی نمیشه وق

 _آخه چرا نمیشه؟!

 فکر کنم حقم باشه که بدونم...

 بردیا کالفه دستی تو موهاش کشید 

 صدامو باال بردم 
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 _بردیا با توأم چرا نمیشه؟!

 _چون تو خونه ی کیارش امنیت نداری 

 چون اونجا در امان نیستی

 میکنهمنم نمیتونم ریسک کنم و بفرستمت جایی که خطر تهدیدت 

 متعجب خیره ی بردیایی که همه ی حرفاشو با داد میزد شدم 

 نمیتونستم حرفاشو درک کنم 

 ：با صدایی که حاال آروم شده بود گفتم

 _چرا پیش شوهرم باید خطر تهدیدم کنه؟!

 پشت به من به سمت در رفت 

 ：و با صدای کالفه ای گفت

 _فعال هیچی نپرس راشین...هیچی...

 نمیتونم جواب سواالت و بدم...چون 

 و با عجله از خونه بیرون رفت...

 خیره ی در بسته شدم 

هر لحظه داشت سواالت ذهنم بیشتر میشد و من جوابی برای هیچ 

 کدومشون نداشتم...
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خودم و لعنت کردم که چرا وقتی دیروز داشتم با بابا حرف میزدم 

 همه چی و بهش نگفتم 

برای اینکه بابا یه موقع به کیارش زنگ خوب میدونستم بردیا فقط 

نزنه و متوجه غیبت من نشه به بابام زنگ زد و گذاشت باهاش 

 حرف بزنم 

به دروغم گفت که تو این مدتی که اومده پیشه ما همش در گشت و 

 گذاریم و ممکنه نتونیم تا یه مدت باهاش در تماس باشیم 

 احته...بابامم گفت تا وقتی که من پیشه اونام خیالش ر

نمیدونست بردیا من و از شوهرم دور کرده و تو این خونه ی خارج 

 از شهر حبسم کرده

 بغضم و قورت دادم 

 کاش دلیل این کارای بردیا رو میفهمیدم

 کاش توضیح میداد

 یه توضیحی که قانعم کنه...

 عصبی موهای بازم و تو صورتم بود کنار زدم

 دیگه نمیتونستم اینجوری ادامه بدم
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باید برای رهایی از اینجا خودم دست به کار میشدم هر چقدرم به 

 بردیا بگم و باهاش حرف بزنم بی فایدس...

 به سمت در رفتم...

 میدونستم مثل همیشه قفله...

 باید یه فکری برای شکستنش میکردم...

 دستم و روی دستگیره در گذاشتم و کشیدم 

 اما در کمال ناباوری در باز شد...

 میشد در باز باشه...باورم ن

 مثل اینکه عصبانی بودن بردیا باعث شده یادش بره در و قفل کنه...

 هول کردم...

 میترسیدم هر لحظه بردیا سر برسه...

 با عجله به سمت اتاق رفتم...

 لباسام و پوشیدم و اومدم بیرون

 همش خدا خدا میکردم یه وقت بردیا سر نرسه...

 به اطراف انداختم  در خونه رو باز کردم و نگاهی

 کسی نبود...
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 با عجله از خونه بیرون اومدم و در بستم...

 شروع کردم به دویدن 

 باید تا قبل از برگشتن بردیا از اینجا دور میشدم...

 نمیدونستم دارم کجا میرم,مسیر درست میرم یا نه فقط میدویدم....

 چون ورزشکار بودم و به دویدن عادت داشتم زیاد خسته نشدم

 بعد از لحظاتی با رسیدنم به یه دریاچه وایستادم 

 نگاهی به مردمایی که کنارم رد میشدن انداختم 

 در حالی که نفس نفس میزدم جلوی از عابرا وایستادم 

 تو دلم خدارو برای اینکه زبان ایتالیایی بلد بودم شکر کردم

 ：رو به مرد مینسالی که رو به روم بود گفتم

 میتونم از تلفن همراهتون استفاده کنم؟!_ببخشید آقا 

مرد متعجب نگام کرد و در حالی که برای برداشتن گوشیش دست 

 ：به جیب میشد گفت

 _البته 

 با گوشی که جلوم گرفت تشکری کردم و گوشی رو ازش گرفتم...

 با دستای لرزون شماره ی کیارش گرفتم 
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 جواب نداد 

 کالفه شدم 

 شمارش و دوباره گرفتم 

 م جواب نداد باز

داشتم نا امید میشدم که با صدای بله ی کیارش حس خوبی تو وجودم 

 سرازیر شد

 چقدر دلتنگ این صدا بودم 

 یعنی اونم همینقدر دلتنگم بوده؟!

 اصال تو این یه هفته دنبالم گشته؟!

 _بفرمایید 

 با صدای دوبارش به خودم اومدم 

 کیارش：با بغض نالیدم

 شی پیچید صدای بلند کیارش تو گو

 _علو راشین 

 خودتی؟!کجایی؟!؟!؟؟
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با شنیدن صداش تازه فهمیدم چقدر این مرد و دوست دارم و دوری 

 ازش برام مرگه تدریجیه

 اشکام دونه دونه رو گونم میچکید

 ：با صدای آرومی گفتم

 _کیارش بیا اینجا...

 بیا من و از اینجا ببر

 معلوم بود داره میدوإ

 ：با صدای کالفه ای گفتم

 _راشین بگو کجایی تا دو دقیقه اونجام...

 خوب به اطرافت نگاه کن

 اسم هر چیزی و که مییینی و بهم بگو

 _من االن کنار یه دریاچم..

 رو به روش...

 کیارش پرید وسط حرفم

 _فهمیدم کجایی...

 اینجا فقط یدونه دریاچه داره
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 همونجا بمون تا چند لحظه ی دیگه خودم و میرسونم

 اونجا تکون نخورفقط از 

 _کیارش زود بیا

 _باشه خانومم تو همونجا بمون و جایی نرو من سریع میام

 تمام آرامش دنیا به وجودم سرازیر شد

 با اینکه دلم نمیومد قطع کنم گفتم

 پس منتظرتم...：

 من دیگه قطع میکنم

 _راشین گوشی و قطع نکن

 اما گوشی ماله من نیست：متعجب گفتم

 باید بهش پس بدم از یه آقایی گرفتم

_اشکال نداره خودم میام هزینه ی کل گوشیه و بهش میدم فقط قطع 

 نکن 

 نگاهی به مرد رو به روم که منتظر بود گوشیش و پس بدم انداختم 

 روم نشد حرف کیارش بهش بزنم 

 نه کیارش نمیشه ：پس گفتم
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 فقط زود بیا 

 و گوشی و قطع کردم...

کردم و گوشی رو با تشکر به صاحبش با پشت دست اشکام و پاک 

 برگردوندم....

 دستامو دور خودم حلقه کردم و خیره ی دریاچه ی رو به رو شدم

 کنار دریاچه آروم قدم میزدم و منتظر اومدن کیارش بودم

 استرس کل وجودم و فرا گرفته بود

 هر لحظه ممکن بود بردیا پیدا کنه

 جایی دور از چشم وایستادم

 منتظرم و به جاده دوختمنگاه 

 حدودا یه ربع گذشت

 تو دلم خدا خدا میکردم هرچه زودتر کیارش سر برسه

 گوشه ای نشستم و و پاهام بغل گرفتم

 سرم و رو پام گذاشتم و این سرنوشت نفرین شدم و لعنت میکردم

 با صدای بلند جیغ الستیکایی وحشت زده سرم و بلند کردم

 ماشین کیارش بود
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 م و با هیجان از جام بلند شدملبخندی زد

 کیارش با عجله از ماشین پیاده شد

 از دورم میشد نگرانیه چهرش و تشخیص داد

 اطراف و نگاه میکرد و با عجله به سمت دریاچه میومد

 نگاهی به تیریپ مشکی همیشگیش انداختم

 پاهام تو حرکت یاریم نمیکرد ولی دلم داشت به سمتش پر میکشید

 صدا زدمزیر لب اسمش و 

 کیارش یه دور ،دوره خودش چرخید و اطراف و نگاه کرد

 عصبی دستی تو موهاش کشید 

 خواست برگرده که لحظه آخر نگاهش به من افتاد

 لحظه ای متعجب نگاهم کرد و یهو دوید سمتم

 نزدیکم شد و خیلی محکم من و کشید تو بغلش

 سرم تو سینه ی مردونش فرو رفت

 خورد اشکام سر خورد رو گونم..بوی عطر تلخش که مشامم 

 یه دست کیارش دور کمرم و دست دیگش دور گردنم حلقه شد

 سرم و به سینش چسبوند
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 در حالی که نفس نفس میزد کنار گوشم گفت:

 _کجا بودی خانومم؟!

 کجا بودی زندگیم؟!

 نگفتی کیارش از دوریت دق میکنه؟!

 دستم و روی سینش گذاشتم 

 اشکامو تو مشتم گرفتم و آروم نالیدم:و پیراهن خیس شده از 

 _تو کجا بودی؟!

 چرا گذاشتی بردیا منو ببره؟!

 اصال چرا دنبالم نگشتی ؟!

 یعنی انقدر برات بی ارزش بودم؟!

 چرا گذاشتی انقدر اذیت بشم؟!

 چرا؟!چرا؟!

 هق میزدم و با مشتای بی جونم به سینش ضربه میزدم

 منو بیشتر به خودش فشرد

 موهام گذاشت و بوسه ای روش زدسرش و روی 

 _آروم باش دردت به جونم..
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 کی گفته بی ارزشی؟!

 کی گفته دنبالت نگشتم؟!

 همه جارو رو زیر و رو کردم

کم مونده بود برم دره تک تک خونه هارو بزنم و خونه هاشونم 

 بگردم تا شاید پیدات کردم

 پس نگو بی ارزش بودی

 اگه بی ارزش بودی این همه مدت...

 هو سکوت کرد...ی

 ：دستی روی سرم کشید و گفت

 _دیگه یه ثانیم نمیذارم ازم دور شی...

 ازش جدا شدم 

 خیره ی چشمای هم شدیم

باورم نمیشد بعد یه هفته دوری و دلتنگی باالخره برگشته باشم 

 پیشش

 ：با صدای مظلومی گفتم

 _چرا بردیا این کارو کرد؟؟
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 چرا خواست من و از تو دور کنه؟!

 اگه بخواد این کارش و تکرار کنه چی؟!

 یعنی بازم منو تو از هم جدا میکنه؟!

 چشمای کیارش به خون نشست

 با دستاش صورتم و قاب گرفت

 ：دندون قروچه ای کرد و گفت

 _بردیا خیلی بیجا کرده

 برای این مدتم خودم میدونم چیکارش کنم

 نگران نباش

 جنازه ی من رد بشه دیگه نمیذارم نزدیکت بشه مگه اینکه از رو

 دست کیارش از رو صورتم پایین اومد و دور شونم حلقه شد

 _بهتره برگردیم خونه

ملت دارن با تعجب نگامون میکنن و من اصال از این موضوع 

 خوشم نمیاد

 بازم غیرتی شده بود

 چقدر این غیرتی شدناس و دوست داشتم
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 تازه متوجه ی اطراف شدم

که یادم رفته بودیم االن تو یه مکان انقدر غرق کیارش شده بودم 

 عمومی و بین کلی آدمیم..

 به کیارش تکیه دادم و باهاش همقدم شدم

 نفس عمیقی کشیدم...

 بوی عطرش و فرستادم تو ریه هام...

در حالی که به سمت ماشین میرفتیم سرم و بلند کردم و نیم نگاهی 

 بهش انداخت...م

قیافش و مردونه تر کرده بود و ته ریشی گذاشته بود که فوق العاده 

 بهش میومد...

 چقدر خوشحال بودم که برگشتم پیشش

 دوباره سرم و رو سینش گذاشتم

 من این مرد و میپرستیدم...

 اونم دیوانه وار...

 به ماشین که رسیدیم در و برام باز کرد

 نگاهی بهش انداختم و سوار شدم

 در و بست
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 خودشم سوار شدبا عجله ماشین و دور زد و 

 تو ماشین که نشست برگشت سمتم گفت:

 _دیگه ازم دور نشو راشین...حتی یه لحظه...

 سری تکون دادم

 دستش و دور گردنم انداخت و سرم و به خودش نزدیک کرد

 بوسه ای رو گونم زد

 داشت چقدر  بوسش آرامش

 سرم و گذاشت رو شونش

 سرش و برد تو موهام و نفس عمیقی کشید

 ی روی موهام زد و ماشین روشن کردبوسه ا

 خواستم عقب بکشم که نذاشت

 منو به خودش چسبوند و با صدای آرومی گفت:

 ._همینجا بمون...میخوام حست کنم

 میخوام باور کنم برگشتی و پیشمی...

 لبخندی زدم

 سرم و دوباره رو شونش گذاشتم
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 دستم و تو دستش گرفت و به لباش نزدیکش کرد

 ه روی دستم نشست چشمام و بستبا بوسه ای ک

 چقدر کارای کیارش لذت بخش بود

 این محبت و بوسه هاش و با دنیا عوض نمیکردم

 بوسه ای رو موهام زد و دستامون رو روی دنده گذاشت

تا رسیدن خونه هیچ حرفی نزد و چند لحظه یه بار فشاری به دستم 

 وارد میکرد و روی موهام و میبوسید

 هیجان زده شدمبا رسیدن به خونه 

این یه هفته انقدر بهم سخت گذشته بود که حاال با برگشتم خوشحالی 

 رو با تمام وجود احساس میکردم

 کیارش ماشین و پارک کرد سرم و از رو شونش برداشتم

 نگاهی بهم انداختیم و از ماشین پیاده شدیم

 کیارش دزدگیر ماشین زد و اومد سمتم دستامون قفل هم شد

 دیموارد برج ش

 نگاهی به اطراف انداختم

 میترسیدم بردیا هر لحظه سر برسه
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 با ورودمون به آسانسور دست کیارش دور شونم حلقه شد 

 سرش و روی موهام گذاشت و گفت:

 _تو این مدت زندگیم جهنم بود

 فهمیدم هیچ جوره تحمل دوریتو ندارم 

 ولی همه اینا تقصیره منه

 باید بیشتر مراقبت بودم

 خواستم چیزی بگم که در آسانسور باز شد

 با کیارش از آسانسور بیرون میومدم

 در خونه رو باز کرد

 وارد خونه شدیم

 کیارش لبخندی زد و گفت:

 _به خونه خوش اومدی 

 در حالی که در میبست من جلو تر رفتم

 چون تراس تمام شیشه بود از همینجا هم میشد منظره ی بیرون دید

 انگار سالها از اینجا دور بودمتو این یه هفته 

 دلم تنگ شده بود
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 با دستی که دور کمرم حلقه شد

 سرم و کمی چرخوندم

 سر کیارش تو گردنم فرو رفت

 دستش رفت زیر لباسم و روی شکمم نشست

 بوسه ای تو گودی گردنم زد

 تنم گر گرفت

 در حالی که شکمم و نوازش میکرد دستش رو به باال میرفت

 دندون گرفتملبم و به 

 چشمام خود به خود بسته شد

 بوسه ای داغش روی گردنم آتیشم میزد

 داغ کردم

 دستش که روی باال تنم نشست یهو دستشو گرفتم

 در حالی که نفسای داغش به گردنم میخورد گفت:

_راشین بعده یه دوریه چند روزه که برای من به اندازه ی یه قرن 

 گذشت میخوام حست کنم..

 زنمی..حقمی..
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 این حق و از من نگیر...

 بار اولتم که نیست بگم وحشت داری..

 بیشتر که فکر کردم دیدم حق با کیارشه

 این حق کیارش بود و من نمیتونستم کیارش و از حقش محروم کنم

 مخصوصا حاال که جفتمون دلتنگ هم بودیم

 دستم از روی دستش شل شد و اومد پایین

 منو برگردوند سمت خودش  کیارش از کمرم گرفت و

 خیره ی چشمای هم شدیم

 صورتش نزدیک اومد

 نفسامون با هم یکی شده بود

 دستش از روی کمر لختم باال اومد

 لبامون کامال نزدیک هم بود

 بوسه ی کوتاهی روش زد و گفت:

 _دلتنگت بودم خانومی

 بوسه ی دیگه ای زد

 _گفته بودم طاقت دوریت و ندارم؟!
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 بوسه ی بعدی

 گفته بودم دوری از تو منو به مرز جنون_

 میرسونه؟! 

 بوسه ی بعدی 

 _گفته بودم شدی تمام دین و دنیام؟!

 بوسه بعدیش کمی طوالنی تر شد

 _گفته بودم چقدر دوست دارم ؟!

از حرفاش غرق لذت بودم که لباش روی لبام نشست و لبام و به 

 بازی گرفت...

 عاشقانه بودبوسه هاش مثل همیشه پر حرارت و 

 طوری که نمیشد در مقابلش مقاومت کرد

 یا اینکه باهاش همکاری نکرد 

 زبونم برد تو دهنش و میک زد

 از خود بیخود شدم 

دستم و روی سینه ی محکمش گذاشتم و با حرکت دادن لبام 

 همراهیش کردم 
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 انگار از همراهیم خوشش اومده بود 

چون دستش و روی کمر لختم نوازش وار تکون داد و رو به باال 

 رفت 

 گر گرفتم 

 تنم کوره ی آتیش بود

 حواسم نبود گازی از لباش گرفتم

 کمی مکث کرد

 و یهو در حالی که لبام و میبوسید با دستاش رو دستش بلندم کرد

 دستم و دور گردنش حلقه کردم

 چشمام بسته بود

 با ارزشی خیلی آروم رو تخت خوابوند لحظه ای بعد منو مثل شئ

خودشم در حالی که دکمه های پیراهنش و باز میکرد اومد رو تخت 

 و روم خیمه زد

 خیره ی چشمای هم شدیم

 با انگشتاش تره ای از موهای روی صورتم و کنار زد

 چشمام و بستم
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 جفت چشمای بستم و بوسید

 بوسه هاش و تا الله ی گوشم ادامه پیدا کرد

 ی گوشم و بین لباش گرفت  الله

 زیرش تکونی خوردم

 با صدای خشداری گفت:

 _خیلی وقته شدی بته من

 ضربان قلبم شدت گرفت

 رو گردنم با انگشتش خطای فرضی میکشید

 تنم مور مور شد

 گازی از الله ی گوشم گرفت

 ناخواسته آهی کشیدم

 پهلوم که تو دستش بود و فشرد

 حالش خراب تر شده بود

 گوشم گفت:میپرسمت بته منزیر 

 و بوسه هاش محکم تر شد 

 شومیز تنم و درآورد 
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 دیگه ازش خجالت نمیکشیدم

 و حتی دوست داشتم ادامه بده

 دستم و روی سینه ی لختش گذاشتم

 پیراهنش و در آورد و پرت کرد پایین تخت

 بند سوتی*نم و تا روی شونه هام پایین کشید

 لبای داغش روی شونم نشست 

 دگرگون شد حالم

 دستم و پشت گردنش گذاشتم

 به کله بدنم بوسه زد و دستش و روی بدنم نوازش وار تکون میداد

 و لحظاتی بعد لباسی تن من و کیارش نموند..

 و جفتمون تو لذت غرق شده بودیم...

بعد از یه رابطه ی نسبتا طوالنی در حالی نفس نفس میزد کنارم 

 دراز کشید

 نده بوددیگه جونی تو تنم نمو

 سرم و تو آغوشش گرفت

 روی موهام و بوسید و گفت:
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 _درد داری؟!

 با اینکه مثل همیشه درد داشتم ولی با صدای ضعیفی گفتم:نه

 منو محکم گرفت تو آغوشش گرفت

 و در حالی که گونم و میبوسید گفت:

 _دردت به جونم

 انقدر خوشمزه ای که ازت سیر نمیشم

 لبخند بی جونی زدم

 روی بازوی لختم کشیددستی 

 سرم و تو بغلش قایم کردم و گفتم:بخوابیم

 تک خنده ی کرد

 _چی چیو بخوابیم

 من تازه شروع کردم

 سرم و از روی سینش برداشتم و تعجب خیرش شدم

 نگاه خیرم و دید ابرویی باال انداخت و خیلی جدی گفت:

 _نکنه تحمل یه رابطه ی دیگه رو نداری؟!

 نی؟!آروم گفتم:مگه میتو
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 لباش به خنده باز شد

 _چیه نکنه شوهرت دست کم گرفتی

 واقعا فکر نمیکردم بازم بتونه رابطه برقرار کنه

 اصال مگه میشه؟!

 خسته بودم و درد داشتم

 واقعا طاقت یه رابطه ی دیگه رو نداشتم

 زیرش جون میدادم%۱۰۰و 

 نگاه مظلومم و که دید صورتش جلو اومد

 گازی از لپم گرفت و گفت:

 _یه بار دیگه اینجوری نگام کنی مراعات و حالت و نمیکنم و...

 ضربه ای به سینش زدم

 _نمیکنی و...

 خندش عمیق تر شد

 _اون وقت اتفاقات چند لحظه ی پیش دوباره رخ میدهد

 ضربه ای به سینش زدم و "بی حیایی"نثارش کردم

 قیافه ی حق به جانبی به خودش گرفت و گفت:
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 حیام_بی حیام که بی 

 دوست دارم جلو زنم بی حیا باشم

 ضربه ای به نوک بینیم زد

 _اگه جلو تو بی حیا نباشم جلو کی باشم؟!جلو دختر همسایه؟!

 با اخم نگاهش کردم

 _چه غلطا...

 لحظه ای نگام کرد و در آخر محکم بغلم کرد و گفت:

_وقتی اینجوری حسودی میکنی دلم میخواد تو بغلم بچلونمت خانوم 

 من...حسود 

 شیطنتم گل کرد..

 در حالی که سعی میکردم خندم و کنترل کنم گفتم:

 _برا شوهرم حسودی نکنم برا کی حسودی کنم؟!برا پسر همسایه؟!

 از بغلش جدام کرد 

 نگاهی بهم انداخت و گفت:

 _پسر همسایه خیلی غلط کرد

 آتیشش میزنم
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 بوسه ی روی پیشونیم زد 

 کرد به نوازش کردن موهامدست و رو سرم گذاشت و شروع 

 _جز من هیچ مرد دیگه ای و نبین

 اسم هیچ مرده دیگه ای و به زبون نیار

 فقط من به چشمت بیام باشه؟!

 متعجب نگاهش کردم

 خندید و گفت

 _به مرد بودنم نگاه نکن از شما خانوما حسودترم...

 با صدای بلند خندیدم

 فتم:حسود خانومدر حالی که از بازوی محکمش نیشگون میگرفتم گ

 دوباره منو کشید تو بغلش

 سرم و رو سینش گذاشت

 کنار گوشم با لحن خواستنی گفت:

 _کمتر زبون بریز توله

 دوباره کار دستت میدما

 با این حرفش تو بغلش آروم گرفتم
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 میدونستم با زدن کوچکترین حرفی باید درد ناجوریه تحمل کنم

 نداشتمدردی که امشب دیگه طاقتش و 

 پس چشمام و بستم و سعی کردم تو بغلش به خواب برم

 چند دقیقه گذشت ولی هر کاری کردم خوابم نبرد

 آغوش کیارش گرم تر از همیشه بود 

 از حرارت تنش نمیتونستم بخوابم

 ：کمی تو بغلش جا به جا شدم که گفت

 _فکر میکردم خسته باشی زود خوابت ببره

 وتا چشم شیطون شدمسرم و آوردم باال و خیره ی د

 _خوابت نمیاد؟؟

 سرم و به نشونه ی نه تکون دادم

 تک خنده ای کرد

 به پشت خوابید و سر و من و روی سینش گذاشت

 ：و با صدای آرومی گفت

 _حاال که خوابت نمیاد میخوام باهات حرف بزنم

 سرم و از روی سینش بلند کردم
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 _چه حرفی؟!

 ：سرم و دوباره رو سینش گذاشت و گفت

 _انقدر وول نخور دختر

 راجب خودمون...

 صدای زنگ گوشیش بلند شد

 دوباره سرم و از روی سینش بلند کردم

 خواستم از جام بلندشم ک دستم و گرفت و دوباره پرت شدم تو بغلش

 تو جاش نشست و به تاج تخت تکیه زد

 سرم از برخورد با سینه ی محکمش درد گرفته بود

 دستی روی سرم کشیدم

 گوشیشو از روی میز برداشت 

 کشیدم تو بغلش

 ：روی سرم و بوسید و گفت

 _وقتی میگم جای شما همینجاس یعنی همینجاس...

 پس انقدر فرار نکن

 اداشو در آوردم که گوشیشو جواب داد
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 _بله؟؟

 سعی کردم صدای شخصی که پشت گوشیه رو بشنوم

 ولی صدای طرف نمیومد

..._ 

 کردی,فردا میرم تحویلش میگیرم_مرسی,لطف 

 تا برگشتنم حواست به همه چی باشه...

..._ 

 از این که نمیدونستم داره با کی حرف میزنه کفری شدم

 انگشتام و روی سینه ی برهنش تکون دادم

 _خودم پیداش میکنم...

تو فقط مراقب باش اوضاع از این خراب تر نشه خودم میام همه 

 .چیو راست و ریست میکنم..

..._ 

 _باشه خدافظ

 با قطع کردن گوشی منو کشید باال

 طوری که صورتامون رو به روی هم قرار گرفت
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 ：در حالی که نگاهش روی لبام بود گفت

 _شیطون شدی...

 لبخندی زدم

 _بودم

 گازی از نوک بینیم گرفت

 ：با مشت زدم رو سینش و گفتم

 _إإ نکن دردم میاد

 خندید

 _باشه نمیکنم

 گوشیه تو دستش نگاه کردممشکوک به 

 _کی بود؟!

 _دوست دخترم

 موهاش و تو مشتم گرفتم

 _میگی کی بود یا مو رو سرت نذارم

 خنده ی بلندی کرد

 یه لحظه تعجب کردم
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 آخه کیارش و خنده؟!بعیده....

 لپم و کشید

 _دایان بود حاال موهام و ول کن

 موهاش و یه خورده کشیدم 

 دومش بود_دایان هم اسم دختره هم پسر ک

 قهقهه ای کرد

 _ما یه دایان بیشتر نداریم اونم پسر عمومه...

حاال ول کن موهامو وگرنه فردا به مامانم میگم عروسش چه عجوبه 

 اییه و چه بالهایی سره پسرش میاره

 لبخنده مسخره ای زدم

 _بگو,کیه که حرفت و باور کنه

 _إ اینجوریاس؟

 کمرمو انقدر چنگ گرفتی کال زخم شده..

 شاهکاراتو ببینه باور میکنه

 _إإ من کی کمرت و چنگ گرفتم چرا دروغ میگی؟!

 ابرویی باال انداخت
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 _به همین زودی چند دقیقه پیش و یادت رفت؟!

 با یادداوری چند لحظه پیش خجالت زده لبم و به دندون گرفتم

 با انگشت شصتش لبم و از بین دندونام کشید بیرون

 اینجوری باهاش برخورد نکن_این صاحاب داره 

 ：با شیطنت زل زدم تو چشماش و گفتم

 _ماله خودمه دوست دارم

 انگشت شصت و اشارشو گذاشت رو لپم و فشار داد

 لبام غنچه شد

 ：در حالی که لبام و نگاه میکرد گفت

_یادم باشه فردا به دریا بگم چه عروس پررویی داره و اصال حرف 

 گوش نمیده

 ر شوهر بازی درآورد درستت کردشاید یه خورده ماد

 تا یاد بگیری رو حرف شوهر نباید حرف زد

 ：با همون لبای غنچه گفتم

 _فردا چه خبره که میخوای این همه چقلیه منو پیش مامانت بکنی؟!

 ：در حالی که صورتش نزدیک میومد گفت
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 _فردا برمیگردیم ایران

 و لباش روی لبام نشست...

 د نیازم برای سفر به ایران بودم مشغول جمع کردن لباسای مور

 مثل اینکه اوضاع شرکت کیارش تو ایران رو به راه نیست 

یه نفر که معلوم نیست کیه و چه دشمنی با کیارش داره براش 

 دسیسه درست کرده 

 و داره باعث ورشکست شدنه کیارش میشه 

اوضاع شرکت به هم.ریخته و یه سری کارا بدون حضور کیارش 

 درست نمیشه

مثله اینکه تو نبوده منم دایان به کیارش زنگ زده و موضوع رو 

گفته و ازش خواسته  هر چه زودتر برگرده ایران اما چون درگیر 

پیدا کردنه من بوده در جواب بهش گفته فعال سرش شلوغه و به هیچ 

 عنوان نمیتونم بیام 

 و به اصرارهای دایانم توجه نکنه 

 کل گرفت لبخندی از این کارش رو لبام ش

 _به چی میخندی خانومی؟!

 سرم و بلند کردم 
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کیارش در حالی که یه حوله دور کمرش بسته بود و با یه حوله 

 کوچک دیگه موهاش و خشک میکرد رو به روم وایستاده بود 

 نگاهم به سیکس پکاش افتاد که قطرات آب هنوزم روش بود افتاد 

 لعنتی چه هیکلیم داره ：تو دلم گفتم

چرا حوله بلندش و نمیپوشه,میخواد هیکل ورزشکاریشو به پس بگو 

 نمایش بذاره 

 _خوشت اومد؟!

 نگاهم و از هیکلش گرفتم و به چشماش دوختم 

خیلی عادی از جام بلند شدم و با گفتن"آفیت"از کنارش رد شدم تا 

 لباسایی که براش آماده کرده بودم و بیارم 

 که دستم و کشید 

 پرت شدم تو بغلش 

 دستام روی سینه ی خیسش نشست

 دستاشو دور کمرم حلقه کردنو زل زد تو چشمام

_راشین تو هنوزم میخوای به خجالت کشیدنت ادامه بدی و ازم فرار 

 کنی؟!

 نه من که فرار نکردم ：هول کردم و سریع گفتم
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 ی باال انداخت ابروی

 _االن داشتی فرار میکردی 

 به لباسای روی میز اشاره کردم 

 _نه نه میخواستم برم اون لباسایی که واست آماده کرده بودم و بیارم 

 متعجب به لباسا نگاه کرد 

 نگاهش از رو لباسا چرخید تو صورتم 

 _تو برای من لباس آماده کردی؟!

 سری تکون دادم 

 _اوهوم 

 نگاهش تو چشمام در چرخش بود 

 اگه دوسشون نداری عوضش کنم؟!：یهو گفتم

 دستش از رو کمرم باال اومد و دو طرف صورتم نشست 

 کمی تو چشمام زل زد و در آخر بوسه ی طوالنی روی پیشونیم زد 

 دستش و نوازش وار رو صورتم به حرکت در آورد 

 _مرسی خانومی 

 لباس آماده کن باشه؟! از این به بعد همیشه خودت برام
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 میخوام لباسام و به سلیقه خانومم بپوشم 

از این که با یه لباس آماده کردن انقدر خوشحال  شده بود قلبم لبریز 

 از شادی شد 

 ：با عشق زل زدم تو چشماش و گفتم

_چه بخوای چه نخوای از این به بعد باید لباسایی که من واست 

 آماده میکنم و بپوشی

 لباسای که انتخاب میکنم مثل خودت بیریخت باشه حتی اگه 

 و لبخند دندون نمایی زدم 

 ：کیارش در حالی که ابرویی باال مینداخت گفت

 _من بیریختم یا تو؟!

 لبخند رو لبام ماسید

 ：بیشگون ریزی از بازوش گرفتم و گفتم

 _حاال دیگه من بیریختم؟!

 کی به چشمت اومده که به من میگی بیریخت؟!

 خوشگل تر پیدا کردی؟! از من

 ها؟!
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 متعجب نگاهم کرد 

 _اول تو به من گفتی بیریختا...

 _یعنی من هرچی بگم باید تکرار کنی؟!

 _نه من تکرار نکردم که 

 _یعنی من دارم دروغ میگم؟!

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد

 _مثله اینکه یادم نبود نباید با یه خانوم بحث کرد 

 باشه هر چی تو بگی 

 بلندی زدم  داد

 _یعنی تایید کردی که من دارم دروغ میگم؟!

 صورتش جمع شد و چشماش و بست

 _چرا جیغ میزنی؟؟

 صدام بلندتر شد 

 _یعنی من جیغ جیغوأم؟!

 حالت گریه به خودش گرفت  

 خواستم بگم یعنی رو من االن رو مخم؟؟
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 که صورتش جلو اومد و خیلی سریع لباش و روی لبام گذاشت

 پایینم و بین لباش گرفت لب 

لباش و آروم و نرم روی لبام تکون میداد و روش بوسه های ریز 

 میزد

 یه دستش پشت کمرم و دست دیگش و پشت گردنم گذاشت 

 انقدر کارش یهویی بود که حتی نتونستم باهاش همراهی کنم 

 بعد از لحظه ای لباش و آروم از لبام جدا کرد 

 نگاهی به چشمای شیطونش انداختم

 ：قیافه ی حق به جانبی به خودم گرفتم و گفتم

 _فکر نکن نفهمیدم با این کار خواستی دهنم و ببندیا 

 دیوونه..：با صدای بلند خندید و گفت

 محو خندش شدم 

 چقدر قشنگ و مردونه میخندید...

 ای جونم تو فقط بخند...：تو دلم گفتم

مرد اخموی من تو که میخندی آنقدر محو خنده ی زیباییت میشود که 

 یادم میرود نفس کشیدن را....
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 از بغلش بیرون اومدم 

 ：به لباسا اشاره کردم و گفتم

 _خوب دیگه برو لباساتو بپوش سرما میخوری 

 تک خنده ای کرد 

 _یعنی االن نگران سرما خوردن منی؟!

 ：ی جدی به خودم گرفتم و گفتمقیافه 

 _نه حوصله پرستاری کردن ندارم

 و سریع از اتاق بیرون اومدم 

 از اتاق که بیرون اومدم لبخند عمیقی روی لبام نقش بست 

اگه اینجوری باهاش حرف نمیزدم حاال حاال ها ：زیر لب گفتم

 مشغول حرف زدن و بحث کردن بود 

 هار و چیدمبا عجله وارد آشپزخونه شدم و میز نا

 کیارش بعد از چیده شدن میز وارد آشپزخونه شد 

 تیشرت و شلوار اسپرتی پوشیده بود 

نگاهی به میز چیده شده که تمام سعیم و برای باسلیقه چیدنش به کار 

 ：برده بودم انداخت و گفت
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 _به به ببین راشین خانوم چه کرده..

 دستاشو بهم مالید و روی صندلی نشست 

 روی صندلی کنارش نشستم 

 بکش بشقابش و به سمتم گرفت ：به میز اشاره ای کردم و گفتم 

 و با چشم به بشقاب تو دستش اشاره کرد 

 فهمیدم میخواد من براش غذا بکشم 

 بشقاب و ازش گرفتم و براش غذا کشیدم 

 شد چشماش برقی زد و با اشتیاق مشغول خوردن

 نوش جان ：زیر لب گفتم

 ：یهو کیارش برگشت سمتم و گفت

 _وسایالتو آماده کردی؟!

 شب بلیط داریما 

 امکانشم هست موندنمون یه خورده طوالنی بشه 

 هرچی که حس میکنی نیازه رو برداره 

 ：در حالی که گوشت داخل بشقابم و تکه تکه میکردم گفتم
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 _همه چی آمادست 

رم,مطمینم اتاق همینطور دست نخورده خونه بابامم همه چی دا

 مونده و وسایلم همه سره جاشونن 

 اخمی کرد 

 _نمیخوام از وسایل قدیمیت اضافه کنی 

االن من به عنوان شوهرت وظیفه دارم که هرچیزی که نیاز داری 

 و برات تهیه کنم 

 تازه عروسم هستی دوست ندارم از وسایل قدیمیت استفاده کنی 

 ی بگو میخرم برات هر چی الزم داشت

 خواستم حرفی بزنم که صدای باز شدن در خونه اومد

 کیارش سریع از جاش بلند شد و به سمت در رفت 

 منم پشت سرش راه افتادم 

 با دیدن کیانوش متعجب نگاهش کردم 

 قیافش آشفته بود 

 زیر لب سالم کردم 

 نگام کرد و سالم آرومی گفت
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 ：کیانوش و نداشت و متعجب گفتکیارشم مثل من توقع ورود 

 _سالم کجا بودی؟!

 کیانوش پوزخندی زد 

 _چه زود متوجه نبودم شدی..

 کیارش کالفه شد 

 _راشین که پیدا شد پاک یادم رفت اینجایی 

 و دستی توی موهاش کشید 

 _حاال کجا بودی؟!

 _پیش بردیا 

 چشمای من و کیارش گرد شد 

 _چی؟!؟!؟؟کجاااا بودی؟!؟؟؟

 نگاهی به من کرد کیانوش 

 _ببخشی راشین ولی باید با کیارش خصوصی صحبت کنم 

 یه قدم جلو رفتم 

 _چرا خصوصی؟!فکر کنم این موضوع به من ربط داشته باشه
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_نه موضوعی که میخوام راجبش با کیارش صحبت کنم هیچ ربطی 

 به تو نداری 

 دست کیارش و گرفت 

 ：و در حالی که به سمت اتاق میرفتم گفت

 یاد طول نمیکشه _ز

 با ورودشون به اتاق ذهنم پر کشید پیش بردیا 

چرا بردیا یه هفته منو از اینجا دور کرد و کیانوش االن پیشه بردیا 

 چیکار میکرده؟!

 اینجا چه خبره؟!

 چرا همه چی مشکوکه؟!

 دیگه کم کم داشتم دیوونه میشدم 

 وارد آشپزخونه شدم

 روی صندلی نشستم 

خدایا خودت همه چی و ：ذاشتم و زیر لب گفتمدستم و روی سرم گ

 بخیر بگذرون...

بعد از دقایقی که برای من اندازه ی یه قرن گذشت باالخره کیارش 

 و کیانوش از اتاق بیرون اومدن
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 نگاهم به چشمای به خون نشسته ی کیارش افتاد

 ترس افتاد تو جونم 

 یعنی چه اتفاقی افتاده؟!

 کیانوش نزدیکم شد 

 ：دستی رو شونم گذاشت و گفت

 _راشین بیشتر مراقب خودت باش 

 و با خدافظی از من و کیارش از خونه بیرون رفت 

 همش زیر لب تکرار میکردم اینجا چه خبره؟!

 نگاهم و به کیارش دوختم

 خیرم شده بود

 یهو با چند قدم بلند خودش و به من رسوند و در آغوشم کشید 

انقدر محکم منو به خودش چسبونده بود که هر لحظه حس میکردم 

 استخونام در حال خورد شدنه

 با درد اسمش و صدا زدم 

 فشار دستش و کمتر کرد

 کمی ازم جدا شد 
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 چشمای بیقرارش خیره ی چشمام شد 

 نمیدونستم کیانوش چی به کیارش گفته که به این روز افتاده 

 ؟!چیزی شده：با صدای آرومی گفتم

 دستش و نوازش وار رو گونم کشید 

 _نه 

 _کیانوش چی گفت؟!

 _هیچی

 _پس چرا اینجوری شدی؟!

 _چه جوری؟!

 _اینجوری دیگه 

 دوباره سرم و رو سینش گذاشت 

 _هیچی نشده 

 تا وقتی من هستم تو نگران هیچی نباش 

 میدونستم یه اتفاقی افتاده که کیارش نمیخواد راجبش حرفی بزنه 

 حضورش مثله همیشه آرامش بخش بود 

 و همین باعث شد دیگه چیزی نپرسم
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 ساعت  بود و ما  ساعت دیگه به سمت ایران پرواز داشتیم

 کیارش چمدون و برده بود بذاره داخل ماشین

 بیرون رفتم لباس مناسبی پوشیدم و بعد بستن در از خونه 

 کیارش مثل همیشه مشکی پوش به ماشین مشکیش تکیه داده بود

 با دیدنم تکیش و از ماشین برداشت 

 در و برام باز کرد 

 روی صندلی جلو نشستم 

 با بستن در به سما دو تا از محافظای همیشگیش رفت 

 و بعد از لحظه ای سوار ماشین شد 

 ：با روشن کردن ماشین رو به کیارش گفتم

 _چرا ماشین آوردی؟!

 االن کی میخواد برش گردونه؟!

 ：کیارش در حالی که مشغول رانندگی بود گفت

 _دیوید برش میگردونه 

 _دیوید دیگه کیه 

 از آیینه به ماشین پشت سرمون اشاره ای کرد
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 _یکی از بچه ها

با دیدن دو همون دو تا محافظ که پشت سرمون داشتن میومدن آهانی 

 گفتم 

 به فرودگاه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد تا رسیدن 

 بعد از رسیدن به فرودگاه دو تا محافظا به سمتمون اومدن 

و بعد از اینکه چمدونامون و بردن داخل کیارش سوییچ ماشینش و 

 داد دسته  یکیشون

 و با خدافظی از اونجا رفتن

 یه ساعتی معتل شدیم 

 لند شد تا باالخره سوار هواپیما شدیم و هواپیما ب

 مثل همیشه سفر حالم و بد کرده بود 

 سرم و روی شونه ی کیارش گذاشتم 

 دستش و دور گردنم حلقه کرد و مشغول نوازش گردنم شد....

 با نوازش های کیارش کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

 با تکون دادنای کیارش از خواب بیدار شدم 

 رود میاد _خانومی پاشو هواپیما داره ف
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 باید کمربندتو ببندی 

 هنوزم خوابم میومد 

 کمربندم و بستم و سرم به پشتیه صندلی تکیه دادم

 همون موقع کیارش دستم و گرفت و روی پاش گذاشت 

 نگاهش کردم 

 حواسش به رو به رو بود 

 نگاهم و ازش گرفتم و از پنجره بیرون و نگاه کردم

 هواپیما در حال فرود اومدن بود

 فرود اومدن هواپیما بیرون و نگاه میکردم تا 

 یه خورده سرگیجه گرفته بودم 

 با صدا زدن اسمم توسط کیارش به سمتش برگشتم 

 _شهر بازی نیومدی که بگیم یه دور دیگه 

 همه پیاده شدن اگه دوست داشتی ما هم پیاده شیم 

 نگاهی به مردم که در حال پیاده شدن بودن انداختن 

 ：کمربندم از جام بلند شدم و گفتم و با باز کردن

 _حواسم نبود 
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 کیارش سری تکون داد و با هم به سما در خروجی هواپیما رفتیم 

یه لحظه سرم گیج رفت و داشتم میوفتادم که کیارش سریع منو 

 گرفت 

 نگران نگام کرد 

 _راشین خوبی؟!

 دستم و روی سرم گذاشتم 

 _آره فقط یه خورده سرم گیج رفت 

 دور کمرم حلقه کرد دستش و 

 _البد فشارت افتاده 

 به من تکیه کن تا بتونی راه بری 

 رفتیم خونه استراحت کن 

 باشه ای گفتم و بهش تکیه کردم 

 از هواپیما پایین اومدیم 

 سوار ماشینی شدیم و به سمت خونه ی مامان اینام حرکت کردیم 

هنوز بهشون خبر نداده بودیم و مطمینا از دیدنمون کلی سوپرایز 

 میشدن 
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 دل تو دلم نبود 

 باورم نمیشد تا دقایقی خانوادم و میدیدم 

 بی نهایت دلتنگشون بودم

 با نگه داشتن ماشین کنار عمارت بابا بغض به گلوم چنگ زد

 پیاده شدیم 

 کیارش پول تاکسی و حساب کرد و با برداشتن چمدون اومد کنارم

 خواست زنگ خونه رو بزنه که در باز شد 

 نگاه جفتمون چرخید سمت در باز شده 

 آقا هاشم نگهبان و باغبون بود 

 با دیدنم چند لحظه متعجب نگام کرد 

 ：یهو به خودش اومد و گفت 

 نی؟!_إ دخترم تو اینجا چیکار میک

 کی برگشتی؟!

 لبخندی به روش زدم 

 _سالم عمو هاشم همین االن رسیدیم 

 مامان اینا خونن؟!
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 در حالی که هنوزم کامال متعجب نگام میکرد از جلو در کنار رفت 

 _آره آره اتفاقا مهمون دارن 

 بفرمایید داخل 

 حتما از دیدنتون خیلی خوشحال میشن

 باشه ای گفتم و از کنارش رد شدم 

 با دیدن عمارت دلم پر کشید سمت خانوادم 

 خیلی وقت بود باهاشون حرف نزده بودم 

رو بهش بده اون واسمون عمو هاشم از کیارش خواست تا چمدونا

بیاره ولی کیارش قبول نکرد و با هم به سمت در ورودی قدم 

 برداشتیم 

 چرا چمدونارو ندادی بهش بیاره؟!：رو به کیارش گفتم

 جدی نگاهم کرد 

_سن و سالی ازش گذشته بلند کردن چیزای سنگین براش خوب 

 نیست

 لبخند محوی زدم 

 ال بودم چقدر از اینکه کیارش همسرم بود خوشح
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 نمونه ی یه مرد واقعی بود

 رسیدیم به خونه 

 کیارش با دست ضربه ی به در زد 

 و بعد از لحظه ای کوتاه در خونه باز شد 

 بابا با دیدنمون شوکه شد 

نگاهم به چشم های غمگینش که افتاد طاقت نیاوردم و گفتن"بابا" 

 خودم و پرت کردم تو بغلش 

 دشبا این کارم انگار تازه به خو

 ：دستش و پشتم گذاشت و با صدای غمگینی گفت

 _بابا جان باالخره اومدی

 چرا انقدر بیخبر؟!

اشکام از دلتنگی زیاد روی گونم روان شد و لباس بابا رو خیس 

 کرد

 صدای مامان از پشت سر بابا بلند شد 

 _کیه فرهاد؟!

 سرم و از روی سینه ی بابا برداشتم 
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با چشمای گردشده ما رو نگاه  مامان درست رو به رومون بود و

 میکرد

 با دو خودم و بهش رسوندم و بغلش کردم

 ：مامان دستش و دورم و حلقه کرد و با بغض گفت

 _مامان قربونت بره کی برگشتی دخترم؟!

 دیگه کم کم داشتم از دوریت دق میکردم 

 نگفتی یه مامان بابا دارم که چشم به راهمن 

 گوشیت خاموش بود؟!چرا هر چی زنگ میزدم 

 یهو من و از خودش جدا کرد 

 ：دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت

 _چرا انقدر الغر شدی جگر گوشم ؟!

 مامانت بمیره 

 نگاه بچم شده پوست و استخون 

 یعنی انقدر اونجا بهت سخت میگذره؟!

 با سر انگشتام اشکای روی گونش و پاک کردم 

 _من خوبم مامان
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 اونجا عادت کردم و دوسش دارم اتفاقا به 

 انقدر نگران من نباش..

 به خدا همه چی رو به راهه...

 ：مامان خواست حرفی بزنه که بابا پیش دستی کرد و گفت

 _خانوم بچه ها همین االن رسیدن..خستن...

 سر پا نگهشون ندار...

 بقیه گله هاتو بذار برای موقعی که خستگیشون در رفت 

 دی برن بشینن...االنم اگه اجازه ب

 مامان با حرف بابا نگاهش کرد 

 انگار تازه متوجه ی کیارش شده بود 

 با صدا زدن اسمش از من جدا شد به سمتش رفت 

 مشغول خوش و بش بود که بابا اومد کنارم 

 ：دستی انداخت دور کمرم و گفت

 _بریم داخل دخترم

 لبخندی به روش زدم و با هم وارد خونه شدیم...
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ل که شدیم با دیدن خاله ثریا,عمو منصور,آراد و خانواده دو وارد حا

 تا عمه هام متعجب  نگاهشون کردم 

 توقع دیدنشون و اصال نداشتم 

مثله اینکه مثل قدیم دور همی گرفته بودن و خونه ی بابا اینا جمع 

 شدن

 تو دلم به این شانس گندم لعنت فرستادم 

 از بین این همه روز باید دقیقا امروز میوندن خونه بابا اینا...

 لعنت به این شانس...

 ：مامان دستش و دورم و حلقه کرد و با بغض گفت

 _مامان قربونت بره کی برگشتی دخترم؟!

 دیگه کم کم داشتم از دوریت دق میکردم 

 نگفتی یه مامان بابا دارم که چشم به راهمن 

 دم گوشیت خاموش بود؟!چرا هر چی زنگ میز

 یهو من و از خودش جدا کرد 

 ：دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت

 _چرا انقدر الغر شدی جگر گوشم ؟!
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 مامانت بمیره 

 نگاه بچم شده پوست و استخون 

 یعنی انقدر اونجا بهت سخت میگذره؟!

 با سر انگشتام اشکای روی گونش و پاک کردم 

 _من خوبم مامان

 ونجا عادت کردم و دوسش دارم اتفاقا به ا

 انقدر نگران من نباش..

 به خدا همه چی رو به راهه...

 ：مامان خواست حرفی بزنه که بابا پیش دستی کرد و گفت

 _خانوم بچه ها همین االن رسیدن..خستن...

 سر پا نگهشون ندار...

 بقیه گله هاتو بذار برای موقعی که خستگیشون در رفت 

 ی برن بشینن...االنم اگه اجازه بد

 مامان با حرف بابا نگاهش کرد 

 انگار تازه متوجه ی کیارش شده بود 

 با صدا زدن اسمش از من جدا شد به سمتش رفت 
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 مشغول خوش و بش بود که بابا اومد کنارم 

 ：دستی انداخت دور کمرم و گفت

 _بریم داخل دخترم

 لبخندی به روش زدم و با هم وارد خونه شدیم...

حال که شدیم با دیدن خاله ثریا,عمو منصور,آراد و خانواده دو وارد 

 تا عمه هام متعجب  نگاهشون کردم 

 توقع دیدنشون و اصال نداشتم 

مثله اینکه مثل قدیم دور همی گرفته بودن و خونه ی بابا اینا جمع 

 شدن

 تو دلم به این شانس گندم لعنت فرستادم 

 ز میوندن خونه بابا اینا...از بین این همه روز باید دقیقا امرو

 لعنت به این شانس...

با ورودمون به اتاق کیارش چمدون و گذاشت زمین و منو کشید تو 

 بغلش

 سرم و رو سینش گذاشت و منو به خودش فشرد

 قلبش تند تند به سینش میکوبید
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خواستم سرم و از رو سینش بردارم و بهش بگم که به آراد هیچ 

 ندهحسی ندارم و بهش اهمیت 

 که نذاشت ازش جدا شم

 سرش و فرو کرد تو موهام 

 نفساش کشدار شده بود

 پشت گردنم و نوازش کرد و گفت:

 _آرومم کن

 نمیدونستم باید چیکار کنم و چجوری آرومش کنم

 حال بدش من و عصبی کرده بود

 دستم و روی سینش گذاشتم

 با بوسه ای که روی موهام نشست منم بوسه ای روی سینش نشوندم

 مکثی کرد

در حالی که هنوزم دستش دورم حلقه شده بود منو از خودش جدا 

 کرد

 چشم تو چشم شدیم

 چشمای به خون نشستش قلبم و به درد آورد
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 مرد من به خاطر من غیرتی شده بود

 به خاطر اشتباهات من 

 یعنی هر دفعه آراد و ببینه قراره اینجوری بشه؟

 اینجوری ببینمنه نه نمیخوام کیارش و 

 تحمل یه لحظه ناراحتیش و ندارم

 حاضرم بمیرم ولی اون خم به ابرو نیاره...

 ..شده بودم یه عاشق دیوونه

 یه عاشقی که دیوونه وار عشقش و میپرسته...

 این حالش کالفم کرده بود

 با دستام صورتش و قاب گرفتم

 رو انگشت پا بلند شدم و بوسه ای رو گونش زدم

 منظم میشد نفساش داشت

 لبام و روی گونش نگه داشتم

 بوسه ای دیگه ای رو گونش نشوندم

 لبام و نزدیک لباش بردم

 بوسه ی بعدیم گوشه ی لبش نشست
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 اولین بار بود من برای بوسیدنش پیش قدم میشدم

 سرم و ازش جدا کردم

 برای بوسیدن لباش دو دل بودم

 خواستم ازش جدا بشم که نذاشت

 گرفتگردنم و از پشت 

 رو صورتم خم شد

 نفسای داغش تو صورتم پخش شد

 آروم شده بود

 با صدای خشداری گفت:

 _فقط تو میتونی اینجوری آرومم کنی

 لبخند زدم

 گوشه ی لبم و بوسید

 _خسته نیستی؟!

 منظورش و خوب فهمیدم

 سری به معنای نه تکون دادم

 تک خنده ی کرد
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 _با لمس تو آرومتر تر از همیشم

 میخوام حست کنم

 و لباش و آروم و نرم رو لبام گذاشت

 دستش و به سمت کتم رفت

 با افتادن کتم رو زمین رو دستاش بلندم کرد

 اصال برام مهم نبود اون پایین چه خبره و چه کسایی اون پایینن

 االن فقط کیارش و آرامش وجودش مهم بود

تخت قدم در حالی که لباش لبام و به بازی گرفته بود به سمت 

 برداشت

 من و روی تخت خوابوند و خودشم روم خیمه زد

 دستش ال به الی موهای بلندم فرو رفت

 لباش دوباره رو لبام نشست

 با دل جون باهاش همراهی کردم

دستم و روی سینش و گذاشتم و مشغول باز کردن دکمه های 

 پیراهنش شدم

 سرش و برد تو گردنم
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 :بوسه ای رو گودی گردنم زد و گفت

 _خانومم شیطون شده

 و بوسه ی داغش تا روی سینم ادامه پیدا کرد..

 با تقه ای که به خورد چشمام و باز کردم 

 سرم رو سینه ی کیارش بود و دستای کیارش دورم حلقه شده بود 

خواستم ازش جدا شم که نذاشت در حالی که هنوزم چشماش بسته 

 ：بود گفت

 _کجا؟!

 ：با صدای آرومی گفتم

 اشو در میزنن _کیا پ

 بدون اینکه تکونی به خودش بده خیلی خونسرد گفت:

 _خوب بزنن 

 متعجب نگاهش کردم 

 _کیا یه نگاه به سر و وضعمون بنداز 

 اگه کسی بیاد تو چی؟!

 چشماش باز کرد و مشغول برانداز کردن من شد 
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 برای لحظه ای کوتاه از نگاه خیرش به بدن بره*نم خجالت کشیدم 

 و دستام و ضربدری روی باالتنم گذاشتم 

 نگاهش و از بدنم گرفت و به چشمام دوخت 

 ：ابرویی باال انداخت و گفت

 _خودت گفتی به نگاه به وضعمون بنداز خو 

 منم داشتم همینکارو میکردم 

 با مشت زدم تو بازوش 

 _خوب حاال به نتیجیم رسیدی؟!

 لبخند شیطونی زد  

 _آره 

_خوب پس پاشو تا قبل از اینکه کسی نیومده تو اتاق لباسامون و 

 بپوشیم 

 نذاشت از تو بغلش تکون بخورم

 ：سرم و به سینش چسبوند و کنار گوشم گفت

 _من گفتم به نتیجه رسیدم ولی نگفتم چه نتیجه ای که

 نظورش و نفهمیدم که ادامه دادم
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 _تو چرا انقدر سفید و هوس انگیزی ؟!

 سرم و از روی سینش برداشتم 

 _إإ کیا 

 _جان کیا 

 _اذیت نکن دیگه االن یکی میاد مارو اینجوری میبینه زشته 

 _هیچکی نمیاد خیالت راحت 

 با حرص نگاهش کردم 

 _از کجا انقدر مطمینی؟!

 شت سرم و دوباره رو سینش گذا

_از اونجایی که کسی بی اجازه وارد اتاق خواب یه زن و شوهر 

 نمیشه 

 مخصوصا اگه اون زن و شوهر تازه عروس دوماد باشن

 ：مثله خنگا پرسیدم

 _خوب این چه ربطی داشت؟!

 از تکون خوردن شونش فهمیدم داره میخنده 

 ：با مظلومیت گفتم
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 _خوب چرا میخندی؟!

 از لپم گرفتصورتش نزدیک اومد و گازی 

 _چون زیادی دوست داشتنی 

 ：لبخندی زدم و گفتم

 _کیا؟!

 _اوال من کیارشم نه کیا دوما جانم ؟!

 سرم و یه کوچولو کج کردم تا بتونم صورتش و ببینم

 _اوال من هرجوری دوست داشته باشم صدات میکنم

 دوما بریم پایین ؟!

 اخمی نشست بین ابروهاش 

 نه ما هم میریم پایین _بزار اون تن لش گورشو گم ک

 با این حرفش تازه دو هزاریم افتاد 

 پس کیارش به خاطر حضور آراده که هی داره وقت کشی میکنه 

 منه احمق چرا اصال متوجه ی این موضوع نشدم؟!

 پاک یادم رفته بود که مهمون داریم 

 نگاهم به چهره ی درهم کیارش افتاد 
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 نباید میذاشتم فکر بدی کنه 

 ：ن گفتمبرای همی

 _حتما تا حاال رفتن 

 اخم روی پیشونیش عمیق تر شد 

 _ماشینشون که تو حیاطه البد پیاده رفتن

 از این همه دقتش تعجب کردم 

 که ادامه داد 

 _ماشینشون هنوز تو باغ پارکه 

 از صداش معلوم بود که بازم عصبانی شده 

 این همه تالش کردم برای آروم کردنش دوباره گند زدم 

خیلی عادی سرم و روی سینش جا به جا کردم و دست چپم رو هم 

 روی سینش گذاشتم 

 _ای بابا من فکر کردم رفتن 

 پس همون بهتر که نرفتیم پایین 

 تا برن منم یه چرت میزنم 

 و بوسه ی روی سینه ی مردونش زدم 
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 وسید روی موهام و با عشق ب

 ：و در حالی که با موهام بازی میکرد گفت

 _یخواب خانومم 

 امروز حسابی خسته شدی 

 از این همه توجهش غرق لذت شدم

فهمیدم که سیاست های زنانه گاهی چقدر میتونه تو بهتر شدن رابطه 

 کمک کنه

شاید بهش ابراز عالقه نمیکردم ولی با کارام بهش نشون میدادم که 

 ند شدم چقدر بهش عالقه م

و به نظره خودم این کارم از هزار تا ابراز عالقه ی الکی ارزشش 

 بیشتره 

 حداقل تو عمل بهش نشون میدم نه پشت یه مشت دروغ

 کیارش یه مرده تعصبیه

باید بهش این اطمینان و بدم که جز اون هیچ کسی به چشمم نمیاد و 

 هیچکی برام مهم نیست 

 باید گذشته ی نحسم و جبران کنم 

 که نه آرادی تو ذهنش بمونه نه سامانی
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همونطور که تو.بغل کیارش بودم و موهام نوازش میکرد دوباره 

 صدای در زدن بلند شد

 سرم و بلند کردم و با ترس به کیارش نگاه کردم 

 که صدای مامان از پشت در اومد

 _راشین جان,کیارش بیدارین؟!

 مهمونا رفتن اگه بیدارین بیاین پایین 

 خاله جون االن میایم _باشه 

 با وحشت به کیارش نگاه کردم 

 میترسیدم مامان یهو در و باز کنه و بیاد تو و مارو اینجوری ببینه 

ولی خداروشکر مامان با گفتن "پس من میرم پایین شما هم زود 

 بیاین" از اتاق دور شد

 نفسم و بیرون دادم 

 نشست و موهای تو صورتم و کنار زد لبخندی روی لبای کیارش

 _خانوم کوچولوی من ترسید؟!

 با حرس از رو تخت بلند شدم 

_کیارش اگه یهو مامان میومد تو میکشتمت..اصال تیکه تیکت 

 میکردم 
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 و پتو رو روی باال تنم گرفتم

 صدای خندش بلند شد 

 ：پتوی دورم و باال تر کشید و با لحن با مزه ای گفت 

 معلومه  _إإ همه جات

 بپوشون خودتو,زشته قباهت داره

 نمیگی من جلوت وایستادم؟!

 یهو از تخت رفت پایین 

  ：شونه ای باال انداخت و گفت

 _منم که اصال هیچ جاتو ندیدم

متکای رو تخت و برداشتم تا پرت کنم طرفش که سریع پرید تو 

 حموم 

 لبخندی به این همه شیطنتش زدم 

 چقدر کیارش عوض شده بود 

 تازگیا خیلی میخندید 

 یهو در حموم باز شد 

 ：کیارش نگاهی بهم انداخت و گفت
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 _جای لبخند ژکوند زدن پاشو لباس واسم آماده کن 

 اتاق و تو رو با این وضع دیدیهو دیدی مامانت اومد تو 

 میدونی راجبت چی فکر میکنه؟!

 نچ نچ نچ میگه دخترم با خودش...

با متکایی که پرت کردم سمتش حرفش نصفه موند و سریع در 

 حموم و بست 

 متکا به در بسته خورد 

 ：با صدای بلند گفتم

 _کیارش خان باالخره میای بیرون دیگه 

 صداش از تو حموم بلند شد 

 _من نمیام بیرون ولی تو میتونی بیای تو...

 بچه پررویی نثارش کردم 

 رفتم سراغ چمدون لباسا...

 مالفه هنوز دورم بود

 با همون مالفه ی دورم برای خودم و کیارش لباس آماده کردم 

 ش منم برم یه دوش بگیرمو منتظر اومدن کیارش شدم که بعد
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 حموم کیارش که طول کشید رفتم دره حموم و در زدم 

 _کیا زنده ای؟!

 بسه دیگه انقدر خودتو نساب حموم عروسیت که نیست 

 بیا بیرون منم میخوام دوش بگیرم

 یهو در حموم باز شد و کشیده شدم داخل 

قبل از اینکه فرصتی برای زدن حرفی داشته باشم دست کیارش 

 رم حلقه شد و منو برد زیر دوش آبدو

از تماس آب سرد با بدنم در حالی که داشتم یخ میزدم دستم و روی 

 سینه ی عضالنی کیارش گذاشتم و خودم و بهش چسبوندم 

 سرم و تو سینه ی گرمش فرو بردم

 لحظه ای بعد آب کمی ولرم تر شد 

 سرم و بلند کردم 

 کیارش با نگاه خاصی خیره ی من شده بود 

 با دیدنش اصال یادم رفت زیر دوش آبیم 

 دستش نوازش گونه رو کمرم به حرکت در اومد

 و دست دیگش صورتم و نوازش میکرد
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با بسته شدن دوش آب دوباره از سرما خودم و انداختم تو بغل 

 کیارش 

 حلقه ی دستش دور کمرم محکم تر شد 

 ：کنار گوشم و بوسید و گفت

 تا بغلم کنی؟!_حتما باید بیارمت زیر دوش 

 لحظه ای سرما به کل یادم رفت 

 سرم و از رو سینش برداشتم و به چشمای جدیش نگاه کردم

 تو نگاهش غم خاصی دیده میشد 

 یعنی به خاطر یه بغل کردن اینجوری ناراحت شده؟!

 طاقت دیدن غم نگاهش و نداشتم 

 دستم و از رو سینش برداشتم و دورش حلقه کردم 

 سرم و رو سینه ی گرمش گذاشتم 

 دیگه سردم نبود گرمای وجود کیارش گرمم کرده بود 

 میخواستم به این باور برسونمش که بی دلیلم میتونم بغلش کنم 

 بوسه ی روی موهای خیسم زد و زیر لب زمزمه کرد 

 _عاشقتم وروجک
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 و دوباره دوش آب و باز کرد...

 "مردها گاهی برای ذره ای محبت کودک میشوند

 با این تفاوت که کودک بهانه ی مادرش را میگیرد

 و  مرد بهانه ی عشقش را"

 بعد از یه حموم دو نفره با پوشیدن حوله از حموم بیرون اومدیم

 با عجله به سمت لباسا رفتم و گفتم:

 _کیارش صدامون بیرون رفته باشه میکشمت

 هی میگم بیا بریم بیرون گوش نمیدی که

 یهو با استرس برگشتم سمتش

_وای کیا نکنه کسی اومده باشه تو اتاق و متوجه نبودمون شده 

 باشه؟!

 حتما فهمیدن تو حمومیم

حوله کوچیک مشغول من غر میزدم و کیارش در حالی که با یه 

 خشک کردن موهاش بود با لبخند نگام میکرد

 برای اولین بار لبخندش کالفم کرد

 من دارم از استرس دق میکنم اون وقت آقا لبخند میزنه
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با حرص برگشتم که پام به یکی از لباسام که روی زمین افتاده بود 

یش نگه گیر کرد و داشتم با کله میوفتادم که دستی منو بین بازوان قو

 داشت

 خواستم بلند شم که تو بغل کیارش فرو رفتم

 .._کیا منو بذار زم

 با دیدن چهره ی نگرانش صدا تو گلوم خفه شد

 منو رو تخت گذاشت و زل زد تو چشمام

 چشماش ترکیبی از نگران وعصبانی بود

 _تو نمیتونی یه خورده آروم تر راه بری؟!

 میخورداگه نمیگرفتمت که سرت به لبه ی تخت 

 و االن مالجت تو دهنت بود

 چرا مراقب خودت نیستی؟!

 با تعجب زل زدم بهش

 باورم نمیشد کیارش سره همچین چیز کوچیکی داره سرم داد میزنه

 مثل بچه ها بغض کردم

 متوجه ی بغضم که شد رنگ نگاهش تغییر کرد
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 من و کشید تو بغلش 

 سرش و برد تو موهام و گفت:

 _بغض نکن لعنتی

 میفهمی نگرانتم؟!چرا ن

 یه لحظه دیرتر گرفته بودمت سرت به لبه ی تخت خورده بود

 با بغض نالیدم:

 _همش تقصیر تواِ 

 من و از خودش جدا کرد و زل زد تو چشمام

 و با تعجب گفت:

 _چرا تقصیر من؟!

 _چون تو این لباسارو انداختی اینجا

 نگاهی به لباسا انداخت

 لبخند محوی زد

 سینش و با خنده گفت:سرم و چسبوند به 

_یادم باشه از این به بعد وسط رابطه لباسامون و تا کنم بذارم گوشه 

 تخت بعد به کارم برسم
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 با تصور این حرفش خندم گرفت

 خوب بلد بود درست وسط ناراحتی منو بخندونه

 بوسه ای روی پیشونیم زد 

 _این یعنی خداروشکر قهر نکردی

 لبخندم و جمع کردم

 قهر نیستم؟!_کی گفته 

 ابرویی باال انداخت

 _یعنی قهری؟!

 _اوهوم

 لحظه ایم نگام کرد

 یهو مثل فنر از جاش پرید و طوری که ادای من و در میاورد گفت:

_واای راشین نکنه االن مامان بابات بیان تو اتاق و من و تو رو تو 

 این وضعیت ببینن

 با این حوله های تنمونم حتما میفهمن حمومم رفتیم

 ی وای اون وقت به جرم تعرض به دخترشون ازم شکایت میکننوا

 اینا به کنار حاال با چه رویی تو چشم مامان بابات نگاه کنم؟!
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 آخ آخ زود باش لباس بپوشیم بریم پایین 

لحنش انقدر بامزه بود که نتونستم جلوی خندم و بگیرم و با صدای 

 بلند زدم زیر خنده

کردن موهام توسط کیارش از  بعد از پوشیدن لباسامون و خشک

 اتاق رفتیم بیرون

 مامان و بابا تو حال نشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن

با دیدن من و کیارش لبخند به لب از جاشون بلند شدن و اومدن 

 نزدیک تر

 مامان من و بابا کیارش و به آغوش کشید

و بعد از کلی احوال پرسی و ابراز دلتنگی کردن باالخره رضایت 

 دادن بریم شام

 از گشنگی معدم درد گرفته بود

 با صحبتای بابا و کیارش خورده شد شام

 نفری برای هواخوری وارد باغ شدیم ۴و 

 با نشسن روی صندلی های باغ بابا گفت:

 _راستی یه خبر خوب

 رو به بابا گفتم:
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 _چه خبری؟!

 _مصطفی یه سری مدارک بر علیه اردشیر پیدا کرده

 عقیبه و به شدت تحت ت

 همین روزاس که دستگیرش کنن

 با تعجب گفتم:

 _جدااا؟!؟

 بابا با لبخند سری تکون داد

 _آره دخترم

باالخره اون عوضی درستگیر میشه و ما میتونیم از دستش یه نفس 

 راحت بکشیم

 با خوشحالی نگاهم و به کیارش دوختم

 کیارش خیلی عادی به بابا نگاه میکرد

 خبر براش بی اهمیت بوده یا قبال خبر داشتهطوری که انگار یا این 

 به روش نیاوردم

خواستم حرفی بزنم که نگاهم به رد قرمزی که زیر گردن مامان بود 

 افتاد
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با لباس یقه بسته ایم که پوشیده بود نتونسته بود اون قسمت و خوب 

 بپوشونه

 با تعجب گفتم:

 _مامان زیر گردنت چی شده؟!

 یهو رنگ نگاهش عوض شد

 دستش و روی گردنش گذاشت و گفت:

 _هیچی دخترم چیزه مهمی نیست

 از لحنش مشخص بود که برعکس حرفش چیزه مهمه ایه

 از جام بلند شدم و رفتم نزدیکش

 دستم و روی گردنش کشیدم

 زخم بود

 با نگرانی زل زدم تو چشمای مامان

 _این که زخمه

 ولی آخه چطور زخم شده؟!

 تمامان نگاهی به بابا انداخ

 و طوری که انگار هول کرده بود گفت:
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 _هیچی نیست دخترم

 تو باغ قدم میزدم گیر کرد به شاخه ی یکی از درختا زخم شد

 االنم داره کم کم خوب میشه

 بیخود نگرانی

 یقه ی لباسش و کمی پایین تر دادم

 _اما این زخم نمیتونه کاره شاخه ی درخت باشه

 انداختمنگاهی به بابا و کیارش 

 _این جای چاقواِ 

 قیافه کیارشم متعجب شد و اومد نزدیک 

 ：نگاهی به زخم روی گردن مامان انداخت و گفت

 _حق با راشینه 

 این جای چاقوإ 

 متعجب و نگران به مامان نگاه کردم 

 _چی شده مامان؟!

 جای چاقو رو گردنت چیکار میکنه؟!

 _دخترم گفتم که چیزی نیست 
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 تو نگران نباش 

 ا دستی که رو شونم نشست به عقب برگشتم ب

 ：کیارش خیلی جدی نگام کرد و گفت

 _راشین وقتی خاله میگه چیزی نیست البد نیست دیگه

 سعی کن آروم باشی استرس اصال برات خوب نیست 

 نمیدونم چرا حس خوبی به این قضیه نداشتم 

 همش احساس میکردم این موضوع بی ربط به من نیست

 ان و بابا انداختم نگاهی به مام

 _اگه چیزی نیست چرا هول کردین؟!

 چرا رنگ روی مامان با پرسیدن این سوال پرید؟!

 اصال چرا با پوشیدن این لباس سعی در پوشوندنش داشت؟!

 چیو دارین از من مخفی میکنید؟!

 اون چیه که من نباید بفهمم ؟!

 کیارش یه قدم بهم نزدیک.شد 

  دستاشو دو طرف صورتم گذاشت

 _آروم باش راشین
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 دست کیارش و پس زدم 

 _تا نگید قضیه چیه آروم نمیشم 

 این جای چاقو رو گردن مامانم چیکار میکنه؟!

 کی این بالرو سرش آورده 

وقتی دیدن به هیچ صراطی مستقیم نیستم بابا ازم خواست بشینم رو 

 صندلی تا داستان و برام تعریف کنه

 زل زدم تو چشمای عسلیش 

_بابا جون من و قسم بخور که یه مشت دروغ برای بستن دهنم 

 تحویلم نمیدین

 بابا دستی تو موهای مشکیش کشید و گفت 

 _قول میدم 

 _نه من قول نمیخوام قسم بخور 

 ：بابا نگاه مرددی به مامان انداخت و گفت

 _باشه قسم میخورم 

 نشستم آب دهنم و قورت دادم و روی صندلی

 نگاهم و به بابا دوختم 
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 _خوب میشنوم 

 مثل همیشه لجباز و یه دنده ：بابا زیر لب گفت

 _بابااا...

 _باشه باشه میگم

 ：بابا نفس عمیقی کشید و گفت

_بعد رفتن شما هر جا میرفتیم همش حس میکردیم یکی داره 

 تعقیبمون میکنه 

پیچید  تا اینکه یه شب بیرون  بودیم یه ماشین ب طور فجیعی

 جلومون

طوری ترمز کردم که اگه منو مامانت کمربند نبسته بودیم از شیشه 

 ی ماشین پرت میشدیم بیرون

اون ماشینیم که پیچیده بود جلومون سریع دنده عقب گرفت و از 

 اونجا دور شد 

دو نفر تو اون ماشین بودن و جفتشونم نقاب داشتن و قابل تشخیص 

 نبودن 

 اون شب خیلی ترسیدیم 

 حدس میزدیم از طرف اردشیر باشه 
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حاال که تورو فراری داده بودیم میخواست انتقامش و از خود ما 

 بگیره

 نتونستم ساکت بمونم 

مامانت و گذاشتم خونه و بعد از اینکه از قفل بودن در و پنجره ها 

 مطمئن شدم رفتم پیش مصطفی

 با رسیدنم پیش مصطفی کل ماجرا براش تعریف کردم

دیدم با نگرانی از جاش بلند شد و گفت"ای وای با این اوضاع یهو 

 چرا پریا خانوم و تنها گذاشتین؟!"

 با لحن نگرانش نگرانی به منم سرایت کرد

 با عجله برگشتیم خونه

 با دیدن خونه ی بهم ریخته تازه فهمیدم چه غلطی کردم

 بابا آهی کشید 

 نگاهی غمگین به مامان انداخت و ادامه داد:

 ا مصطفی شروع کردیم به گشتن خونه_ب

 همه جارو گشتیم ولی اثری از پریا نبود

طبقه ی باال بودیم خواستیم از پله ها بیایم پایین که متوجه ی چند 

 قطره ی خون روی نرده شدم
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 برگشتم سمت مصطفی که دیدم داره داره رد خون و دنبال میکنه

 ترس افتاد تو دلم

 رای پریا نیوفتاده باشههمش خدا خدا میکردم اتفاقی ب

 مصطفی نگاهی به نرده کرد و گفت:

 _رده انگشتاش رو نرده نشون میده که به سمت باال رفته

 و به سرعت به سمت تهه سالن راه افتاد 

 زبونم برای زدن حرفی یاری نمیکرد

 انگار الل شده بودم و فقط دنبال مصطفی قدم برمیداشتم

ی پله هایی که میخورد به باال به تهه سالن که رسیدیم پریارو رو

 پشت بوم پیدا کردیم

 کله صورتش غرق خون بود

 یا علی گفتم و رفتم سمتش

 از حال رفته بود ولی خداروشکر نبضش میزد

 سریع رسوندیمش بیمارستان

 خداروشکر زخمش خیلی عمیق نبود

 و اینکه زود رسونده بودیمش
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 تعریف کردبعده اینکه حال پریا بهتر شد برام و قضیه و 

مثل اینکه چند دقیقه بعد از رفتن من در حالی که پریا تو اتاق خواب 

 بوده از تو حال صدای شکستن میشنوه

 وحشت میکنه 

 تا میخواد بره در اتاق و قفل کنه طرف میاد تو

 یه مرد نقاب دار که یه چاقو میذاره زیره گلوش و...

 میکردم گفتم:با سکوت بابا در حالی که اشکامو پاک 

 _بعدش چی ؟!

 _بابا جان برای امشب کافیه

 _نه همین امشب

 من میخوام بفهمم بعدش چی شد

 بابا نفسش و با صدا بیرون داد

 _بعدش پریا و تهدید میکنه

 کمی از گردن پریا زخمی میشه

که طرف به زور دستش و میگیره میکشه و به سمت طبقه ی باال 

 میبرتش
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یا و بدزده و اون و از باال پشت بوم از خونه مثل اینکه میخواسته پر

 خارج کنه

 پریا هم محکم نرده ها رو میگیره تا مانع دزدیده شدنش بشه

 موقعی که ما سر میرسیم اونا طبقه ی باال بودن

طرفم وقتی میفهمه اینجوری نمیتونه پریا رو ببره خطی با چاقو زیر 

 کنهگلوش میندازه و از همون باال پشت بوم فرار می

 متعجب زل زدم به بابا و گفتم:

 _ولی دره باال پشت بوم که قفله

 بابا با ناراحتی سری تکون داد

 _میدونم

 دقیقا سوال ما هم اینه

 طرف کلید باال پشت بوم و از کجا گیر آورده؟!

 کلید پیشه خودم بود

یعنی کی تونسته کلید و از نن بپیچونه سوالیه که هنوز هیچ جوابی 

 کردیمبراش پیدا ن

 وحشت کله وجودم و فرا گرفت

 یعنی کیه که انقدر به ما نزدیکه و داره اینجوری اذیتمون میکنه؟!
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 کیه که از جیک و پوکمون خبر داره؟!

 مغزم دیگه رد داده بود

 با نگرانی برگشتم سمت مامان

 چشمای اونم نمدار شروع بود

 از جام بلند شدم و خودم و انداختم تو بغلش 

 صدای گریه ی جفتمون بلند شد

مامانم در آغوشم گرفت و گفت:"گریه نکن قربونت برم،گریه نکن 

قشنگم،دیگه تموم شد،بخیر گذشت،هیچی نیست،آروم باش مامان 

 جان"

 ولی دل من با این حرفا آروم نمیگرفت

م که باید اینجوری آخه مگه من و مامان چه جرمی مرتکب شدی

 تاوان پس بدیم؟!

 گناهمون چیه آخه؟!

نمیدونم چقدر تو بغل مامان اشک ریختم که کیارش شونم و گرفت و 

 از مامان جدام کرد

 _آروم باش خانومی

 دیگه بسه
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 خداروشکر به خیر گذشت 

 از این به بعد بیشتر مراقبیم

 و سرم و رو سینش گذاشت

 گرفتمتو آغوشش هق هق و از سر 

 _کیارش این چه مصیبتیه گریبان گیرمون شده؟!

 چرا یه روز خوش به ما نیومده؟!

 مگه نگفتی همه چی تموم شد؟!

 مگه نگفتی اردشیر به زودی دستگیر میشه؟!

 پس چرا نشد؟!

 من و از ایران بردی تا خونوادم قربانی بشن؟!

 من دیگه باهات برنمیگردم 

 همینجا میمونم

 بیوفته باید منم باشماگه قراره اتفاقی 

 کیارش من و محکم تر به خودش فشرد

 _باشه عزیزم هیچ جا نمیریم

 اصال تا هر وقت تو بخوای اینجا میمونیم
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 تو فقط آروم باش و گریه نکن 

 با پشت دست اشکام و پاک کردم

 سر گیجه گرفته بودم و چشمام تار میدید

 چنگی به سینه ی کیارش زدم

 حالم شدمثله اینکه متوجه ی 

 کمرم و محکم و چسبید و رو به مامان و بابا گفت:

 _اگه اجازه بدین من و راشین و ببرم تو اتاقش تا استراحت کنه

 صدای نگران مامان و بابا از پشت سرم بلند شد

 ولی حالت تهوع و سرگیجه بهم اجازه ی حرف زدن ندادن

 _باشه پسرم ببرش

 بیمارستان اگه حالش بهتر نشد بگو تا سریع ببرمیش

 کیارش باشه ای گفت و کمکم کرد تا بریم وارد خونه بشیم

با ورودمون به خونه منو رو دستاش بلند کرد و با سرعت به سمت 

 اتاق رفت

 من و رو تخت رو خوابوند 

 و کنارم نشست



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1184 

 دستش و رو صورتم کشید و با نگرانی گفت:

 _راشینم خوبی ؟!

 سری تکون دادم

عدم به سمت دهنم با عجله خودم و به که با هجوم مایعی از م

سرویس بهداشتیه داخل اتاق رسوندم و هر چی خورده بودم و باال 

 اوردم

 دست کیارش پشت کمرم نشست

 و در حالی که پشتم و ماساژ میداد گفت:

 _همین االن میبرمت بیمارستان

 منو بلند کرد که تو بغلش از حال رفتم

 با حس سوزشی تو دستم تکونی خوردم

 لی نای باز کردم چشمام و نداشتمو

 دلم میخواست بازم بخوابم

 صدای نگران کیارش کنارم بلند شد

 _پس چرا بهوش نمیاد؟!

 آروم چشمام و باز کردم
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نگاهم به پرستاری که باال سرم وایستاده بود و سرمم و چک میکرد 

 افتاد

 با دیدن چشمای بازم لبخندی زد

 _بفرمایید آقا بهوش اومدن

 گفتم که جای هیچ نگرانی نیست

 کیارش سراسیمه اومد کنارم 

 دستای سرم و گرفت

 چشماش قرمز شده بود

 معلوم بود هم عصبانیه هم نگران

 دست دیگش روی گونم نشست

 و با صدای خشداری گفت:

 _خوبی خانومی؟!

 فقط تونستم چشمام و به معنی آره باز و بسته کنم

 دستم و باال آورد و عمیق بوسید

 _تو که منو جون به لب کردی...

 لبخند بی جونی زدم
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_خداشکر حال خانومتون بهتره و بعد از تموم شدن سرمش میتونید 

 ببریدش

 نگاهم به پرستاری که هنوز تو بود افتاد

 نزدیکم شد و با همون لبخند روی لبش گفت:

 _قدر شوهرت  بدون خیلی دوست داره

 تو با گفتن"با اجازه"از اتاق بیرون رف

 برگشتم سمت کیارش که دیدم زل زده بهم

 دستش نوازش وار رو صورتم به حرکت در اومد

 نفس عمیقی کشیدم

 نمیدونم چرا حس میکردم عطر کیارش خوشبو تر از همیشش

 نفس عمیق دیگه ای کشیدم 

 _کیارش چقدر عطرت خوشبوإ

 یهو اخم روی پیشونیش باز شد و جاشو به یه لبخند رو لباش داد

 چشماش برقی زد 

 خم شد رو صورتم و بوسه ای رو گونم زد

 یهو سرش رفت تو گودی گردنم
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 با تعجب گفتم:

 _إإ کیارش نکن 

 االن یکی میاد تو

 بوسه ای تو گودی گردنم زد

 _اتاق خصوصیه کسی نمیاد

با هر کلمه ای که میگفت نفسای داغش به گردنم میخورد و حالم د 

 دگرگون میکرد

 اال آوردم و رو سینش گذاشتمدستم و آروم ب

 سعی کردم از خودم دورش کنم

 و جونی نداشتم تا دست بیحالم و رو سینش تکون بده

کیارش دستم و که رو سینش بود و بوسید و دوباره سرش و برد تو 

 گردنم

 نفس عمیقی کشید 

 _میدونستی من عاشق عطر تنتم؟!

 چیزی نگفتم

یچ عطری عوض _هیچ وقت عطر نزن من بوی تن خودت با ه

 نمیکنم
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 میخوام همیشه همین بو رو بدی

 بوی وجود خودت

 لبخندی زدم که از چشمش دور نموند

 سرش کمی عقب اومد و لبخند به لب گفت:

 _قربون خنده هات برم خانوم کوچولوی من

 الکی اخم کردم 

 _من اصلنم کوچولو نیستم 

 فشاار آرومی به دستم وارد کرد 

 _بله میدونم خانومم  کوچولوی من دیگه بزرگ شده

 و بوسه ی بعدیش روی لبم نشست  

 نمیدونم چرا کششم نسبت به کیارش بیشتر از قبل شده بود 

برای همین نتونستم جلوی خودم و بگیرم و بی توجه به موقعیتمون 

 با اشتیاق همراهیش کردم 

 این لبا مزه ی زندگی میداد...

بعد از تموم شدن سرمم کیارش با بیماستان تصفیه حساب کرد و از 

 بیمارستان بیرون اومدیم
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 کیارش آژانس گرفته بود

 نک بیارهفعال وقت نکرده بود ماشین خودش و از پارکی

 به محض اینکه سوار ماشین شدیم گوشیه کیارش زنگ خورد

 کیارش گوشیشو از جیبش در آورد و جواب داد

 _بله پدر؟!

 فکر کردم بابای خودشه

 ولی با حرفی که زد متعجب زل زدم بهش

 _آره حال راشینم خوبه

 به خاله پریا بگین نگران نباشه

ی صدا میزد االن بهش باورم نمیشد کیارشی که بابام و آقای طلوع

 پدر گفته باشه..

 جلل الخالق...

 _نیاز به اومدن شما نبود

 حال راشین که بد شد سریع زنگ زدم به آژانس

خداروشکر تا یه چیزی تن راشین کردم و از خونه بردمش بیرون 

 آژانسم رسیده بود
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...._ 

 _نه ولی میخوام بهش بگم...

...._ 

 _باشه پدر جان

 ودش صحبت کنی گوشی و میدم با خ

 فعال خدافظ

 و گوشی و به سمت من گرفت

 گوشی و ازش گرفتم و به گوشم نزدیکم کردم

 و بعد از حرف زدن با مامان و بابا گوشی و قطع کردم

 همه چی یه جورایی عجیب بود

 ما که االن داریم میریم خونه 

 دیگه نیازی نبود مامان بابا زنگ بزنن و یه ساعت حالم و بپرسن

 اصال چرا انقدر خوشحال بودن؟!

 ابرویی باال انداختم و نگاهی به بیرون انداختم

 با دیدن مسیری که میرفتیم برگشتم سمت کیارش

 _کیا این که مسیر خونه ی خودمونه
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 لبخند روی لبای کیارش عمیق تر شد

 _نه بابا؟!؟از کجا فهمیدی؟!

 مشکوک میزد

 _مگه نمیریم خونه بابا اینا؟!

 _نه

 _نه؟!؟

 _نه دیگه نه

 متعجب به چشمای خندونش نگاه کردم

 _یعنی چی نه؟!

 همه وسایالمون خونه مامان ایناس 

 از طرفیم اونا حاال نگران منن

 الزم نیست انقدر زود بریم خونه خودمون

 _االن میریم خونه خودت میفهمی

 _چیو میفهمم؟!

 لبخندرو لباش ماسید

 _عزیزم اصال من معذرت میخوام
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یم خونه من یه کاری دارم انجام میدم و زود برمیگردیم خونه میر

 باشه؟!

 _چه کاری؟!

 کالفه دستش و توی صورتش کشید

 _همین دیگه...همین  و قراره بفهمی....

 خواستم چیزی بگم که با نگه داشتن ماشین کنار برج سکوت کردم

کیارش هزینه ی آژانس و حساب کرد و با گرفتن دستم به سمت 

 ه افتادیمبرج را

 با ورودمون به خونه یه حس خوب اومد سراغم

 زندگی مشترک من و کیارش تو این خونه شروع بود

 جلوتر از کیارش وارد خونه شدم

 وسط حال وایستادم و نگاهی به خونه انداختم

 یه گردگیری درست حسابی میخواست

 تو نبودمون کمی خاک رو وسایل نشسته بود

 نشست بیخیال چک کردن خونه شدمبا دستی که دور کمرم 

 دستم و روی دست کیارش گذاشتم و گفتم:
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 _کیا کارت  انجام بده برگردیم پیش مامان اینا

 کیارش من و به سمت خودش برگردوند

 و با همون لبخند مرموز روی لبش گفت:

 _منم دارم همینکار و میکنم دیگه

 دستش و روی مانتوم گذاشت 

 مانتو رو از تنم در آورد

 با افتادن مانتو رو زمین متعجب به کیارش نگاه کردم

 یعنی من و آورده خونه تا با هم باشیم؟!

 ولی ما که همین امروز با هم بودیم

 کیارش دوباره من کشید تو بغلش

 تاپ کوتاه و تنگی تنم بود

 دست کیارش رفت زیر تاپم و شروع کرد به نوازش کردن شکمم

 گر گرفتم

 تنم مثل کوره آتیش شد

 سر کیارش رفت تو گردنم  بوسه ای تو گودی گردنم زد

 شل شدم
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 سرش باال تر اومد 

 کنار الله ی گوشم و بوسید و گفت 

_از وقتی وارد زندگیم شدی هر لحظه داری به زندگیم شادی 

 میبخشی

 ولی شادی امروز با همش فرق میکنه

 امروز شادیم تکمیل شده

 نمیخوام،هیچی...و دیگه هیچی از خدا 

 هیچوقت حتی فکرشم نمیکردم بیای تو زندگیم و بشی زندگیم...

 حرفای کیارش منو متحیر کرد 

 دلیل این همه تغییرش و نمیفهمیدم 

 دستش برخالف همیشه پیشروی نکرد

 و فقط نوازش وار رو شکمم تکون میخورد 

 با نفس های داغش که به گردنم خورد یه جوری شدم 

 ：ج کردم و با صدای آرومی گفتمسرم و کمی ک

 _کیا...

 بوسه ی آتیشینش روی گردنم نشست که تا عمق وجودم و سوزوند 
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 _جان کیا 

 بوسه ی بعدی 

 _عمر کیا 

 بوسه ی بعدی 

 _تمام زندگیه کیا 

با بوسه ی بعدی که تو گودی گردنم نشست طاقت نیاوردم و کیارش 

 و از خودم جدا کردم

 من اینو نمیخواستم حالم داشت خراب میشد و 

 واقعا طاقت یه رابطه ی دیگه رو نداشتم 

 مخصوصا حاال که حس میکنم یه خورده ضعیف تر از قبل شدم

 دست کیارش هنوز دور کمرم بود 

 منو برگردوند سمت خودش 

 خیره ی چشماش شدم 

 نمیدونم چرا  حس میکردم برق این چشما با روزای دیگه فرق داره

 و منو کشید سمت خودش از کمرم محکم گرفت 

 بهش نزدیک تر شدم 
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 ：در حالی که صورتامون نزدیک هم بود گفت

 _خبری و تو که باید به من میدادی و من باید بهت بدم؟!

 آخه این انصافه؟!

 با تعجب به صورت جدیش نگاه کردم

 ترس نشست تو دلم 

 یعنی من باید چه خبری و به کیارش میدادم و ندادم؟!

 با بوسه ی ریزی که رو لبم نشست چشمام و آروم بستم 

یه دست کیارش هنوز رو شکمم بود و دست دیگش پشت گردنم 

 نشست

 منم دستم و باال آوردم و روی سینش گذاشتم

 لباشو از روی گونم کشید کنار گوشم 

 ：دستی رو شکمم و کشید و گفت

 _االن چه حسی داری؟!

 مور مور شدم و چیزی نگفتم 

 مردونش و کامل رو شکمم گذاشت و آروم تکون داد دست 

 _حاال چی؟!
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 منظورش و از اینکارا هیچ.جوره نمیتونستم درک کنم

 از تماس لبش با الله ی گوشم قلقلکم اومد 

سرم و کمی تکون دادم تا از خودم دورش کنم  ولی انقدر محکم منو 

 چسبیده بود که هیچ جابه جایی رخ نداد

 ه بی حرکت وایستاد دوباره صداش زدم ک

 سرش و از روی گردنم برداشت و خیره ی چشمام شد 

 ：با صدای خشداری گفت

 _فکر نمیکردم خانوم کوچولوی من انقدر زود بزرگ شده باشه 

 سوالی نگاهش کردم 

 _من میخواستم فعال خودت و بزرگ کنم

 موهای پریشونم و از روی صورتم کنار زد و پشت گوشم فرستاد 

 لبخندی روی صورتش نمایان شد 

 _اما حاال یه وروجک دیگم بهش اضافه شد

 حرفاش و نمیفهمیدم یا شایدم میفهمیدم ولی نمیتونستم باور کنم 

 _کیا راج..ب چی ح..رف میزنی؟!

 لبای کیارش روی پیشونیم نشست 
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 ：طوالنی لباش و از پیشونیم جدا کرد و گفتبعد از یه بوسه ی 

 _خودت چی فکر میکنی؟!

 حرفش چندین بار تو سرم اکو شد

 من چی فکر میکنم؟!

 کمی با خودم کلنجار رفتم تا ببینم به چی فکر میکنم 

 ولی انگار نمیخواستم اون چیزی تو ذهنم میگذشت و باور کنم

 و همش ازش فرار میکردم

 ：متعجبم رو دید گفتکیارش که نگاه 

 _راشین میدونم سنت کمه

 سختی زیاد کشیدی و روحیه ی ضعیفی داری 

 ولی باید قبول کنی تو زندگی هرکسی ممکنه اتفاقاتی رخ بده 

 اتفاقی که زندگی طرف و زیر و رو میکنه 

 آب دهنم و قورت دادم 

 از جمالت بعدی که قرار بود به زبون بیاره میترسیدم 

 یه خانوم متاهلی  _ولی تو االن

 با ازدواجت پا تو یه دنیای جدیدتری گذاشتی
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 عوض شدی,خانوم شدی  

 دیگه اون راشین چند ماهه پیش نیستی

 ازدواجمون خواه نا خواه تو زندگیت تاثیر گذاشته

 کمی مکث کرد 

 انگار اونم از عکس العمل بعد من میترسید 

 همون طور که خودم میترسیدم 

عد از شنیدن اون حرفی که تو ذهنم هی دارم ازش واقعا نمیدونستم ب

 فرار میکنم قراره چه واکنشی نشون بدم

 حتی نمیدونستم آمادگیشو دارم یا نه 

 ：کیارش فشار آرومی به کمرم وارد کرد و گفت

 _راشین تو از زندگی با من راضی؟!

 توقع پرسیدن این سوال و ازش نداشتم 

 اده کرده بودم خودم و برای شنیدن حرفه دیگه ای آم

 آروم سری تکون دادم 

 _به من عالقه داری ؟!

 ضربان قلبم شدت گرفت 
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 بازم سری تکون دادم 

 _میخوای تا آخر عمر کنارم بمونی؟!

 سرم دوباره باال پایین شد 

 با حرف بعدیش حس کردم لحظه ای روح از تنم رفت 

 و دستام رو سینش شل شد 

 جفتمون و تو بطنت پرورش بدی؟!_پس میتونی قسمتی از وجود 

 حس کردم پاهام تحمل وزنم و نداره 

 با وحشت خیره ی کیارش شده بودم 

 نمیتونستم حرفاش و باور کنم 

حرف کیارش همون چیزی که بود تو فکرم بود و سعی داشتم ازش 

 فرار کنم 

 ولی آخه مگه میشه؟!

 اشک تو چشمام جمع شد 

  اون لحظه نمیدونستم چه حسی دارم

 نمیدونستم این اشک از سر شوقه یا ناراحتی..

 چی داری میگی کیارش؟!：با بغض نالیدم 
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 داری شوخی میکنی نه؟!

 لبخند کیارش عمیق تر شد 

 گوشه ی لبم و بوسید 

 _نه خانومم 

 کامال جدیم 

 توإ جقله داری مامان میشی 

 یهو مثل دیوونه ها شدم 

 نمیتونستم این قضیه رو باور کنم

 س خودمم به زور بر میام من از پ

 حاال چطور میتونم یه بچرم بزرگ کنم؟!

 مگه من چند سالمه؟!

 سال دارم  ۱۹_۱۸همش 

 کیارش با نگرانی صدام زد 

 به خودم اومدم 

 دیدم پیراهن کیارش و تو مشتم گرفتم و با بغض به سینش خیره شدم 
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لباسش و محکم تر تو.مشتم گرفتم در حالی که اشکام.دونه دونه 

 ：پایین میومدن به با مشتای بی جونم به سینش زدم و گفتم

 _کیارش بگو داری شوخی میکنی 

 بگو همه ی اینا دروغه

 بگو کیارش بگو 

 ه باشم؟!آخه چطور میشه من حامل

 قرار نبود ما به این زودی بچه بیاریم 

 من نمیتونم کیارش نمیتونم 

 نمیتونم بچه بزرگ کنم 

 از پسش برنمیام 

 تو راست میگفتی من از زندگی هیچی نمیدونم 

 من خودم هنوز بچم بچه میفهمی؟!

 به درد مادر شدن نمیخورم 

 نمیتونم کیارش نمیتونم

چشمام و بستم و شروع کردم به سرم که به سینه ی کیارش خورد 

 اشک ریختن 
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 کیارش منو محکم به خودش فشرد 

 ：سرش و تو موهام فرو برد و گفت

 _آروم باش خانوم من 

 تو االن باید خوشحال باشی 

یه کوچولو تو شکمت داره رشد میکنه که تا چند ماهه دیگه به دنیا 

 میاد و این خونه رو میذاره رو سرش 

 به من میگه بابا به تو میگه مامان 

 مگه قشنگ تر از این لحظم هست؟!

 بوسه ای روی موهام زد و کمی منو از خودش جدا کرد 

 ：با دستاش صورتم قاب گرفت گفت

 _راشینم خانومم 

 کی گفته تو هنوز بچه ای؟!

 تو خیلی وقته بزرگ شدی و خودت خبر نداری 

 دیگه خانوم شدی

 بابا هم بر میایمجفتمون با همم از پس اون وروجک 

 هوم؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1204 

 زل زدم تو چشماش 

 چشمایی که هنوزم برق میزد

چطور میتونستم برق این چشما و خوشحالی کیارش و نادیده 

 بگیرم؟!

 من میترسم کیارش ：آروم لب زدم 

کیارش همونطور که دستاش دو طرف صورتم بود دستی به چشمای 

 ：نمدارم کشید و گفت

 _از چی میترسی؟!

 که نباید از چیزی بترسی تا من کنارتم

 جفتمون با هم و در کنار هم از پس همه چی برمیایم 

 تو نگران هیچی نباش

 حرفای کیارش مثل همیشه آرومم کرد و بهم قوت قلب داد

 این بار من بودم که خودم و تو آغوش امنش رها کردم 

بوسه ی کیارش مثل همیشه روی موهام نشست و با صدای لبریز از 

 ：شادی گفت

 _مامان کوچولوی من
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 از ذوق کیارش بی اختیار لبخند محوی روی لبام نشست

 انگار تازه درک میکردم که چه اتفاقی افتاده

اگرچه باورش سخت بود ولی من حامله بودم ولی چطور تا حاال 

 خودم متوجه این موضوع  نشده بودم؟!

 سرم و از روی سینه ی کیارش برداشتم

 نگاهی بهش انداختم 

 من از پسش برمیام ؟! _یعنی

 _ما از پسش برمیایم 

 بی اختیار لبخندی زدم 

 یهو جلو پام زانو زد 

 با تعجب نگاهش کردم 

 تاپ تنم و باال زد و دستش و روی شکمم گذاشت 

 و شروع کرد به نوازش کردن 

 بغض به گلوم چنگ زد 

 لباش رو شکمم نشست 

 و رو شکمم بارها و بارها بوسید
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 ：کمی میلرزید گفتبا صدایی که 

 _بابا جون خوش اومدی 

با اینکه برای مامان شدن مامانت یه خورده زود بود ولی با اومدنت 

 یه دنیا من و خوشحال کردی 

 کم کم داشتم از پدر شدنم نا امید میشدم 

 قطره اشکی از چشمم رو موهای کیارش افتاد

 تازه متوجه ی اشک ریختم شدم 

 ر از سر شوقهاشکی که مطمین بودم اینبا

 لبای کیارش دوباره روی شکمم نشست 

 و بعد از یه بوسه ی طوالنی پیشونیش و روی شکمم گذاشت 

 _دختر بابا نبینم مامانی و اذیت کنیااا 

این چند ماه و اون تو آروم باش به دنیا که اومدی خودم همه اذیتا و 

 شیطنتاتو به جون میخرم

 دختر بشه؟!_حاال کی گفته که قراره این بچه 

 کیارش سرش و بلند کرد 

 _میدونم 
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 فسقله بابا دختره 

 یه دختر شبیه مامانش

 ابرویی باال انداختم 

 _نخیرم شما اشتباه فکر میکنی 

 فسقل مامان پسره

 یه پسر شبیه پدرش

 نگاه کیارش یه جوری شد 

 انگار توقع زدن این حرف و از من نداشته 

 از جاش بلند شد 

 دستش و دور گردنم گذاشت 

 ：خیره ی چشمای هم شده بودیم که گفت

 _همیشه به بهترین شکل ممکن منو قافل گیر میکنی

 چشماش بین دو چشمم در گردش بود 

 سرم و کمی جلوتر برد 

 _میدونستی من عاشق بچم؟!

 سرم و به چپ و راست تکون دادم 
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 اینبار صورت خودش نزدیک اومد 

 صورت جفتمون پخش میشد  طوری که نفسامون تو

 _همیشه دوست داشتم یه بچه داشته باشم 

 یه بچه که مامانش تو باشی 

 ولی به خاطر تو هیچی نگفتم 

 ولی مثل اینکه خدا صدام و شنیده 

 از وقتی که شنیدم حامله ای انگار رو ابرام 

 هنوزم حس میکنم همه ی اینا یه خوابه 

 خوابی که نمیخوام ازش بیدار شم 

دت بهترین هدیه ی زندگیم بودی و داری قشنگ ترین هدیه ی خو

 دنیارو بهم میدی 

 انقدر خوشحالم که از خوشحالی نمیدونم باید چیکار کنم 

 ：کمی مکث کرد و ادامه داد

 _دنیارو به پات میریزم دنیای من 

 و لباش و آروم و نرم روی لبای خیسم گذاشت



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1209 

و به سمت اتاق خواب لحظه ای بعد کیارش رو دستاش بلندم کرد 

 رفت

 اتاق خوابی که شاهد اولین عشق بازیای ما بود

 من و رو تخت خوابوند و خودشم کنارم دراز کشید

 ：لبخندی زد و گفت

_راشین تو این مدت از طرفی از حامله بودنت خوشحال بودم و از 

طرف دیگه همش از واکنش تو بعد از فهمیدن این موضوع 

 میترسیدیم 

 جب گرد شد چشمام از تع

 _تو این مدت؟!

 مگه تو چند وقته از این موضوع خبر داری؟!

 _چند روزی میشه 

 _از کجا فهمیدی؟!

 _کیانوش بهم گفت 

 مطمین بودم چشمام از این بیشتر دیگه گرد نمیشه 

 _کیانوش چجور فهمیده؟!
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 کیارش با انگشتش ضربه ی به بینیم زد 

_اون روزی که تو حالت بد شد و بردیا بردت بیمارستان دکتر بهش 

 میگه حامله ای 

 یهو یاده اون روز افتادم 

 یاده پچ پچ های مشکوک دکتر و بردیا 

 پس بردیا خبر داشته ولی چرا به من چیزی نگفت؟!

 نگاهم و به چشم های خوشحال کیارش دوختم 

 _پس چرا بردیا چیزی به من نگفت؟!

 نده ی کیارش بلند شد صدای خ

 _خانوم خانوما بردیا باید بهت بگه؟!

یعنی با این همه عالیم حاملگی که تو داشتی یه لحظم به این 

 موضوع شک نکردی؟!

 مظلوم سرم و به چپ و راست تکون دادم 

_وای راشین نمیدونی وقتی اون روز کیانوش این خبر و بهم داد چه 

 حالی شدم 

 بیام تو بغلم بچلونمت دلم میخواست اون لحظه 

 ولی باید اول یه جوری آمادت میکردم 
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میترسیدم نتونی این موضوع رو قبول کنی و کار دست خودت و 

 بچه بدی 

 برای همین ترجیح دادم فعال چیزی بهت نگم 

 ولی نمیدونی تو این مدت چه حالی داشتم 

ی میخواستم ببرت دکتر آزمایش بدی تا مطمین بشم که خودم با گوشا

خودم خبر حاملگیت و از زبون دکتر بشنوم ولی میبردمت دکتر تو 

 همه چی و میفهمیدی 

 پس صبر کردم 

 با کمک دایان بلیط برای اومدنمون به ایران جور کردم 

شنیده بودم خانوما تو دوران بارداری روحیشون ضعیف تر از قبل 

 میشه و ممکنه دچار افسردگی بشن 

ت برات همچین خوشایند نبوده ترسیدم وچون اتفاقات تمام این مد

 حاملگی روت تاثیر بدتری داشته باشه

 برای همین آوردمت اینجا که حس تنهایی نکنی

 لبخند روی لبش عمیق تر شد 

 _هر چند با وجود من فکر نکنم احساس تنهایی کنی

 خندیدم 
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 دیگه مثل چند لحظه پیش از این موضوع وحشت نداشتم 

 دستم وروی شکمم گذاشتم 

 و نگاهی به دستم انداختم 

 _کیا هنوزم باورم نمیشد 

 دست کیارش دورم حلقه شد 

 _وقتی شکمت قلمبه شد باور میکنی 

 ：یهو طوری که انگار چیزی یادش اومده باشه با خنده گفت

 راره یه متر بیاد جلو_وای راشین فکرش و بکن شکمت ق

 جایی بخوایی بری شکمت نیم ساعت زودتر میرسه 

 و غش غش شروع کرد به خندیدن 

 قیافه ی دلخوری به خودم گرفتم

 ：لب پایینم و جلو آوردم و با حالت مظلومی گفتم

 _اصال تقصیره منه که میخوام واسه جنابعالی بچه بیارم

 رفتم انداختمش میفهمی نب...

ه ی کیارش که هر لحظه قرمز تر و عصبانی تر میشد با دیدن قیاف

 صدا تو گلوم خفه شد
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 دستپاچه شدم

 من که حرف بدی نزدم

 یهو منو کشید تو بغلش

 ：چونس و گذاشت رو سرم و گفت

 _باره آخرت باشه راجب انداختن بچه حرف میرنی

گرفتم تا یه وقت همچین حرفی از دهنت  این همه مدت الل مونی

 بیرون نیاد

 امروزم دکتر گفت باید بهت بگیم تا بیشتر مراقب باشی

 میگفت مادر بچه باید با خبر باشه

 به مرور زمان خودش بفهمه بدتره

 به مامان و بابات همون لحظه زنگ زدم و  گفتم

 نمیدونی از خوشحالی چیکار میکردن

 خواستن بیان بیمارستان که نذاشتم 

 ازشون خواستم بذارن تنهایی اینن خبر و بهت بدم 

 اونا هم قبول کردم و ازم قول گرفتن که زود بریم پیششون 

 ：کمی سکوت کرد و با صدای ناراحتی ادامه داد 
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 _راشین تو و این بچه دنیای منید 

 تو این سن باالخره دارم بابا میشم 

 نگیر  این شادی و ازم

 کیا اون حرفم فقط شوخی بود ：با بغض نالیدم

 کیارش منو به خودش فشرد 

_اگه بدونی چقدر خوشحالم و مثله یه بچه ذوق دارم حتی به شوخیم 

 اون حرف و نمیزدی...

 ：سرم و بیشتر به سینم فشردم و با بغض گفتم

 _ببخشی کیا نمیخواستم...

 _ششش بیا اصال راجبش حرف نزنیم 

 غض نکنفقط تو ب

 دیگه نمیخوام حتی یهه لحظم ناراحتیت و ببینم 

 االن دیگه مسیولیتم سنگین شده 

 باید مراقب دو نفر باشم 

 تو ام باید بیشتر مراعات کنی 

 حاالم یه خورده استراحت کنیم بعد بریم پیش خاله اینا 
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 االن دل تو دلشون نیست 

 هیچی خبر ندارن  به مامان بابای خودمم باید سر بزنیم بیچاره ها از

 نه از اومدنمون نه از پدر بزرگ,مادربزرگ شدنشون 

 کلی سوپرایز میشن 

 بوسه ای روی موهام زد

 _االنم بخواب که تو و اون فسقلچه ی بابا نیاز به استراحت دارین 

 روی سینش و بوسیدم و چشمام و بستم 

 چقدر خوب بود که کیارش و داشتم 

 یه مردی که هر لحظه میشد بهش تکیه کرد 

 از خوشحالیش منم خوشحال بودم 

 با اینکه باورم نمیشد حامله باشم ولی تهه دلم یه هیجان خاصی داشتم 

با فکر به اینکه قراره برای کیارش بچه بیارم قلبم لبریز از شادی 

 میشد 

سعی کردم با فکر به زندگیه دو خودم  به کیارش چسبوندم و 

 نفرمون کمی بخوابم 
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که درست لحظه ی آخر دست کیارش رو شکمم نشست و شنیدم زیر 

 ：لب زمزمه کرد

 _خدایا شکرت

 بعد از یه چرت کوتاه با تکون خوردن تخت از خواب بیدار شدم 

چشمام و باز کردم و خیره ی کیارشی شدم که داشت شیطون نگاهم 

 میکرد

 چشمم کشیدم و از جام بلند شدمدستی به 

 صورت کیارش نزدیک اومد

 ：و با زدن به بوسه رو گونم گفت

 _خانومی پاشو غذا سفارش دادم

اگه کوچولوم تو خوردن به باباش رفته باشه االن اون.تو رو رو 

 سرش خراب میکنه 

 لبخندی به این حرفش زدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم و گفتم

 _نخیرم بچم قرار نیست مثل باباش شکمو باشه 

 وگرنه شیر من واسش کافی نیست باید با شیر خشک بزرگش کنیم 

 یهو دست کیارش رو بازوم نشست و منو چرخوند سمت خودش 
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 با تعجب به چشمای شیطونش نگاه کردم 

 _اگه بچت مثل باباش شکمو باشه دیگه شیرت کافی نیست؟!

 م میکنه؟!یعنی باباهه شیر و تمو

از اینکه مثل همیشه منظور منو یه جور دیگه برداشت کرده بود 

 ：هول کردم و با تکون دادن سرم گفتم

_نه نه منظوره من این بود که تو غذا زیاد میخوری اونم بخواد مثل 

 تو زیاد شیر بخوره باید بهش شیر خشک بدیم

 _مثل من زیاد شیر بخوره ؟!

 مگه من زیاد شیر میخورم؟!

 ل همیشه ذهن منحرفش کالفم کرده بود مث

 ：با صدای بلندی گفتم

 _إإإ کیااارش

 مظلوم نگام کرد 

 _چیه خو خودت داری میگی 

 مگه من چی گفتم؟!

 اصال حاال که اینطور شد من شیر میخوام 
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 با چشم های گرد شده نگاهش کردم 

 حاال یه شیری بهت بدم که حض کنی ：و زیر لب گفتم

 و شروع کردم به گاز گرفتن بازوش 

 میدونم دردش نمیومد ولی مثل بجه ها شروع کرد داد و بیداد کردن 

 _إإ نکن راشین دستم و کندی 

پس فردا بچمون به دنیا بیاد ببینه باباش دست نداره چی میخوای 

 جواب و بدی؟!

 ه ذره شیر این بالرو سرم آوردی؟!میخوای بگی بخاطر ی

 آخ آخ نکن بابا منظورم شیر پاستوریزه بود 

 اون یکی شیر ماله بچس من چیکار دارم به اون آخه؟! آی 

 دستش و ول کردم و زل زدم بهش 

 ：در حالی که دستش و میمالید گفت

 _چه دندونی داری تازه تیزش کردی ؟!

 فت یا مشت زدم تو شکمش که دست خودم درد گر

 _حاال دیگه منظورت شیر پاستوریزه بود ها؟!؟

 یهو نیشش باز شد 
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 _نه همش 

 نصفش پاستوریزه نصف دیگش از اون یکی شیرا 

دستم و بردم و سمت بازوش و از یدونه از اون بیشگون ریزای 

 معروفم گرفتم 

 ：و در حالی که ناخونامو تو بازوش فشار میدادم گفتم

 ر کن _چی گفتی یه بار دیگه تکرا

 قیافش از درد جمع شده بود 

 _اوخ اوخ بابا شیر ماله بچه ی خودمه اصن

 اونم میخواد با باباش قسمتش کنه به تو چه آخه...

 تو اون موقعیت خندم گرفته بود و سعی در کنترل خندم داشتم 

 که آخرم نتونستم و زدم زیر خنده 

 ：کیارش با دیدن خنده های من خندید و شیطون گفت

 _آخ جون قضیه شیرم ردیف شد 

 بریم شیر بخوریم 

 و اومد نزدیک تر...
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بعد از کلی شیطنت کردن کیارش و خوردن ناهار از خونه زدیم 

 بیرون

مثله اینکه مامان به خاله دریا موضوع برگشتنمون و حامله بودن 

 من و گفته که خاله یه ریز داره به کیارش زنگ میزنه

 سوار ماشین کیارش شدیم 

 ه یهو کیارش گوشیش و خاموش کردک

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم

 _کیا چرا گوشیت و خاموش کردی؟!

 مامانت بود

 کیارش چرخید سمتم 

 ：و در حالی که ماشین و روشن میکرد گفت

 _میدونم 

 _خب جواب میدادی میگفتی داریم میایم دیگه 

 کیارش نگاهش و ازم گرفت 

 ：کینک بیرون میبرد گفتو در حالی که ماشینش و از پار

 _چون قرار نیست فعال بریم خونه 
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 ：کامال چرخیدم سمتش و با صدای بلندی گفتم

 _چی'؟!؟!؟؟؟؟؟

 یعنی چی نمیریم پیش اونا؟!

 بابا اونا منتظرن کیارش چرا اذیت میکنی؟!

 کیارش عینک دودیشو رو چشمش گذاشت 

  آرنج یه دستش رو شیشه ماشین بود و دست دیگش رو فرمون

 ：در حالی که به رو به رو نگاه میکرد گفت

 _اذیت نمیکنم 

 _ولی کیا..

 _ولی اما اگر نداریم 

بعده این همه مدت که از ازدواجمون میگذره هنوز یه بار با زنم 

 تنهایی بیرون نرفتم 

حاالم که تا چند وقته دیگه جقله ی بابا بدنیا میاد بخوایمم نمیتونیم 

 دوتایی بریم بیرون 

 با لبخند روی لباش برگشت سمتم 

 _مجبوریم سه تایی بریم
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 با این حرفش تهه دلم خالی شد 

یه حس خوبی از بچه ای که قرار تا چند وقت دیگه به دنیا بیاد به 

 قلبم سرازیر شد 

 ستم و رو شکمم گذاشتم و خیره ی دستم شدم لبخند به لب د

 ：یهو دست کیارشم رو شکمم نشست و با ذوق گفت

 _بابا قربونش بره 

 چرا لگد نمیزنه پس؟! 

 سرم و بلند کردم 

 _هنوز کوچولوإ نمیتونه 

کیارش یکی از دکمه های مانتوم و باز کرد و دستش و گذاشت رو 

 شکم لختم

 ：که با وحشت گفتم

 ماشینیم یکی میبینه  _إإ کیارش تو

 _اون یکی خیلی بی جا کرده 

 شیشه ها دودین از بیرون داخل ماشین دید نداره 

 میدونستم هر چقدرم بگم دستش و برداره بازم کیارش گوش نمیده
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 تو این مدت اخالقش دستم اومده بود 

 کاری و که بخواد انجام بده انجام میده

 پس دیگه هیچ اصراری نکردم 

 ：که کیارش گفت

 _میدونی چند ماهته؟!

 نگاهی به نیم رخش انداختم 

 ：با خنده مرموزی گفت

 _یک و نیم 

 جدیش نگاهش کردم 

 _خب این کجاش خنده داره؟!

 _یه ماه و نیم پیش شبه عروسیمون بود 

 _خب باشه 

 _خو این یعنی خانوم همون شب عروسی حامله شده 

 پشت چشمی براش نازک کردم 

 _تقصیره توإ دیگه 

 سنگینی نگاهش و حس کردم 
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 _چرا تقصیر من؟!

 تو حامله شدی به من چه 

 با حرص برگشتم طرفش 

 _من الکی حامله نشدم تو نباید همون شب اول...

 یهو مغزم فرمان داد که دارم چه زری میزنم 

 اکت شدم س

 سکوت من مساوی شد با بلند شدن صدای قهقهه ی کیارش 

 ：در حالی که که شیطون میخندید گفت

 _همون شب اول چی؟!

از سوتیه دوباره ای که جلوش داده بودم لبم و به دندون گرفتم و 

 چشمامو رو هم فشردم

 _کیارش بس کن 

 _نه بگو همون شب اول چی میخوام یاد بگیرم 

 ：گفتم با صدای بلندی

 _کیااارش 

 یهو دستش و از روی شکمم برداشت و دستم و گرفت 
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 ：بوسه ای روی دستم زد و گفت

 _عاشقه این بی فکر حرف زدناتم

 بعدشم میشینی یه دل سیر خجالت میکشی 

 خجالت نداره که

 خیر سرم شوهرتم توله  

 و دستم و دوباره به لبش نزدیک کرد

پارکینک پارک و کرد و بازم با رسیدن به فرحزاد ماشین و تو 

 جنتلمن شد و اومد در و واسم باز کرد

 و با گرفتن دستم به سمت یکی از رستوراناش رفتیم

 حس خوبی از هم قدمی با کیارش داشتم

 و با غرور کنارش قدم برمیداشتم

دوست داشتم همه عالم و آدم ما دوتا رو با هم ببینن و بفهمن که 

 مه..کیارش شوهرمه منه،بابای بچ

با یادداوری کوچولویی که تو راه داشتیم خودم و بیشتر به کیارش 

 چسبوندم و لبخند دلبرانه ی به روش زدم

کیارش خیلی جدی و با ابهت به سمت یکی از میزای داخل 

 رستوران رفت و بهش اشاره ای کرد و گفت:
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 _اینجا بشینیم؟!

 مسری تکون دادم و با در آوردن کتونیام رفتم باال نشست

 کیارشم اومد کنارم

عینک دودیشو برداشت و گذاشت کنارش و دستش و گذاشت رو 

 پشتی که پشتم بود

 حس کردم کیارش یه خورده زیادی جدی شده

 ولی اهمیتی ندادم و سعی کردم بهش فکر نکنم

 دلم نمیخواست امروزمون خراب بشه

 گفتم:رو به کیارش کردم و در حالی که دستم و رو پاش میذاشتم 

 _کیا قلیون بکشیم

 یهو با اخمی روی پیشونیش برگشت سمتم 

 از نگاه خشمگینش ترسیدم

 لبخند رو لبام ماسید

 همونطور که زل زده بود بهم گفت:

 _اصلنم حامله نیستی

 دودم برا بچه بد نیست
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 تازه دو هزاریم افتاد

 ولی خودم و نباختم و در جواب گفتم:

و آوردی جایی که همه دارن قلیون _اگه دود برا بچه بده چرا من 

 میکشن

 خیلی سرد جواب داد:

 _اگه دقت کرده باشی اینجا سر بازه

 از طرفیم کسی اطراف ما قلیون نمیکشه

 برای همین آوردمت اینجا

 سری تکون دادم و نگاهم و ازش گرفتم

 خیره ی زمین شدم و به رفتار کیارش فکر کردم

 چرا یهو اینجوری شد آخه؟!

لحظه مردی منو به دست اومد کنارمون و بعد از سالم کردن همون 

 منو رو داد دست کیارش

 کیارش منو ازش گرفت و دادش به من

 متعجب برگشتم سمتش که گفت:

 _ببین چی میخوری
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 این رفتارش عصبیم کرده بود

 ولی بازم سعی کردم چیزی نگم

 همش با خودم میگفتم صبور باش راشین صبور باش

 رفتممنو رو ازش گ

 و برای خودم و کیارش کلی تنقالت با سرویس چایی سفارش دادم

 چون تازه ناهار خورده بودیم دیگه غذا سفارش ندادیم

 با رفتن اون آقا خودم و به کیارش چسبوندم

 دستم و دور بازوش حلقه کردم و سرم و روی شونش گذاشتم

 با نشستن دست کیارش رو دستم سرم و کمی باال اوردم و نگاهش

 کردم

 _کیا کی بریم سونو؟!

 نگاهی بهم انداخت

با این که هنوزم یه اخمی بین ابروهاش بود ولی چشماش برقی زد و 

 گفت:

_به کسی سپردم پیش یکی از بهترین دکترای زنان زایمان واست 

 وقت بگیره

 دکتره امروز نبوده



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1229 

 فردا پیشش وقت داریم

 از این به بعد باید تحت نظر پزشک باشیم

 گفتمآهانی 

 با آوردن سفارش ها از کیارش جدا شدم

 دستی به شالم کشیدم که خیلی یهویی نگاهم به میز رو به رویی افتاد

 دستم رو هوا خشک شد

از دیدن کسی که درست با فاصله ی کمی زل زده بود بهم شوکه 

 شدم

 به چشمام شک کردم

برانداز میکنه باور نمیشد این پسری که داره با نگاه غمگینش من و 

 سامان باشه

 بعد از لحظه ای به خودم اومدم و نگاهم و ازش گرفتم

 تازه متوجه اطرافش شدم

 با اکیپ همیشگیشون اومده بود

 همون اکیپی که باعث به هم خوردن رابطه ما شد

 دختری که تو اکیپشون بود و سامان من و فروخت به اون و رفت
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 نگاهی به جمعشون انداختم

 رو ندیدم ولی دختره

 یهو نگاهم به مامان و خواهر سامان افتاد

چون از قبل میشتاختمشون و باهاشون در ارتباط بودم خیلی ضایع 

 بود االن نادیدشون میگرفتم

 لبخند کامال مصنوعی به روشون زدم و رو به کیارش گفتم:

 _کیارش یه سری از دوستام اینجان

 من یه لحظه برم سالم کنم بیام

 ی چشمام شد و هیچی نگفتکیارش خیره 

 ازش جدا شد و با پوشیدن کفش هام به سمتشون رفتم

 کمی استرس داشتم ولی خودم و کنترل کردم

 باید طبیعی رفتار میکردم 

 طوری که اصال انگار نه انگار که بین من و سامان اتفاقی افتاده

باید بهشون نشون میدادم که تو این بازی من بردم و این سامان بود 

 باخت که

 با این فکرا یه خورده به خودم مسلط تر شدم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1231 

با رسیدن بهشون با لبخند محوی سالم کردم و با خانومای جمع 

 دست دادم

 مامان و خواهرش انگار از دیدن من با کیارش هنوز تو شک بودن

سال بازم پای سامان و عشق بچه  ۴فکر میکردن مثل تمام این 

 گانمون میمونم ولی اشتباه کردن

ن دختری که االن رو به روشون وایستاده با دختر بچه ی چند ای

 ماهه پیش خیلی فرق کرده

 االن یه خانوم متاهله،مامان یه بچه ی تو راهه...

 به پسرا که رسیدم دستم و عقب کشیدم

 انگار اونا هم فهمیده بودن که هیچ تن

مایلی برای دست دادن باهاشون ندارم برای همین دستشون و جلو 

 نیاوردن

 بدون اینکه به سامان کوچک ترین توجهی کنم نگاهی به بقیه انداختم

 همه ی افراد حاضر در این جمع و خوب میشناختم

 و تک تکشون میدونستن که من و سامان سال ها با هم بودیم

کمی احوال پرسی کردیم که یکی از دوستای صمیمی سامان که 

 یکه گفت:اسمش یاشار بود با خشم نگام کرد و با ت
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 _با دوست پسر جدید خوش میگذره؟!

 _دوست پسر نه،شوهر

 مطمئن باش نمیذارم بهش بد بگذره

 با تعجب برگشتم سمت کیارشی که این حرف و زد

 یه لحظه ترس برم داشت

 نکنه کیارش فکره بدی راجبم کنه؟!

به خدا که من فقط برای اینکه بهشون نشون بدم شوهر کردم اومدم 

 پیششون

ردم اگه ازشون رو برگردونم خیلی ضایعش و اینجوری حس میک

 خودم و شخصیتم و زیر سوال میبردم

 من با سامان مشکل داشتم نه با خانوادش

 با اون دعوام شد نه خانوادش

 با اون بهم زدم نه خانوادش

 همه متعجب خیره ی کیارش شده بودن

 سرم درد گرفته بود

اینا و تا چند لحظه پیش بلبل منی که پررو پررو اومده بودم سمت 

 زبونی میکردم حاال الل شده بودم
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 یاشار پوزخندی زد و گفت:

 _شوهر؟!

 اینبار من پیش دستی کردم و محکم گفتم:

 _آره شوهر

 لحظه ای همه از تعجب سکوت کردن

 تا اینکه مامان سامان زودتر از بقیه به خودش اومد و گفت:

 _راشین مگه تو ازدواج کردی؟!

 سری تکون دادم 

 _بله خاله یه ماه و خورده ایه

 _چرا اینقدر بی خبر؟!

 _یهویی شد دیگه

 قیافه ی مامان سامان پکر شد

 لبخندی که مصنوعی بودن تابلو بود زد و گفت

 _مبارکه ایشاهللا خوشبخت بشین

 فکر نمیکردم اینقدر زود بخوای ازدواج کنی

 زود نبود برات؟!
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 _نه خاله جون چه زودی؟!

 آدم وقتب جفتش و پیدا میکنه دست دست کردن اشتباس

 _آره خو مبارکه

 تشکری کردم که موژان خواهره سامان با چشمای گرد شده گفت:

 _راشین داری شوخی میکنی؟!

 لبخندی به روش زدم

 _نه موژان جان شوخی نیست

 _آخه چطور ازدواج کردی که هیچ کسی در جریان نیست؟!

 _چون خودم اینطور خواستم

 انقدر یهوهی شد که نتونستم به دوستام خبر بدم 

 از طرفیم بعد عروسیمون رفتیم ماه عسل

 لبخند حرص دراری زدم و ادامه دادم

_تا چند وقت دیگه عکسامون و میذارم تو اینستاگرام و به دوستام 

 اطالع میدم

 اون موقع دیگه همه در جریان قرار میگیرند

 کمی به کیارش نزدیک شدم
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دستم و دور بازوش حلقه کنم که گفتم اگه این کارو بکنم اونا خواستم 

 با خودشون میگن دختره چه عقده ای و شوهر ندیدس

 برای اینکه حرص مارو در میاره چسبیده به پسره

 برای همین اینکار و نکردم و سعی کردم عادی رفتار کنم

 و بعد از لحظه ای با خدافظی ازشون برگشتیم سره جامون

میکردم باور نکردن کیارش شوهرمه و فکر میکنن دوست حس 

پسرمه و فقط برای اینکه سامان و حرص بدم و کاراشو تالفی کنم 

 اینجور گفتم

 بیچاره ها نمیدونستم حاملم هستم

 فکر کنم با شنیدن این خبر دیگه سنگ کوب میکردن

 لبخند مرموزی و به کیارش نگاه کردم

خنگا تازه یادم افتاد کیارش عکس با دیدن چشمای قرمزش مثل این 

 سامان و دیده 

 پس به احتمال زیاد میشناختش

 حس کردم قلبم برای لحظه ای از تپش ایستاد

 نفسم تو سینه حبس شد

 منه احمق چرا موضوع به این مهمی و یادم رفته بود؟!
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 چشمامو بستم و لبم و بین دندونام گذاشتم و محکم گاز گرفتم

 گفتم:وااای واااای واااایو با خودم 

 االن دلیل عوض شدن ناگهانی کیارش و میفهمیدم

 پس از همون اول که سامان و دیده شناختتش

 مخصوصا با نگاه های خیره ای که سامان به من میکرد

 دلم میخواست خودم و خفه کنم

 چرا فقط بلدم گاف بدم؟!

 کاش قلم پام خورد میشد و نمیرفتم باهاشون حرف بزنم

 بگو چرا کیارش دنبالم پا شد اومد پس

 نمیخواست با سامان تنها باشم

ای وای نکنه راجبم فکر بد کنه و فکر کنه با قصد بدی رفتم پیش 

 اونا

از طرفیم نمیدونستم چرا کیارش نمیگه از اینجا بریم و به جاش داره 

 خود خوری میکنه

ن چرخیدم سمتش تا بگم پاشه بریم یه جای دیگه که صدای شکست

 چیزی اومد

 با وحشت چرخیدم سمت صدا
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 سامان و دیدم که با دست خونی کفشش و پوشید و دووید سمت در

 با رفتن سامان نگاهم به لیوانای خورد شده ی روی میز افتاد

 چشمام از تعجب گرد شده بود و از این باز تر نمیشد

 مامان سامان عصبانی بلند شد

 چند نفر اومدن سمتش

 خدمه های اینجا بودنمثله اینکه از 

مامان سامان معذرت خواهی کرد و بعد از پرداخت خسارت از 

 اونجا با عجله بیرون رفت

 و بقیم پشت سرش راه افتادن

 خیره ی خون ریخته شده روی زمین و میز شدم

 دو نفر مشغول تمیز کردن شدن

 همیشه با دیدن خون چندشم میشد

 دستام شروع کردن به لرزیدن

 میکردم سامان همچین کار احمقانه ای و انجام بدهواقعا فکر ن

حالم از دیدن خون روی میز بهم خورد عق زدم که دست کیارش 

 رو شونم نشست و سرم و روی سینش گذاشت
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 و با صدای آرومی گفت:

 _آروم باش راشین چیزیش نشد

 فقط یه بریدگیه سطحی بود

 با این حرفش از خودم بدم اومد

این روز افتادم و اون فکر میکرد نگرانه من واسه دیدن خون به 

 سامانم

 بازم به خاطر رفتار بچه گانم و بزرگواریه کیارش شرمنده شدم

 دستم و روی سینش گذاشتم و لباسش و تو مشتم گرفتم 

 زیر لب نالیدم:

 _کیارش خون

 کیارش منو بیشتر به خودش فشرد

 _پاکش کردن عزیزم 

 فقط تو آروم باش

 ستاسترس برات خوب نی

 نفسم گرفت

 چنگ دیگه ای به لباسش زدم 
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 _کیا از اینجا بریم

دست کیارش پشتم نشست و شروع کرد به مالیدم پشتم تا شاید راه 

 نفس کشیدنم باز شد

 _باشه خانومم االن میریم

 تو فقط نفس عمیق بکش 

 و آروم من و از خودش جدا کرد

 کتونیام و گذاشت جلو پام 

 بپوشمش که نذاشتمخواست کمکم کنه 

 دوست نداشتم مرد من جلوی من سر خم کنه

 من کیارش و مثل همیشه تو اوج دوست داشتم

کفشام و پام کردم و بعد از تصفیه حساب با کیارش از اونجا بیرون 

 رفتیم

 امروز قرار بود روزه خوبی باشه ولی بر عکس کوفتمون شد

 فرحزاد لعنتی برای من نفرین شدس

 یمسوار ماشین شد

 کیارش نگران زل زد بهم
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 _بهتری؟!

 بهتر شده بودم

 سری تکون دادم

 مثل اینکه خیال کیارش از بابت من راحت شد

 چون اخمی روی پیشونیش نشست و نگاهش و ازم گرفت 

 ماشین و روشن و کرد 

 میخواستم باهاش حرف بزنم ولی نمیدونستم چی باید بگم

 ه هست خراب تر کنممیترسیدم چیزی بگم و اوضاع رو از اینی ک

پس سکوت و ترجیح دادم و تا رسیدن به خونه بابا اینا سرم و به 

 صندلی ماشین تکیه دادم و چشمام و بستم

 با ورود ماشین داخل عمارت بابا چشمام و باز کردم

 کیارش بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شد

با اینکه تحمل بی توجهیش برام سخت بود ولی سعی کردم 

 ودم و حفظ کنمخونسردی خ

 از ماشین پیاده شدم و دنبالش راه افتادم

 در ورودیه خونه باز بود
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جلوتر از کیارش وارد خونه شدم که صدای دست و جیغ بلندی به 

 گوشم خورد و کلی گل رز روی سرم ریخته شد

 با تعجب به رو به رو نگاه کردم

 میشد گفت به راحتی نصف فامیل خونمون بودن

که تو آغوش گرم مامان فرو رفتم و صداش کنار  خواستم چیزی بگم

 گوشم بلند شد

 _الهی مامان قربونت بره

 یکیه یدونم داره مامان میشه

 درد و بالی تو و بچت به جونم

 واای خدای من باورم نمیشه دخترم انقدر بزرگ شده باشه

 راشینه من حاملس خدایا شکرت

 جمله های آخرش و با بغض بیان میکرد

 مامانمم مثل خودم دل نازک بود

 یهو منو و از خودش جدا کن

 و شروع کرد به بوسیدنم

 همون لحظه خاله دریا اومد کنارمون
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 منو و از مامان جدا شد و به آغوش کشید

 _عروس قشنگم حاملس

 دختره گلم حاملس

 وای خدا ازت ممنونم

 باالخره میتونم بچه ی کیارشم و ببینم

 بدون دیدن نوه هام و سرم و بذارم زمینهمش میترسیدم بمیرم و 

 خوشبختیه بچه هام و نبینم

 ولی تو باالخره منو به آرزوم رسوندی

 الهی عاقبت بخیر بشین

 الهی این بچه پاش خیر باشه و زندگیتون و پر و شادی کنه

 الهی روز به روز خوشبخت تر از قبل بشین

قشنگ قشنگ خاله دریا منو به خودش میفشرد و برامون دعای 

 میکرد

 لبخندی زدم و ازش جدا شدم

 _مرسی خاله جون شما همیشه به ما لطف داشتین
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ایشاهللا سال های سال سالتون باالی سرمون باشه و خودتون نوه 

 هاتون و بزرگ کنین

 عمه پیشونیم و بوسید و گفت:

 _از خوشبختیه کیارشم خیالم راحته

 فقط نگران کیانوشم

 ببینم دیگه هیچی از خدا نمیخوامخوشبختی اونم 

 لبخندی به روش زدم

 _خاله جون نگران کیانوش نباشید

ایشاهللا اونم به زودی میره سره خون و زندگیش و همین روزا خبر 

 پدر شدن اونو میشنوید

 _چی بگم واال دخترم

 خدا از دهنت بشنوه

 میگن دعای زن حامله گیراس تو براش دعا کن

و کیان با جعبه های شیرینی که تو دستشون همون لحظه بابا و عم

 بود وارد خونه شدن

 شیرینی هارو رو میز گذاشتن و اومدن سمتمون

 زیر لب اسم بابا و صدا زدم که منو کشید تو بغلش
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 سرم و رو سینش گذاشتم

 آغوشش مثل همیشه آرامش محض بود و بوی امنیت میداد

 بابا بوسه ای رو سرم زد و آروم گفت:

 بایی_سالم با

 سرم و از روی سینش برداشتم

 و خیره ی چشماش شدم

 _سالم بابا

 لبخند رو لبای بابا عمیق تر شد

 جمع ساکت شده بود و همه خیره ی ما شده بودن

 دست بابا دو طرف صورتم نشست و پیشونیم و بوسید

 _تبریک میگم دخترم

 وروجک بابا یهو چه بزرگ شد

 هنوز باورم نمیشه 

 چی که هست سالم باشه و قدمش براتون قید باشهایشاهللا بچت هر 

 لبخند پر از عشقی به روش زدم

 _مرسی بابا جون
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 یهو لبخند روی لباس ماسید

 _ولی فکر نمیکنی برای پدربزرگ شدن من زود بود؟!

 آخه من هنوز زیادی جوونم برای پدر بزرگ شدن

 با این حرف بابا صدای خنده ی همه بلند شد

 ژاکلین رو به بابا کرد و گفت:شوهر عمه 

 _فرهاد خان زیادی خودت و دست باال گرفتیاا

 اتفاقا برای پدر بزرگ شدنتم دیر شده

 پیر و چلوسیده شدی

 صدای خنده ها بلندتر از قبل شد

 بابا دستشو دور کمرم انداخت 

 ابروی باال انداخت و در جواب به عمو حسین گفت:

 داره_حسین جان شما چشمات مشکل 

 سالمه ۱۸وگرنه هر کی من و میبینه فکر میکنه 

 _بابا شوخی نکن 

 دستت انداختن 
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از به بعد هرکی این حرف و بهت زد بزن تو دهنش تا دیگه 

 مسخرت نکنن

 بابا پوزخند مصنوعی زد

 _هه بسه دیگه حسین آخه دیگه حسادت تا کی؟!

نکه در من درست تو اوج جوونیم داریم پدر بزرگ میشم و تو با ای

 حال فسیل شدنی هنوز بچه هاتم ازدواج نکردن 

 جای حسادت کردن دست به کار شو برای پسرت آستین باال بزن

 اینجور پیش بره کم کم نسلتون منقرض میشه هاا،از ما گفتن بود

 بابا و عمو حسین کل کل میکردن و ما خندیدیم

و لحظه ای بعد کومار و شوهر عمه ژاله هم شروع کردن به 

 سخره بازی در آوردن و گرم کردن مجلسم

خداروشکر اینقدر باهم راحت بودیم که کسی از این شوخی ها 

 ناراحت نمیشد

تو اوجه کل کل کردنا و خنده های بقیه که من و کامال به وجد آورده 

 بود نگاهم به کیارش افتاد 

 بابا کنارش وایستاده بود و داشت باهاش حرف میزد
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و لباش بود و کیارش به زور سعی میکرد لبخند بابا لبخند پر عشق ر

 بزنه

 که خیلیم موفق نبود

 لبخند روی لبام جمع شد

همون لحظه مامان اومد کنارم و در حالی که خیلی خوشحال بود 

 گفت:

 _قربونت برم برات چند دست لباس گذاشتم رو تخت

 برو یکیش و انتخاب کن و بپوش

 به سمت اتاقم رفتمتشکری کردم ازش و با بوسیدن گونش 

 تمام فکر و ذکرم پیش کیارش و اون اخم روی پیشونیش بود

 امروزم با دیدن سامان به کوچیک بودن دنیا پی بردم

 مگه میشه دلی بشکنی و دلت شکسته نشه؟!

 سامان دل من و شکست و امروز خورد شد

 صدای شکستن قلبش و شنیدم

 آشنا بود واسم

م موقعی که سامان خیانت کرد صداش شبیه صدای شکستن قلب خود

 بود



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1248 

 ولی من بدون خیانت باعث شکستن قلبش شدم

 اون خیانت کرد و من شوهر

با نگاه امروزش فهمیدم هیچ جوره باور نمیکرد من و کناره یه نفر 

 دیگه ببینه

فکر میکرد بازم پاش میمونم و با برگشتن دوبارش با آغوش باز 

 ازش استقبال میکنم

 ولی اینطور نشد

 دما به راحتی عوض میشنآ

 این موضوعم که تموم شد

 فقط امیدوارم ازش درس گرفته باشه

 یاد بگیره باید برای داشتن کسی که دوسش داره بجنگه

که اگه هر کاری کرد و طرف پاش موند این به معنای احمق بودنش 

 نیست شاید طرف دیوانه وار عاشقشه و همه جوره پاش میمونه

همه جوره کنارته یه جایی یه جوری ولت که گاهی همونیکی که 

 میکنه که خودتم باورت نمیشه

 امروز پشیمونی و حسرت تو نگاهش بیداد میکرد

 چشماش از حلقه های جمع شده ی اشک میدرخشید
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 و چه دیر فهمید که گاهی چه زود دیر میشود

 "دختر عاشقه 

 عاشقه 

 عاشقه

 ولی اگه بهش بی توجهی بشه و خیانت ببینه

 یهو به خودت میای و میبینی دیگه نیست

 عاشق نیست

 وارد اتاقم شدم و درو بستم

 به در تکیه دادم و نفسم و با صدا بیرون دادم

دستی روی شکمم که هنوز هیچ تغییری نکرده بود کشیدم و زیر لب 

 گفتم:

 _هر چه زودتر به دنیا بیا عزیزم

 بیا و زندگیه من و بابات و پر از عشق و آرامش کن

 لبخندی زدم و به سمت تختم رفتم

 چند دست لباس رو تخت بود
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مثل همیشه مامان با سلیقه ی خودش برام لباس گرفته بود و خداییش 

 سلیقشم حرف نداشت

 انقدر لباسا خوشگل بودن که تو انتخاب کردن از بینشون مونده بودم

 یهو در اتاق باز شد

 به رو شدمچرخیدم سمت در که با قیافه ی جدیه کیارش رو 

 خیلی سریع نگاهش و ازم گرفت و به سمت حموم رفت

 بهش حق میدادم ازدستم دلخور باشه

 چیزی نگفتم و ترجیح دادم امشب تو مهمونی از دلش در بیارم

 از بین لباسا یه لباس صورتیه جیغ که خیلی کوتاه بود برداشتم

 قصد داشتم امشب حسابی برای کیارش دلبری کنم

و رفتم و روی صندلیه رو به روی آیینه نشستم و لباس و پوشیدم 

 مشغول آرایش کردن شدم

 یه آرایش خانوما که خیلی بهم میومد رو صورتم پیاده کردم

و مشغول شونه کردن موهام که بلند تر از قبل شده بود شدم که در 

 حموم باز شد

 و کیارش حوله به تن از حموم بیرون اومد
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ود همونجوری خشک شد و با تعجب با دیدنم دستش که رو موهاش ب

 نگام کرد

تو دلم عروسی بود که االن کیارش کلی خوشحال میشه و از دیدنم 

 ذوق میکنه

 ولی یهو اخماش رفت تو هم و با قدمای بلند بهم نزدیک شد

 از بازوهام گرفت و با صدایی که سعی میکرد خیلی باال نره گفت:

 _این چیه پوشیدی؟!

 عصبیش شدم و گفتم: با تعجب خیره ی چشمای

 گذاشته بود _مامان

 گفت لباست و عوض کن

 صداش کمی بلند شد

 _مامانت هر کوفتیو و بذاره جلوت تو باید بپوشی؟!

 با این یه وجب پارچه میخوای بری جلو اون همه آدم؟!

 اصال من هیچی خودت روت میشه؟!

 چشمام بین دو چشماش دو دو میزد

 اینجوری سرم داد نزده بودخیلی وقت بود کیارش 
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من فقط به خاطر اون و اینکه از دلش در بیارم این لباس و پوشیده 

 بودم

 حقم نبود اینجوری سرم داد بکشه

اصال از لباس خوشش نمیومد میتونست با لحن بهتری بگه تا 

 عوضش کنم نه اینجوری با داد و بیداد

و گرفتم بغضم و آروم قورت دادم و جلوی جوشش اشک تو چشمام 

 که شونم و ول کرد و رفت سمت تخت

 نگاهی به لباسای رو تخت انداخت و یکیشو برداشت 

 اومد جلوم و لباس و گرفت جلوم

 _اینو در بیار به جاش این و بپوش

با اینکه اینم خیلی درست حسابی نیست و قبولش ندارم ولی از بقیش 

 بهتره

 کنار در بودلباس و ازش گرفتم که چرخید به سمت چمدون که 

 یه دست کت شلوارم آورده بود که رو چمدون بود

 چمدون و کت و شلوارش و گذاشت رو تخت

 نگاهم و ازش گرفتم و مشغول ور رفتن با لباسای داخل کمد شدم

 لباسای قومیم هنوزم دست نخورده داخل کمد بود
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 بعضیاشو یه بارم نپوشیده بودم

 س دیگه ای میگردمطوری وانمود کردم که دارم دنبال یه لبا

بعد از دقایقی کیارش در حالی که موهاشو سشوار کشیده بود و رو 

به باال حالت داده بود کت شلوارش و پوشید و حاضر ک آماده به 

 سمت در رفت

 در و باز کرد و چرخید سمت من ک ال همون لحن جدیش گفت:

 _سریع آماده شو بیا پایین 

 اون آرایش لعنتیرم کمرنگ تر کم

 ر این مهمونی بی دردسر تموم بشهبذا

 اون عوضی بیاد و تو رو اینجوری ببینه گردنش و میشکنم

خودش  با این زدن این حرف از اتاق بیرون رفت و در و پشت سر

 بست

 تحمل این برخورد کیارش و نداشتم

 دلم میخواست تحت هر شرایطی باهام خوب باشه و خوب رفتار کنه

 چشمام پر از اشک شد

 میکردم این حاملگی حساس تر از قبلم کرده بودحس 

 دستی به چشمای نمدارم کشیدم و سرم و انداختم پایین
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 نگاهی به شکمم انداختم و زیر لب گفتم:

 _مامانی با این که مقصر خودمم ولی تحمل این رفتار بابات و ندارم

 هر چه زودتر بیا

 اومدن تو خیلی چیزارو عوض میکنه

 ی تخت راه افتادمو به سمت لباسای رو

روی تخت نشستم و به لباسی که کیارش برام انتخاب کرده بود نگاه 

 کردم

لباسی آستین بلند که تا کمر تنگ و از کمر تا روی زانوم به حالت 

 کلوش 

 فوق العاده شیک و زیبا و معقول بود

 یه لباس پوشیده به رنگ بنفش

 رنگ مورد عالقم

 تریپ کیارش افتادمخواستم لباسم و عوض کنم که یاده 

 کت شلوار مشکی با کراوات بنفش

 لبخندی روی لبام نشست

 امشب لباسامون ست بود
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 با این که میدونستم باهام قهره ولی بازم حواستش به همه چی بود

 لباسم و عوض کردم

 الحق که سلیقش عالی بود

 این لباس خیلی بیشتر بهم میومد

 چرخی جلوی آیینه زدم

یلی خوشم اومد یا چون انتخاب کیارش بود انقدر نمیدونم از لباس خ

 ذوق داشتم براش

 جوراب شلواری کلفت رنگ پامو پوشیدم 

 سریع رفتم جلو آیینه 

 کمی از دنباله ی بلند خط چشمم و پاک کردم و روش پنکیک زدم

 رژمم پاک کردم و یه رژ همرنگ لباسم زدم

 کانسیلر پوشوندمزیر چشمم به تازگی کمی گود افتاده بود و با 

 و پشت پلکامو یه خورده سایه بنفش زدم

 آرایشم تکمیل بود

 یه بار دیگه ریمل و روی مژه هام کشیدم و از آیینه فاصله گرفتم

 رفتم سراغ کمد
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 کفش پاشنه بلند بنفشمم برداشتم

 ستم تکمیل شده بود

کفشامو پوشیدم و با کشیدن دستی به موهای پریشونم از اتاق بیرون 

 رفتم

 از پله ها خواستم بیام پایین همه نگاه ها چرخید سمتم

 کلی مهمون جدید ریخته بود تو خونمون

 همون لحظه نگاهم به کیارش افتاد که با عجله از پله باال میومد

 از چشماش میشد برق رضایت و دید

 دستش و گرفت جلوم

 لبخند پر عشقی به روش زدم و بازوش و گرفتم

 شد صدای دست زدن بلند

 با کیارش از پله ها پایین اومدیم 

مامان اسپند به دست بهمون نزدیک شد و چند بار اسپند و دور 

 سرمون چرخوند

 با سرفه کردنم باالخره بیخیال شد و اسپند و ازمون دور کرد

 به سمت مهمونا رفتیم و خوش آمد گفتیم
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 نمیدونم بابا چطور وقت کرده این همه مهمون دعوت کنه

 پریا که رسیدم غم نگاهش یه لحظه ناراحتم کردبه خاله 

 در آغوشم کشید و تبریک گفت

 ازش تشکری کردم

بعد از کلی سالم و احوال پرسی و خوش آمد گویی باالخره از 

 مهمونا فاصله گرفتیم

 خداروشکر مثل اینکه آراد نیومده

 دستم و از دور بازوی کیارش برداشتم و روی موهام کشیدم

 دست کیارش رو بازوم نشستاین دفعه 

 سرش و نزدیک گوشم آورد و گفت:

 _این چه کفشیه پوشیدی؟!

 کفش از این کوتاه تر نداشتی؟!

 با تعجب نگاهش کردم

 امروز کیارش چقدر بهونه گیر شده بود

 مثل خودش آروم گفتم:

 _با این لباسی که تو انتخاب کردی هر کفشی زیرش نمیومد
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 نمیشد کتونی زیرش بپوشم که

 اخم ریزی کرد

 _امشب از کنار من جم نمیخوری

 با این کفشاییم که پوشیدی هر لحظه حس میکنم االن میخوری زمین

 روشو ازم گرفت

 شنیدم که زیر لب زمزمه کرد:

 _انگار نه انگار که حاملس

 تازه دلیل اون حرفش و فهمیدم

 آقا نگران بود

 لبخندی به روش زدم

 تممن همه چیه این مرد و دوست داش

 حتی اون اخماشو

 نگاهم و از کیارش گرفتم و به جمع دوختم و با خودم گفتم:

چقدر خوبه عشقت با این که باهات قهره ولی بازم هواتو داره و 

 حواسش بهت هست

 دو ساعت از مهمونی گذشته بود و همه در حال رقصیدن بودن
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 نمیدونم با این سرعت دی جی رو چطور ردیف کردن؟!

 با این کفشام کیارش نذاشت زیاد برقصم 

همش به بهونه های مختلف من و مینشوند رو صندلی و هیچ حرفی 

 نمیزد

 دیگه کم کم داشتم عصبی میشدم

 که صدای دی جی بلند شد

 _خوب یه آهنگ مالیمم میزاریم برای زوج های عزیز

 همه دو به دو رفتن وسط

دور شونم نشست و بلندم کالفه نگاهشون میکردم که دست کیارش 

 کرد

و قبل و از اینکه به من اجازه ی زدن حرفی و بده من و برد اون 

 وسط

 صدای دست و جیغ بقیه بلند شد

 لبخند زورکی زدم

 آهنگ مالیمی پخش شد

 دست کیارش دور کمرم نشست و من و کشید تو بغلش

 دستم و دور شونش حلقه کردم و خیره ی چشمای جدیش شدم
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 م چنگ زدبغض به گلو

 داشتم خفه میشدم

 از این بیشتر تحمل بی توجهیش و نداشتم

 من چشمای مهربونش و میخواستم

 اون نگاه پر از عشقش و میخواستم

 نه این کیارشی در طول مراسم همش ازم رو گرفت

آخرشم طاقت نیاوردم و سرم و روی سینش گذاشتم و با بغض 

 نالیدم:

 _اینجوری نباش

 خودش فشرد کیارش منو بیشتر به

 با صدایی که ناراحتی توش موج میزد گفت:

 _چجوری؟!

 _انقدر سرد و بی تفاوت

 یکی از دستای کیارش باال اومد و پشت گردنم نشست

 _نیستم

 _هستی..هستی لعنتی...
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 _هیس هیچی نگو راشین

 _نمیتونم

 کیارش تحمل این بی توجهی و ندارم

 اومدن این بی توجهی خودتی _باعث به وجود

 _اما من...

_راشین تو دقیقا دست میذاری رو اون چیزایی که میدونی من و 

 عصبانی میکنه

 _نمیدونستم...

 _چیو نمیدونستی؟!

مثال همین دو ساعت پیش نمیدونستی اون لباس مناسب این جمع 

 نیست؟!

 م؟!میخواستی با اون لباس کوتاه و بدن نما بیای جلوی این همه آد

 واقعا خودت روت میشد

 یعنی من نبودم تو اون بی صاحاب و میپوشیدی؟!

 با صدای مظلومی گفتم:

 _میخواستم واسه تو بپوشمش
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 _واسه من؟!

 اونم جلو این همه آدم؟!

اگه میخوای واسه من همچین چیزی بپوشی باید تو خلوت دوتامون 

 بپوشی نه تو جمع

 برای خودم میخواممن زیبایی های زنم و تمام و کمال 

 نمیخوام کسی با لذت به زنم نگاه کنم

تو نمیفهمی از اینکه کسی تو رو اونجوری ببینه غیرتم به جوش 

 میاد؟!

 راشین تو کی میخوای بفهمی من مردم غیرت دارم

 چرا انقدر با غیرتم بازی میکنی؟!

 چرا باعث میشی خودم به خودم انگ بی غیرتی بزنم؟!

 ی میری...جلو خوده من پا میش

 با فشاری که به گردنش وارد کردم سکوت کرد

 خوب میدونستم میخواد چی بگه

 جلوی ریزش اشکام و گرفتم

 دلم نمیخواست آرایشم خراب بشه
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 با اون کفش های پاشنه بلندم رو نوک پا بلند شدم

 سرم و تو گودی گردنش بردم و لبامو روی گردنش گذاشتم

 گوشش گفتم: و بعد از یه بوسه ی طوالنی کنار

 _تو از هر چیزی برای من مهم تری

 سرم و تو همون گردنش نگه داشتم و عطر تنش و نفس کشیدم

 دست کیارش رو پشتم به حرکت در اومد 

 ：کنار گوشش زمزمه کردم

 _چشمام جز تو کسی و نمیبینه 

 ذهنم جز تو به کسی فکر نمیکنه 

 و قلبم جز تو برای کسی نمیتپه

 قلبش از روی سینش به وضوح حس میشدشدت ضربان 

 منو بیشتر به خودش فشرد

 نفساش تند شده بود و داغیش و رو گردنم حس میکردم

 تو گردنم نفس عمیقی کشید

 حلقه ی دستاش دورم تنگ تر شد 

 خودم بیشتر بهش چسبوندم 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1264 

خواستم به عشقی که بهش اعتراف کنم که همون لحظه آهنگ تموم 

 شد شد و برقای سالن روشن

 از کیارش جدا شدم

 نگاهی به چشمای غمگینش انداختم

 من با این مرد چیکار کرده بودم؟!

 همه شروع کردن به دست زدن

 دستم و دور بازوش حلقه کردم و با هم برگشتیم سره جامون

 کانی اومد سمتمون و با خنده گفت:

 _آقا کیارش خودتون نمیرقصید حداقل بذارید راشین و ببرم 

ه تو مهمونی راشین یه گوشه نشسته و اهمیتی به رقص اولین بار

 نمیده

 سریای پیش باید به زور از وسط مینشوندیمش رو صندلی

 لبخند محوی زدم که کیارش گفت:

 _اون ماله گذشته بود االن دیگه فرق داره

 با این اوضاش یا نمیرقصه یا اگه برقصه با خودم میرقصه

 دور شدکانی کنف شده باشه ای گفت و ازمون 
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خسته و کالفه از جام بلند شدم و رو به کیارش که سوالی نگاهم 

 میکرد گفتم:

 _من میرم بیرون هوا بخورم

و بدون اینکه مناظر عکس العملی از جانبش باشم به سمت باغ راه 

 افتادم

 نمیدونم چرا فضای خونه برام خفه کننده شده بود

با خروجم از خونه از پله ها پایین نرفتم و از همون باال به باغ نگاه 

 کردم

 نفس عمیقی کشیدم

 _خوشگل شدی

 با ترس برگشتم به عقب 

 آراد در حالی که به دیوار تکیه داده بود نگام میکرد

 پکی به سیگارش زد و از همون باال پرتش کرد پایین

 ه سمتم اومدتکیشو از دیوار برداشت و با قدمای آروم ب

 توقع دیدنش و نداشتم 

 _تو اینجا چیکار میکنی؟!

 پوزخندی رو لباش نقش بست
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 _اومدم جشن مامان شدن کسی که قرار بود مامان بچه ی من بشه

 اخمی بین ابروهام نشست

 _چرت نگو آراد

 االن وقت این حرفا نیست

 _پس کی وقتشه

 _هیچ وقت

 دستم و چسبیدخواستم از کنارش رد بشم برم داخل که مچ 

 _راشین من هنوزم دوست دارم

 برگشتم سمتش

 ریختش شد تازه متوجه ی قیافه ی پکر و بهم

 حس کردم گریه کرده

 _امروز من باید جای کیارش بودم

 تو باید کنار من بودی

 باید بابا شدن من و تبریک میگفتن

 بغضش کمی فقط کمی ناراحتم کرد

 ادامه دادچشمای پشت اشکش و دوخت بهم و 
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 _اون شب نمیخواستم اون اتفاق بیوفته

 نمیخواستم دست روت بلند کنم

 اسم اون عوضی رو که آوردی نتونستم خودم و کنترل کنم

 ولی کاش همون موقع که دستم برای زدن تو بلند شد میشکست

 اون وقت االن داشتمت

 االن زن من بودی

 دستم و محکم از دستش کشیدم بیرون

 چشماش رو گونش سرازیر شدقطره اشکی از 

 _هنوزم دیر نشده راشین

 قسم میخورم خوشبتت کنم

 برای بچتم پدری میکنم 

 کیارش به درد تو نمیخوره اون یه...

 با سیلی محکمی که خوابوندم تو گوشش حرف تو دهنش ماسید

 تمام خشمم و ریختم تو چشمام و گفتم:

 _باره آخرت باشه این حرفای مزخرف و به من میزنی



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1268 

چه بخوای چه نخوای االن کیارش شوهره من بابای بچه ی منه تمام 

 زندگیه من

 جز اون هیچکسی و نمیخوام

 مطمئن باش اگه کیارشیم نبود من بازم تورو انتخاب نمیکردم

 پس پاتو از زندگیه ما بکش بیرون

 دیگم به من فکر نکن حتی اشتباهی

 چشمای آراد هر لحظه قرمز تر از قبل میشد

اهمیتی ندادم و به سمت در رفتم که درست لحظه ی آخر شنیدم که 

 گفت:

_یه روز تقاص این بی محلی و سیلی که به خاطر اون عوضی بهم 

 زدی و پس میدی

 اون روز زیاد دور نیست

 امروز شانس در و خونت و زد و تو در و باز نکردی

 این یه فرصت بود و تو از دست دادیش

 بمونه آراد کسی نیست که ساکت

 پس منتظر باش

 زیر لب بمیر بابایی گفتم و وارد خونه شدم
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آخرای شب بود که باالخره مهمونا قصد رفتن کردن و کم کم خونه 

 خلوت شد

 خسته شده بودم

 رو به مامان کردم و گفتم:

 _من میرم تو اتاقم استراحت کنم

 و به سمت اتاقم راه افتادم

 بودم تا از دل کیارش در بیارمتو ذهنم همش دنبال یه راه حل 

میدونم اشتباه از من بوده و کیارش همش داره صبوری میکنه ولی 

 نباید بذارم اوضاع همینطور پیش بره

 باید اعتماد کیارش و جلب کنم

 با ورودم به اتاق کفش هام و در آوردم و روی صندلی نشستم

 حوصله ی شستن صورتم و نداشتم

 آرایشم و پاک کنممیخواستم با دستمال مرطوب 

یه دستمال مرطوب برداشتم که همون موقع در اتاق باز شد و 

 کیارش اومد تو

 چرخیدم سمت در
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نگاهی بهم انداخت و در حالی که کراواتش و باز میکرد به سمت 

 تخت رفت و روش دراز کشید

 معلوم بود اونم خستس

 هنوزم کالفه و عصبی بود

 یه تاپ شلوارک عوض کردمآرایشم و پاک کردم و لباس تنمم با 

 رفتم رو تخت کنار کیارش نشستم

 به پشت خوابیده بود و دستش و رو چشمش گذاشته بود

 لباساشم عوض نکرده بود

 آروم شروع کردم به باز کردن دکمه 

 ی پیراهنش

 که یهو دستش و از روی چشماش برداشت و متعجب نگاهم کرد

 به روی خودم نیاوردم

مه هاش تکونی بهش دادم و پیراهنش و از و بعد از باز کردن دک

 تنش در آوردم

 دستم که به سمت کمربند شلوارش رفت دستش و رو دستم گذاشت

 و با صدای بم مردونش گفت:
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 _چیکار میکنی؟!

 ابرویی باال انداختم

 _معلوم نیست؟!

 با گفتن "خودم عوض میکنم" از جاش بلند شد 

 شلوارش و با یه شلوار ورزشی عوض کرد و اومد رو تخت

 راستش این کارش بهم برخورد

 من هر چی بیشتر بهش نزدیک میشدم اون بیشتر ازم دور میشد

 کالفه از جام بلند شدم

 برق و خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم

 چرخیدم سمتش

 پیش خوابیده بودمثل چند لحظه 

فاصله ی بینمون چند سانت بیشتر نبود ولی انگار کیلومتر ها از هم 

 دور بودیم

 این دوری داشت عذابم میداد

عادت کرده بودم سرم و رو سینش بذارم و بین بازوهای مردونش 

 بخوابم
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دلم میخواست مثل هر شب من و تو آغوشش حل کنه و با زمزمه 

 های عاشقونش به خواب برم

 ی توجهی از کسی که همیشه بهت توجه میکرده بدترین دردهب

 با حسرت بهش نگاه کردم

 آخرشم دووم نیاوردم

 بهش نزدیک تر شدم

 سرم و رو بازوش و دستم و روی سینه ی برهن*ش گذاشتم

 من این آغوش و با دنیا عوض نمیکردم

 لحظه نگذشته بود که دست کیارشم دورم حلقه شد

 که دلم و زیر و رو کردبوسه ای رو موهام زد 

 چشمام و رو هم گذاشتم و با خودم گفتم:

 _ناز کردن که همیشه ماله خانوما نیست

 آقایونم یه وقتایی دوست دارن ناز کن و کسی نازشون و بخره

 با این تفاوت که ناز کردن خانوما با 

 قهر و عشوس و مردا با بی توجهی

 یه وقتاییم الزمه زن به همسرش نزدیک شه و منتش و بکشه 
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 تا مردش بفهمه که چقدر براش ارزش 

 داره

 این کار همیشه معجزه میکنه

 تو خواب و بیداری بودم که دستی از زیر لباسم رو شکمم نشست

 انقدر خسته بودم که قدرت باز کردن چشمام و نداشتم

بود خوب میدونستم تو آغوشه از بوی عطری که تو بینیم پیچیده شده 

 کیارشم و کاره کیارشه

 پس اهمیتی ندادم

 بوسه ای رو گردنم نشست و شنیدم کیارش با صدای آرومی گفت:

 _کاش میفهمیدی چقدر عاشقتم

 و دیگه چیزی نشنیدم و کم کم به خواب رفتم

 با بیدار شدنم متوجه نبود کیارش شدم

 سریع از تخت پایین اومدم

 دست و صورتم اتاق و ترک کردم و بعد از شستن

مثل قبلنا اول از همه وارد آشپزخونه شدم چون مطمئن بودم حتما 

 مامان اونجاست
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 با دیدنش که مشغول غذا درست کردن بود لبخندی زدم و گفتم:

 _سالم مامان صبح بخیر

 مامان با شنیدن صدام برگشت سمتم

 با خوشحالی اومدن کنارم و گفت:

 دخترم _سالم به روی ماهت

 خوب خوابیدی؟!

 _اوهوم

 _خداروشکر،بشین برات صبحونه بیارم

 باشه ای و گفتم و روی صندلی نشستم

 _راستی مامان کیارش و ندیدی؟!

 _چرا دخترم،صبح با بابات رفت شرکت

 _پس چرا به من چیزی نگفت؟!

 _البد دیده خوابی دلش نیومده بیدارت کنه

 سری تکون دادم

 که بی خبر رفته شرکت ناراحت شده بودمنمیدونم چرا از این 

 یعنی هنوزم از دستم ناراحته؟!
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پوفی کشیدم و با اینکه میلی برای صبحانه نداشتم ولی شروع کردم 

 به لقمه گرفتن

 مامان نشست کنارم و لبخند به لب نگام میکرد

 سری تکون و دادم و گفتم:

 _چیزی شده؟!

 سوت و کو بود_نه دخترم،فقط تو این مدت که نبودی خونه 

 _آره دیگه من نباشم همه جا سوت و کوره

 راستی مامان شهین خانوم چرا نیست؟!

 _یه مدته برگشته شهرستان

 مثله اینکه طفلی دخترش سرطان گرفته

 میگفت برم ازش مراقبت کنم

 قاشق دستم و رو میز گذاشتم و با نگرانی گفتم:

 _ای وای ،نگو که منظورت دخترش پریساس؟!

 ا تاسف سری تکون دادمامان ب

 _چرا اتفاقا منظورم پریساس

 کالفه از جام بلند شدم
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 باورم نمیشد اون دختر مهربون به این روز افتاده باشه

 مامانم با دیدنم نگران شد و با صدای دلگرم کننده ای گفت:

 _چیزی نیست دخترم

 شکر خدا سرطانش خوش خیمه

 مثله اینکه زود متوجهش شدن

 شیمی درمانیشم شروع میشه تا چند وقت دیگه

 به امید خدا زود خوب میشه

 یهو از جاش بلند شد

 ۱۰_ای وای راشین داشت یادم میرفت بهت بگم کیارش ساعت 

 میاد دنبالت برین دکتر

 خوب شد صبحونه نخوردیا

 برای سونوگرافی باید معدت خالی باشه

 وقتی دیدمت همه چی یادم رفت

گرفتم برات با دکتری که کیارش سپرده دکتریم که من ازش وقت 

 بوده ازش وقت بگیرن یکی از آب در اومد

 دکتر مریم لشکری یکی از دوستای خوبه منه
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 بارها مطبش رفتم

 حتما تاکید کن دختر منی

 اونجوری بیشتر هواتو داره

 االنم زود باش آماده شو االناس کیارش برسه

 کالفه دستی به موهام کشیدم 

 دادی مامان جان _چقدر زود خبر

 میذاشتی یهو کیارش بیاد بعد میگفتی

 مامان تک خنده ای کرد

 _همچین دیرم نگفتم

 تا آماده بشی کیارشم میرسه

 عروسی نمیخوای بری که یه ساعت لفتش بدی

 باشه ای گفتم و با عجله به سمت اتاقم رفتم

سریع یه آرایش مالیم کردم و یه دست لباس شیک پوشیدم و از اتاق 

 م بیرونزد

 با دیدن نرده ها وسوسه ی سر خوردن از روشون افتاد تو جونم
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روش نشستم و خواستم سر بخورم که صدای داد کیارش و از پایین 

 شنیدم

 _راااشین صبر کن

با تعجب پایین و نگاه کردم که دیدم کیارش داره با عجله از پله ها 

 باال میاد

 نرده ها بلندم کردبه من که رسید دستم و گرفت و از روی 

 و با صدای بلندی گفت:

 _معلوم هست داری چیکار میکنی؟!

راشین چرا نمیخوای بزرگ شی و دست از این کارای مسخرت 

 برداری؟!

 اگه خدایی نکرده میوفتادی میدونی چه بالیی سره تو بچت میومد؟!

 حتما باید یه اتفاق ناگوار رخ بده تا تو به خودت بیای؟!

 کاریه؟!آخه این چه 

 چرا مراقب خودت نیستی؟!

 با این لحن حرف زدن کیارش غم دنیا نشست تو دلم

 قلبم به درد اومد

 درسته نگرانمه ولی این دلیل نمیشه سرم داد بزنه
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 با صدای مظلومی گفتم:

 _اما من حواسم بود

 _اتفاق یه لحظست

االن که چیزی نشده میگی حواسم بود ولی اگه اتفاقی بیوفته چی 

 ای بگی؟!میخو

 بگی حواسم نبود؟!

 جمله آخرش و با لحن مسخره ای ادا کرد

 دستم که محکم گرفته بود از دستش کشیدم بیرون

 و با گفتن"خودم حواسم به همه چی هست"از پله ها پایین اومدم

 مامان پایینه پله ها وایساده بود و با نگرانی به ما دو تا نگاه میکرد

 گفتم: قبل از این که چیزی بگه سریع

 _فعال خدافظ مامان

 زود برمیگردیم

 و سریع از خونه زدم بیرون

 دلم گرفته بود

 توقع نداشتم کیارش باهام انقدر بد حرف بزنه،اونم جلو مامانم
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دلخور از عمارت بیرون زدم همون لحظه صدای دزدگیر ماشین 

 بلند شد

سوار ماشین شدم و لحظه ای بعد کیارشم از عمارت بیرون اومد و 

 وار شدس

نگاهش نکردم ولی سنگینی نگاهش رو خودم و به خوبی حس 

 میکردم

 کمی نگام کرد و یهو با صدای ناراحتی گفت:

 _راشین چرا درک این چیزا انقدر واست سخته؟!

 چرا باید همش یه سری چیزارو بهت دیکته کنم؟!

 بچت تو راهه ولی خودت هنوز بچه ای

 االنم اینجوری نگام نکن

 حرفایی بهت زدم که باید میزدم

 امیدوارم از این به بعد بیشتر مراعات کنی

 با عصبانیت چرخیدم سمتش

 _باید اونجوری بهم میگفتی؟!

 حتما باید سرم داد میزدی؟!

 _راشین این چیزی نبود که من بخوام بهت بگم
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 یعنی خودت این چیزارو نمیدونی؟!

 ز دست دادماون لحظه که رو نرده ها دیدمت کنترلم و ا

هر لحظه ممکن بود تو از اون باال سر بخوری تو اون موقعیت چه 

 توقعی ازم داشتی؟!

 اصن منی که نگران جفتتونم به کنار خودت نگران بچت نیستی؟!

 نمیترسی از این که با ندونم کاریات بالیی سرش بیاری؟!

 یه خورده منطقی فکر کن

 انقدرم سریع جبهه نگیر

 همیشه حرف حق و بپذیرییاد بگیر 

 بچمون که به دنیا بیاد من صبح تا شب پیشتون نیستم که

 باالخره باید به کارمم برسم

ی ۹۰%  تربیت این بچه پای توِا،تو باید تربیتش کتز

 پس رو خودت و رفتارت کار کن

 تو االن یه مادری،پس مثل یه مادر رفتار کن

 روشن کردبا زدن این حرفا رو ازم برگردوند و ماشین و 
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تمام حرفاش درست بود و همین موضوع باعث شده بود الل شم و 

 نتونم چیزی بگم

 نگاهم و به پنجره دوختم و مشغول نگاه کردن بیرون شدم

 با خودم گفتم:بازم گند زدم

 بعد از دقایقی رسیدیم و وارد مطب شدیم

 منشی گفت:مریضی که داخله اومد بیرون شما برید داخل

بعد مریض از اتاق دکتر بیرون اومد و من و کیارش دقیقه  ۵حدودا 

 رفتیم داخل

دکتر با دیدنم خیلی زود من و شناخت و شروع کرد به احوال پرسی 

 کردن

بعد از کمی حرف زدن باالخره بهم گفت روی تخت گوشه ی اتاق 

 دراز بکشم

 یه حس خاصی داشتم،یه حس متفاوت

 میکوبیداز هیجان زیاد قلبم تند تند به سینه 

 مثل اینکه دکتر متوجه حالم شد که گفت:

 _خوبی عزیزم؟!

 سری تکون دادم
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 لبخند مهربونی زد

 _نگران نباش ایشاال یه بچه ی سالم و تپل مپل به دنیا میاری

 با این حرفش ضربان قلبم چند برابر شد

اینکه تا چند ماه دیگه بچه ی خودم و تو آغوش میگیرم من و به 

 وجد میاورد

 ر آوردن مانتوم رو تخت دراز کشیدمبا د

دکتر یه مایع ژل مانندی رو روی شکمم ریخت و یه چیزی روش 

 تکون داد

 تمام حواسه من به مانیتور رو به رو بود

 که یهو دکتر گفت:

 _اینم از کوچولوتون که خداروشکر سالمه سالمه

 از ذوق زیاد چشمام پر از اشک شد

ند به لب با چشمایی که از نگاهی به کیارش انداختم اونم لبخ

 خوشحالی برق میزد خیره ی مانتیتور شده بود

 _شیش هفتته...

 جثه ی بچت هنوز کامل نشده

 میخواین صدای قلبش و گوش بدین؟!
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 قبل از این که من چیزی بگم کیارش عجوالنه گفت:

 _بله حتما

 و لحظه ای نگذشت که صدای تپش های قلبی تو اتاق پیچید

 کیارش 

تمام وجود به صدای قلب جنینی که هنوز به دنیا نیومده شده تمام با 

 دنیام گوش میکردم

 باورم نمیشد این بچه منه،پاره ی تنه منه..

 با ذوق به مانیتوری که چیزه واضحی نشون نمیداد نگاه میکردم 

 ازخوشحالی رو پاهام بند نبودم

 صدای دکتر و دیگه نمیشنیدم

مانتور و اون جسمی که داخلش تکون میخورد شیش دنگ حواسم به 

 بود

 دلم میخواست هر چه زودتر به دنیا بیاد و بغلش کنم

 از تصور بابا گفتنش دلم لرزید

 با بلند شدن راشین از جاش تازه به خودم اومدم

مثله اینکه کاره دکتر تموم شده و من انقدر غرق بچه بودم که متوجه 

 نشدم
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 ن گفت:دکتر لبخندی زد و رو به م

 _آقای احتشام ماهی دوبار باید خانومتون و بیارید معاینش کنم

 بدنش ضعیف شده

 باید بیشتر به خورد و خوراکش برسه و مراقب خودش باشه

 اگه یه بچه ی سالمه تپلو میخواید باید بیشتر حواستون و جمع کنید

 نگاهی به راشین که سرش و انداخته بود پایین انداختم و گفتم:

 تما،از این به بعد بیشتر حواسم بهشون هست_بله ح

دکتر یه خورده دیگه سفارش کرد و با خدافظی از مطب بیرون 

 اومدیم

سوار ماشین که شدیم تمام تالشم و کردم بازم بهش بی محلی کنم اما 

 نتونستم

شوق و ذوقی که برای اون بچه داشتم منو در مقابل راشین سست 

 کرده بود

 کمش گذاشتمبی اراده دستم و رو ش

 متعجب نگاهم کرد

 زل زدم تو چشمای متعجبش و گفتم:

 _راشین خواهش میکنم بیشتر مراقب خودت باش
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 نمیخوام اتفاقی برای تو و این بچه بیوفته

 ...شما دو دو تو 

 یهو مکث کردم

 برای زدن این حرف زود بود

میخواستم بگم شما دو تا تنها امیدای زندگیمین ولی ترجیح دادم 

 ت کنمسکو

 هنوز سره موضوع اون پسره ی لندهور از دستش ناراحت بودم

 راشین باید یاد بگیره غرور من و خدشه دار نکنه

 با دیدن خانواده دوست پسر سابقش من و ول نکنه بره پیشه اونا

 و از همه مهم تره بفهمه گاهی باید توضیح داد

سوءتفاهم بر تا اگه قصده بدی نداشته و طرفش بد برداشت کرده این 

 طرف شه

 کاش اینارو میفهمید...کاش...

 نیم ساعت بعد رسیدیم عمارت آقای طلوعی

چون مجبور بودم همش برم شرکت ترجیح دادم راشین فعال پیش 

 مامانش بمونه

 اینجوری خیالم راحت تر بود
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راشین و گذاشتم خونه و بعد از کلی سفارش به طرف شرکت 

 حرکت کردم

 ذهنم درگیر آراد شد

اون شب که راشین برای هوا خوری رفت بیرون پشت سرش راه 

 افتادم

 دیدنیارو دیدم و تمام حرفاشونم شنیدم 

دلم میخواست برم جلو گردنشو بشکنم ولی ترجیح داد آروم باشم 

 ببینم چی بگه

 حرفاش به دردم میخورد

 آراد برای من زنگ خطر بود

 باید بیشتر حواسم بهش باشه

گوشیم سریع جواب دادم و گوشی و روی اسپیکر با زنگ خوردن 

 گذاشتم

 صدای کیانوش پیچید تو ماشین:

 _علو کیارش

 _سالم داداش جانم؟!

 _سالم چطوری؟!
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 اوضاع رو به راهه

 _تا حدودی،دارم اون قرار داد لعنتی و پیدا میکنم

 یکی از بچه ها تونست وار اتاق همتی بشه ولی چیزی پیدا نکرد

 تونست اونو باز کنه؟!_گاو صندقش چی؟!

_تو گاه صندوق شرکت که چیزی نبوده فقط مونده گاو صندوق 

 خونش

 که چون زمان کم داشته نتونسته بازش کنه

 این سری گاو صندوق خونشم باز میکنیم

 _خوبه پس مراقب باش

 _خیالت راحت 

 اوضاع اونجا چطور پیش میره؟!

 _گند،فرار کرد

 صدای بلند گفتم: وسط خیابون زدم رو ترمز و با

 _چیی!؟؟!فرار کرد؟!؟

 یعنی چی فرار کرد؟!
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_نمیدونم لعنتی،چهار چشمی حواسم بهش بود نمیدونم چطور در 

 رفت

با صدای بوق ماشینایی که از پشت سرم میومد ماشین و روشن 

 کردم و زدم کنار

 و به اطرافم اهمیتی ندادم

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم:

 _خدا به خیر کنه

 ترس چیزی نمیشه_ن

 هیچ غلطی نمیتونه بکنه

 یه سری کارای اینجارو رو به راه کنم منم برمیگردم

 تو فقط مراقب راشین باش

 مخصوصا تو این وضعیتش

 دستام ناخداگاه مشت شد

 دندون قروچی کردم و گفتم:

 ..._نمیذارم اتفاقی بیوفته..نمیذارم

 _باشه آروم باش،نمیوفته،منم پشتتم..
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 یم اتفاقی بیوفتهما نمیذار

 اوضاع تا حدودی تحت کنترله

 فقط نباید ریسک کنیم

 منم دیگه برم تا این حسام بی گدار به آب نزده

 تو هم چیزی شد خبرم کن

 _باشه

 _پس فعال

 _فعال

 با قطع کردن گوشی دستای مشت شدم و کوبیدم تو فرمون

 میخواستم حرصم و سره فرمون ماشین خالی کنم

 بیرون زده بود و نفسام کشدار شده بودرگای گردنم 

 دیگه نمیتونستم این وضع و تحمل کنم

 باید یه بار برای همیشه به همه چی خاتمه بدم

 امنیت زن و بچم برام تو الویت بود

 نباید میذاشتم یه مو از سرشون کم شه

 عصبی ماشین و روشن کردم و به سمت شرکت راه افتادم
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 راشین

 پوست خودم نمیگنجیدماز خوشحالی تو 

 با دیدن مامان خودم و انداختم تو بغلش و با خوشحالی گفتم:

 _واای مامان دیدمش

 بچم و دیدم

 صدای قلبش و شنیدم

 مامان ذوق زده من و به خودش فشرد و گفت:

 _الهی شکر،مامان قربونت بره

 به سالمتی

 ایشااله قدمش خیر باشه براتون عزیزه دلم 

 دود کنم بشین برم یه اسپند

 آروم از بغل مامان جدا شدم و روی مبل نشستم

 مثل اینکه تازه حس مادرانم گل کرده بود

 االن میتونستم خیلی خوب وجود بچم و حس کنم

 لحظه ای بعد مامان اسپند به دست نزدیکم شد
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اسپند و چند بار دور سرم چرخوند و زیر لب میگفت:بترکه چشم 

 حسود

 بوی اسپند داشت خفم میکرد

 دستم و جلوی دهنم گرفتم و گفتم:

 _بسه مامان چشم همه ی حسودارو ترکوندی

 مامان لبخندی زد و در حالی که به سمت آشپزخونه میرفت گفت:

 _دخترم تو نمیدونی چشم و نظر بد مردم چقدر تو زندگی تاثیرگذاره

خیلیا هستن دست خودشون نیست نظرشون بده و ناخداگاه چشم 

 میزنن

نمیتونیم جلوی چشم زدنشون و بگیریم ولی میتونیم با اسپند و یه ما 

 سری چیزا نظر بدشون و از خودمون دور نگاه داریم

 سری تکون دادم

 هیچ وقت به این چیزا اعتقاد داشتم درست بر عکس مامان

 مامان اسپند گذاشت تو آشپزخونه و با یه ظرف میوه ی اومد کنارم

 ظرف و گذاشت رو میز و گفت:

_دخترم میدونم این حرفای من و خرافات میدونی ولی تو این دنیا 

 چیزایی وجود داره که چه بخوای چه نخوای هست



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1293 

 مطمئنم مشابه این اتفاقات قبال برات رخ داده

 فقط چون خیلی بهش بی توجه بودی درکش نکردی

مثل پارسال که یه سری شاکی اومدی پیشم گفتی مامان دوستم 

گه کاشته منم گفتم نه اونم گفته وااای چه ناخونایی ناخونم و دیده می

 قشنگی داری فکر کردم کاشتی

دقیقه از این حرفش نگذشت که ناخونات دونه دونه  ۱۰میگفتی 

 شروع کردن به از ته شکستن

یادم اون موقع خودت میگفتی مامان چه چشمی داره ایشاال کور شه 

 یادته؟!

 با یادداوری اون روز سری تکون دادم

 مامان لبخندی زد و ادامه داد:

 _خداروشکر که حداقل نزدی زیرش

 دخترم این روزا خیلی تو چشمی هم تو هم کیارش

 اسمتون و خیلی سره زبونا میشنوم 

همین مهمونیه دیشب همش داشتن راجب شما و بچه ی تو راهیتون 

 حرف میزدن
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مرجان همسر آقای رحمانی همون دوست بابات که چند بار تو رو 

رای تک پسرشون خواستگاری کرده بودن ندیدی چطور داشتن با ب

 چشماشون شما دو تا قورت میدادن

دیقه یه بار میگفتن خدا شانس بده چه شوهریم  ۲دخترای فامیلم هر 

 کرد 

با این کیارشی که ما داریم میبینیم معلومه راشین حسابی خوشبخته 

 خوش به حال خودش بچش

 جونمحس حسادت افتاد تو 

 اخمی رو پیشونیم نشوندم و گفتم:

 _چه غلطا کیا همچین حرفی زدن؟!

 مثل اینکه مامان متوجه ی حسادتم شد

 دستی رو شونم گذاشت و گفت:

 _اینکه کی گفته مهم نیست

مهم اینه که حقیقت و گفتن اونم با حسادتی که از لحنشون کامال 

 مشخص بود

 نم نشستدسته مامان از روی شونم بلند شد و رو گو

 _مامان جان خیلی مراقب زندگیتون باش
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 کیارش میتونه آرزوی هر دختری باشه

 ماشاال هم جذابه هم خوشتیپ هم خوش قد و باال

 وضع مالیشم شکر خدا رو به راهه

 اخالقشم که نمونس

 همه ی خصوصیات یه مرد و واقعی و یه شوهر خوب و داره

 مگه یه دختر دیگه چی میخواد؟!

 سفت نچسبی یکی دیگه میچسبه بهششوهرت و 

 _مامان من از شوهرم مطمئنم

 _از دخترای مردم چی؟!

 نمیدونم چرا با این حرف استرس نشست تو جونم

 شروع کردم به کندن پوست لبم

 مامان نوازش گونه دستش و روی صورتم تکون داد 

 _ببین دخترم همه ی اینارو گفتم که برسم به این حرف

 وهرت باشمواظب زندگیت و ش

نمیخواستم به روت بیارم ولی متوجه ی ناراحتی بین تو و کیارش 

 شدم
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کیارش مردا عاقلیه نمیگم تو نیستی ولی مطمئنم اون تو این سن 

 سره یه چیزه بیخود اینجور قهر نمیکنه

در تمام طول مراسم هر چی اون سعی میکرد کسی باعث این 

 ن میدادیدلخوریه پیش اومده بینتون نشه تو بدتر نشو

 میدونستم حق با مامانه

 خجالت زده سرم و پایین انداختم

 _اما مامان دلخوریه بینمون یه چیزه الکی بود که درست شد

 _الکی؟!

 حتی الکیم مطمئنم مقصرش تو بودی

 این و از رفتارتون به راحتی میشد فهمید

 _اما مامان..

 _اما بی اما...

ون بچگی خیلی چیزارو تو دختره منی دختری که سعی کردم از هم

 بهش یاد بدم و تو تربیتش کم نذارم

هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر زود شوهرت بدم ولی حاال که 

شرایطش پیش اومد و تو ازدواج کردی باید این موضوع رو قبول 

 کنی و باهاش کنار بیای
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 مثل یه زن متاهل رفتار کنی

 به خودت و شوهرت برسی 

نمونه باشی و شوهرت و با سیاست های زنانه کنار باید مثل یه زن 

 خودت نگه داری

 با استرس گفتم:

 _یعنی اگه اینکارایی که میگین و انجام ندم کیارش میذاره میره؟!

 مامان که متوجه ی نگرانی من شده بود گفت:

 _نه دخترم نگفتم میذاره میره که

اعث یه مرد وقتی هی بره سمت زنش و اون ازش فاصله بگیره ب

 میشه سر خورده شه

نسبت بهت سرد میشه و کم کم به خودت میای میبینی زندگیت و 

 باختی

و وای به اون روزی که تو باعث این سردی بشی و یکی دیگه 

 گرمش کنه اون موقع میدونی نتیجه چی میشه؟!

 سرم و به نشونه ی نه تکون دادم

 _طالق

 با وحشت به مامان نگاه کردم
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_پس فکر کردی چرا آمار طالق اینقدر باالست دو نفر براساس یه 

حس بچه گانه که اسمش و عشق میذارن با هم ازدواج میکنن و بعد 

 یه مدت میفهمم اون چیزی نبودن که میخواستن 

هر کدوم از اون یکی توقعاتی داره که طرف تو انجامش نا توانه و 

 این میشه آغازه قهره و دعوا بینشون 

غرورم که به تازگی بینشون مد شده که انگار هرکی مغرور تر  این

 باشه با کالس تره 

همین غرور باعث میشه که هیچ کدوم برای بهتر شدن این وضع 

پیش اومده تالش نکنن و کم کم جفتشون از این وضع خسته میشن و 

 تنها راه چاره این بین میشه طالق

 م میکردواژه ی طالق همش تو سرم اکو میشد و عصبی

 ترس از دست دادن کیارش مثله خوره افتاد تو جونم

 با ترس گفتم:

 _مامان من نمیخوام کیارش از دست بدم

 _میدونم عزیزم میدونم قشنگم

یه وقتایی الزمه ترس از دست دادن چیزی و داشته باشی تا برای 

 حفظش تالش کنی

 اینارم گفتم تا بیشتر حواست به شوهرت باشه
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 از به توجه داره اکن یه مرده نی

 پس بیشتر بهش توجه کن

 نذار روزی برسه که برای جبران دیر باشه

محبت یه مرد همیشگی نیست اونام مثل هر کسه دیگه ای ممکنه 

خسته شن کم بیارن جا بزنن اینجاس که یه زن باید با تمامه 

 زنانگیش خستگیه مردش و به جون بخره و اون و آروم کنه

 همیشه باید منبع آرامش شوهرت باشییادت باشه 

شوهرت آرامشی که میخواد و باید تو وجود تو  پیدا کنه نه جایه 

 دیگه ای

 بوسه مامان رو سرم نشست

 _میدونم زیاد حرف زدم

 ولی زدن این حرفا الزم بود

 من که مادرتم این حرفارو بهت نزنم کی بزنه؟!

 یادگاهی راهنمایی دیگران خیلی تو زندگی به کار م

 پس به حرفام فکر کنم

 االنم تا من ناهار درست میکنم برو اتاقت استراحت کن

 حرفای مامان من و به فکر فرو برده بود
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 باشه ای گفتم و سالنه سالنه به سمت  پله ها راه افتادم

 حرفای مامان باعث زدن جرقه ای توی ذهنم شده بود

 باید این زندگی و حفظ میکردم

 باید

وارد اتاق شدم و بعد از تعویض لباسام رو تخت  با ذهنی درگیر

 دراز کشیدم

 حرفای مامان من و به فکر فرو برد 

 یه ترس ناجور افتاد تو دلم

نمیدونم چقدر به حرفای مامان فکر کردم که ضربه ای به در خورد 

 و در باز شد

 با دیدن مامان از جام بلند شدم و به تاجیه تخت تکیه زدم

 نزدیکم شد مامان سینی به دست

 سینی رو روی میز کنارم گذاشت و رو تخت نشست

نگاهی به سینی که روش یه لیوان آب پرتغال و چند نوع میوه ی 

پوست گرفته شده و یه تیکه کیک شکالتی بود انداختم  و رو به 

 مامان کردم و گفتم:

 _مرسی مامان
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 _خواهش میکنم دخترم

 تا اینارو بخوری غذام آماده میشه

 زم داشتی بهم بگوچیزی ال

 خواست از رو بلند شه که صداش زدم

 _مامان؟!

 نگاهی بهم انداخت و دوباره نشست سره جاش

 _جانه مامان؟!

 خجالت و گذاشتم و کنار و رو به مامان گفتم:

 _مامان چیکار کنم که از چشم شوهرم نیفتم؟!

 که ازم خسته نشه؟!

 که یه وقت از هم دور نشیم

 هیچی از زندگی مشترک نمیدونممامان باور کن من 

 حق با شماست همش منم دارم باعث این بحثا و دعوا میشم

 ولی به خدا دست خودم نیست بلد نیستم

یه وقتایی کارایی میکنم که از نظر خودم موردی نداره یهو به خودم 

 میام میبینم گند زدم
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 کیارش یه مرده یه مرده جا افتاده

روزگار و چشیده و یه مرد واقعی یه مردی که خیلی سردی و تلخی 

 بار اومده

 اما من چی؟!

 یه دختر بچه ای که تا به خودم اومدم دیدم خونه شوهرم

 مامان لبخندی زد و دستم و بین دستای گرمش گرفت

 _با این حرفت خوشحال شدم

همین که خودت به اشتباهاتت اعتراف میکنی و از من راهنمایی 

راضی نیستی و میخوای تغییر  میخوای یعنی خودتم از این وضع

 کنی

 ببین دخترم هر مردی یه قلقی داره

 تو باید قلق شوهرت بیاد دستت

 _چه جوری؟!

 _با توجه کردن

 _یعنی همش بهش توجه کنم

 _نه که همش

 هرچیزی زیادیش خوب نیست و دل و میزنه
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 توجه و محبتم به اندازش خوبه

 ننبعضی از خانوما هستن دائما به شوهرشون آویزو

 دائن محبت های پشت سر هم میکنن

 این کارا تا حدی محبت و برای شوهر عادی میکنه

گاهی الزم نیست دائم محبتت و نشون بدی یکم صبر کن که همسرتم 

 فرصت کنه به تو محبت کنه

 گاهی با سکوت همراه با لبخند اجازه بده اون بیاد سمتت

اگه همش تو پا پیش بذاری واسه محبت کردن،اوال میشه 

وظیفت،دوما ارزش کارت میاد پایین و دیگه با گذشت زمان 

 محبتات به چشم نمیاد

 با دقت به حرفای مامان گوش میدادم

 _یعنی زیاد بهش محبت نکنم؟!

 لبخند روی لبای مامان عمیق تر شد

 _مگه اصال بهش محبت میکنی؟!

 ن همه حرف زدم و تو فقط ازش یه برداشت کردیببین دخترم من ای

 اینکه به کیارش محبت نکنی
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اما منظور اصلی من این بود که شاید کیارش بعده این همه محبت 

 کردن خسته شده و اینبار اونه که از تو محبت میخواد

شاید با همین سکوتش میخواد اینو بهت بفهمونه اما افسوس که کال 

 فکره تو یه جای دیگس

 گین سرم و پایین انداختمغم

 _دخترم این چیزا که ناراحتی نداره

 هنوزم وقت برای جبران هست،پس جبران کن

به شوهرت نشون بده که چقدر حضورش تو زندگیت بهت آرامش 

 میده و برات مهمه

 دوست داشتنت و بروز بده بذار احساس غرور کنه

 من این عشق و تو چشمای جفتتون میبینم

 فای دلت و بهش بگوتا زمان هست حر

 شاید زبون الل فردایی نباشه

 اون وقت این موضوع میشه عقده رو دلت

 و تا آخر عمرت باید بار پشیمونی رو به دوش بکشی

 با بغض خودم و انداختم تو بغل مامانم 

 حرفاش مثل همیشه معجزه میکرد
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 آروم شده بودم

 انگار تازه فهمیدم از این زندگی چی میخوام

 باید چیکار کنمکه 

مامانم و سفت به خودم چسبوندم و کنار گوشش گفتم:مرسی مامان 

 یه دنیا دوستت دارم

 "برای گفتن دوستت دارم هیچ وقت دیر نیست"

 دست مامان پشت کمرم نشست

 _منم دوست دارم یکی یدونم

 دختره عاقلم

 مطمئنم بهترین تصمیم و برای زندگیت میگیری

 اومدمآروم از بغلش بیرون 

 نگاهی به چشمای مهربونش انداختم که گفت:

_از صبح انقدر حرف زدیم وقت نشد ازت بپرسم نوم حالش 

 چطوره؟!

 چند وقتشه؟!

 چشمام از خوشحالی برقی زد و با ذوق گفتم:
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 _دکتر میگفت حالش خوبه خوبه

 هفت هفتشه

 واای مامان نبودی صدای قلبشم شنیدم

کامل تشکلیل نشده پس چطور ولی مامان دکتر گفت اعضای بدنش 

 قلبش میتپید؟!

 مامان با صدای بلند زد زیر خنده

 _دختره با سواده من مثل اینکه زیادی از درس دور بودیا

در انتهای هفته ی چهارم اندام های اصلی کم کم شروع به تشکیل 

 شدن میکنن و ضربان قلب شروع میشه

 تشکیل میشه تو ماه دومم بازو و پاها و یه سری چیزایه دیگه

 سری تکون دادم که مامان از جاش بلند شد

 _وای راشین من برم یه سر به غذام بزنم

 تا میز و میچینم تو هم بیا پایین

 _باشه مامان فقط کیارش برای ناهار میاد خونه؟!

 _نمیدونم چیزی نگفت

 و از اتاق بیرون رفت
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 حرفای مامان به شدت روم تاثیر گذاشته بود

کیارش محبت گرفته بودم ولی یه بارم بهش محبت  من این همه از

 نکرده بودم

 حتی یه کلمه ی محبت آمیزم از دهنم بیرون نیومده

 کالفه از جام بلند شدم

 تلفن تو اتاق و برداشتم و شماره ی کیارش و گرفتم

 لحظه ای نگذشت که صدای خستش تو گوشی پیچید

 _بله؟!

 _سالم

 نمیشد من بهش زنگ زده باشمکمی مکث کرد انگار باورش 

 با صدای متعجبی گفت:

 _راشین تویی؟!

 _په نه په عباس آقام بقال سره کوچس

 صدای خنده ی آرومش تو گوشی پیچید

 _جانم؟!چیزی الزم داری؟!
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از این که فکر میکرد حتما باید چیزی الزم داشته باشم تا بهش 

 زنگ بزنم ناراحت شدم

 با صدای غمگینی گفتم:

 _ناهار میای خونه؟!

 _نه شما بخورین من کارام و انجام بدم تا شب میام

 نمیدونم چرا انقدر دلتنگش شده بودم

خواستم بهش اصرار کنم برگرده اما با یادداوری اینکه بهم گفته بود 

 کلی کار داره و شرکتش به مشکلش بر خورده دیگه اصرار نکردم

 زیر لب "باشه ای گفتم

 زی الزم نداری؟!_راشین مطمئنی چی

 _اوهوم

 _پس فقط برای اینکه بدونی من ناهار میام خونه یا نه زنگ زدی؟!

 تمام جرعتم و جمع کردم و گفتم:

 _اوهوم 

 من و کوچولومون دلتنگت بودیم میخواستیم ببینیم میای یا نه

 کمی سکوت کرد و یهو با صدای سرشار از آرامشی گفت:
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یشه شما دو تا ازم بخواین و _قربون تو و کوچولومون بشم مگه م

 من نیام

 تا نیم ساعت دیگه خونم

 لبخندی زدم و ادامه دادم

 _اومدی پفک و لواشکم بیار من نمیخواما بچت میخواد

 _قربون ویارت برم من چشم خانومی میارم امره دیگه ؟!

_ممممم فعال هیچی همینارو بگیر اگه چیزه دیگیم خواستم زنگ 

 میزنم بهت 

 و سریع گوشی و قطع کردم

 برای شروع خوب بود 

 ضربان قلبم شدت گرفت

مامان راست میگفت:انقدر به کیارش محبت نکردم تشنه ی محبت 

 از طرفه منه

 با اینکه باهام قهر بود ولی با همون یه جمله کلی ذوق کرد و گفت

 برمیگرده خونه

 گوشی تلفن و رو سینم گذاشتم و زیر لب گفتم:قربونت برم من 

 و سریع از جام بلند شدم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1310 

باید خودم و برای استقبال از شوهرم آماده میکردم پس با عجله رفتم 

 رو صندلیه میز آرایشم نشستم

بعد از انجام یه آرایش مالیم یه تونیک آستین حلقه ای تا زیر باسنم 

 تنگ بود و بهم میچسبید و با یه جوراب شلواری پوشیدمکه کلیم 

 صندالی ظریفمم پام کردم و آروم از اتاق بیرون رفتم

 مامان با دیدنم لبخند تایید آمیزی زد گفت:

 _دخترم چه خوشگل شده

 دامن فرضیمو گرفتم و کمی جلوش خم شدم

 _مرسی بانو

 با صدای آیفون یه لحظه استرس گرفتم

 من رفت در و باز کردمامان جلوتر از 

 مثل اینکه آقا هاشمم مدتیه نیست که بخواد در و باز کنه

 نگاهی به مامان انداختم که دیدم داره با لبخند نگاهم میکنه

 لبخندی به روش زدم و گفتم:

 _مامی من برم پیشواز شوهرم

 _باشه دخترم برو
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 با عجله به سمت در رفتم 

ستادم و از پایین به کیارشی که از خونه بیرون اومدن و اون باال وای

 داشت ماشینش و پارک میکرد نگاه میکردم

 با جذبه از ماشین پیاده شده و دستی تو موهای پریشونش کشید

دزدگیر زد و در حالی که عینک دودیشو از روی چشماش 

 برمیداشت به سمتم اومد

 نگاهش که من افتاد با تعجب لحظه ای سره جاش ایستاد

 گرفته بودخندم 

خیلی زود به خودش اومد و در حالی که لبخند محوی روی لباش 

 بود با عجله از پله ها باال اومد

 رو به روم وایستاد

لبخند به لب سالمی کردم و قبل از اینکه بفهمم دارم چیکار میکنم 

 دستم و دورش حلقه کردم و سرم و روی سینه ی مردونش گذاشتم

 لحظه ای طول کشید تا دستش دورم حلقه شه 

 تو شوک بودنش و به خوبی حس میکردم

با شنیدن صدای قلبش و آرامشه آغوشش تازه فهمیدم این همه مدت 

 خودم و از چه چیزه دلنشینی محروم کرده بودم
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 کاش زودتر برای بغل کردنش پیش قدم میشدم

 زیر لب گفتم:

 _خسته نباشی

 ستبوسه ای روی موهام نش

 _مرسی خانومی

 خستگیم کامل در رفت

 سرم و از روی سینش برداشتم و خیره ی چشماش شدم

 برق رضایت تو چشمای زیباش به خوبی دیده میشد

 میدونستم اگه بیشتر از این اونجا بمونیم خراب کاری میکنیم

 پس دستش و گرفتم و گفتم:

 _کیا بریم تو مامان منتظره

 و دنبال خودم کشیدمش داخل

 مان با دیدنمون اومد سمتمون و گفت:ما

 _سالم پسرم خسته نباشی

 کیارش قدمی به سمت مامان برداشت

 _سالم مرسی خاله جان زنده باشی
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 _ناهار حاضره تا دست و صورتت و یه آب بزنی منم میز و میچینم

مامان که وارد آشپزخونه شد خواستم پشت سرش برم منم کمکش 

 ه شد و افتادم تو بغلشکنم که دستم توسط کیارش کشید

 دستم و روی سینش گذاشتم که شیطون گفت:

 _کجا؟!

 _میرم به مامان کمک کنم دیگه

 _نه دیگه رسیدگی به شوهرت االن از هر چیزی مهم تره

 شیطنت میکنی باید پاش وایستی

 _چه شیطنتی؟!

 لبخند مرموزی زد

 _یعنی نمیدونی تو؟!

 سری تکون دادم 

 _مهم نیست این که تو میدونی یا نه مهم اینه که من میدونم

و قبل از اینکه به من اجازه ی زدن حرفی و بده لباش و آروم و نرم 

 روی لبام گذاشت

با حرکت دادن لباش داشتم از خودم بی خود میشدم ولی دلم نمیومد 

 جلوش و بگیرم
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رو تو این از طرفیم میترسیدم مامان از آشپزخونه بیاد بیرون و ما

 وضع ببینه

تو دو راهی گیر کرده بودم که کیارش با کشیدن زبون رو لبم ازم 

 جدا شد

 چشمکی زد و گفت:

 _اینم از صبحونم که صبح یادم رفت بخورم

 حال میتونی بری کمک مامانت

و در حالی که آستین پیراهنش و باال میزد به سمت سرویس بهداشتی 

 رفت

 دستی رو لبم کشیدم

 تو اتاق بودیم و بیشتر به بوسه هاش ادامه میداد کاش االن

از این فکرم لبخندی زدم و با خودم گفتم:نه به اون شوریه شور نه 

 به این بی نمکی

 یخت دیگه داره باز میشه خدا به کیارش رحم کنه

 لبخند روی لبم عمیق تر شد و با عجله وارد آشپزخونه شدم

غذارو میکشید نزدیکش شدم و مامان کامل میز و چیده بود و داشت 

 گفتم:
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 _مامان دیس و بده من بذارم رو میز

 همونطور که داشت برنج میکشید گفت:

_نمیخواد خودم میذارم تو برو بشین یهو تو آشپزخونه پات سر 

 نخوره بیوفتی

 اون وقت یکی میخواد جواب کیارش بده

 _بله خاله درست میگه

 کنمشما لطف کن بشین خودم به خاله کمک می

 برگشتم سمت کیارشی که درست پشت سرمون وایستاده بود

 _واای کیارش مواظبم آشپزخونم سر نیست که

شونه هام و گرفت و در حالی که من و به سمت میز ناهار خوری 

 می برد گفت:

 _هرچقدرم مواظب باشی بازم کمه

 در ضمن آشپزخونه سر بود که اصال نمیذاشتم واردش بشی

 ولی بازم کار از ممکن کاری عیب نمی کنه

 اینجوری خیالم راحت تره

 من و رو صندلی نشوند 
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 _حاالم همینجا بشین و کمتر غر بزن

میدونستم بحث با کیارش بی فایدس پس سری تکون دادم و برای 

 خودم ساالد خالی کردم

 مامان خودش غذاهارو میز گذاشت و با کیارش نشستن رو صندلی

 رداشتم و خالی کردم تو ساالدمآبلیمو و ب

 کیارش ظرف آبلیمو رو ازم و گرفت و گفت:

 _چه خبرته؟! فشارت میوفته

 با ذوق به ساالدم نگاه کردم و گفتم:

 _نخیرم نمیفته

 خواستم مشغول ساالد خوردن بشم که کیارش نذاشت

 مظلوم نگاهش کردم که گفت:

 ا جا نداری_اول غذا ،ساالد معدت و پر میکنه اون وقت برا غذ

 با حسرت به ظرف ساالدم نگاه کردم و زیر لب گفتم:باشه

 کیارش برام برنج کشید و گذاشت جلوم

 _از کدوم خورشت برات بریزم؟!
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نگاهی به میز انداختم و با دیدن مرغ ترش مثل این بچه ها با ذوق 

 به ظرفش اشاره کردم و گفتم :

 _از اونا از اونا

 ن میخندنیهو دیدم مامان و کیارش دار

کیارش زیر لب ای جانی گفت و از مرغ ترش برام ریخت رو 

 برنجم

با تعجب نگاهش کردم که صورتش و آورد نزدیکم و با صدای 

 آرومی گفت:

 _ویارت و قربون توله

 معلومه تا به دنیا اومدن فسقل بابا باید هی برای ترشیجات بگیرم

 تازه متوجه منظورش شدم

 بیشتر از قبل شده بودتمایلم به چیزای ترش 

 لبخند زدم و مثل خودش صورتم و بردم جلو گفتم:

 __همینه که هست

 وظیفته

 بچه میخوای باید جور مامان بچه رم بکشی

 لبخند روی لباش عمیق تر شد
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 _جور مامانشم میکشم

همون موقع نگاهم به مامان افتاد که با چشمایی که میدرخشید زل 

 زده بود به ما

 چشماشو آروم باز و بسته کردبا دیدنم 

 لبخندی به روش زدم و مشغول خوردن شدم

 و الحق که یکی از بهترین ناهارای زندگیم شد

 با اشتهای زیاد میخوردم و مامان و کیارش ذوق میکردن

 همه چی خوب بود ولی جای خالی بابا به خوبی حس میشد

 کاش اونم با کیارش بر میگشت

 ن جمع میشداون موقع دیکه حسابی جمعمو

 بعد از خوردن ناهار خواستم میز جمع کنم که مامان نذاشت

کیارش گفت من جات جمع میکنم که مامان جفتمون و هول داد و از 

 آشپزخونه انداخت بیرون

 ما هم از خدا خواسته رفتیم تو اتاق

 به محض ورودمون رو به کیارش کردم و گفتم:

 _کیا نمیخوای برگردی شرکت؟!
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 در حالی که دستاشو دور کمرم حلقه میکرد گفت: لبخندی زد و

 _نه فعال زوده

 یه نیم ساعته دیگه میرم

 دستام و باال آوردم و دور گردنش حلقه کردم

 از چشمام معلوم بود که دلیل تغییر رفتار امروزم و درک نمیکنه

 خودمم از کارایی که انجام میدادم تعجب میکردم

 ال شده بود زدم و گفتم:لبخندی به چهرش که شبیه عالمت سو

 _پس تا زمانی که میخوای بری یکم استراحت کن

میدونم بری تا دیر وقت مشغول کار کردن میشی پس استراحت کن 

 تا انرژی داشته باشی

 منو کشید تو بغلش و دستش و گذاشت پشت گردنم

 منو به خودش فشرد و آروم گفت:

 _تو که بغلم باشی انرژی میگیرم

 نیازی به استراحت ندارمدیگه 

 با این حرفش یه چیزی تو دلم تکون خورد

 چقدر این کیارش مهربون و دوست داشتم
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با احساس بوسه ای روی سینش زدن که دستش ال به الی موهام به 

 حرکت در اومد

 بوسه ای روی موهام زد و گفت:

 _شیطونی نکن وروجک اآلن وقتش نیست

 هش کردمسرم و از رو سینش برداشتم و نگا

 _وقت چی؟!

 لبخندی مرموزی زد

 _وقت شیطنتای زن و شوهری دیگه

 با این حرفاش گر گرفتم و حس کردم گونه هام قرمز شد

 چقدر خنگم که همیشه باید سواالت چرت بپرسم

 حاال کیارش با خودش میگه چه زن املی گیرم اومد

 با بوسه ای که گوشه ی لبم نشست به خودم اومدم که کیارش گفت:

 _وقتی اینجوری سرخ و سفید میشی دلم ضعف میره واست

 دلم میخواد گازت بگیرم 

 با این حرفش یه گاز محکم از لپم کشید که بلند جیغ کشیدم

 دستم و رو لپم گذاشتم و با اخم مصنوعی به کیارش نگاه میکردم
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کیارش که این حالت من و دید دستاشو به حالت تسلیم برد باال و 

 گفت:

 م_من تسلی

 گردنم از مو باریک تر بیا بزن

 به سمتش قدم برداشتم و گفتم:

 _پس چی بله که میزنم

 فکر کردی بدون تالفی میذارم بری

کیارش خواست پشت تخت پناه بگیره که پیراهنش و گرفتم کشیدم و 

 افتاد رو تخت

 سریع رو سینش نشستم و رو صورتش خم شدم

 _خب حاال بگو ببینم گاز گرفتی؟!

 کیارش قیافه ناراحتی به خودش گرفت و گفت:

 _بایا اون یه شوخی بود االن جدی جدی نزنی ناکارم کنی

 لبخند خبیثی زدم و گفتم:

 _چرا اتفاقا میخوام همینکارو کنم

و سریع بازوی مثل سنگش و بین دندونام گرفتم و با تمام وجود گاز 

 گرفتم
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 کیارشم شروع کرد به جیغ کردن و قر کردن

 سرش سن و سالی ازش گذشته خجالتم نمیکشهخیر 

 ولش که کردم بازوش و چسبید و گفت:

 _اینا دندونا یا مته؟!

 سوراخ کردی دستم

 خم شدم رو صورتش و گفتم:

 دستم درد نکنه

 قیافش جدی شد

 _دست درد نکنه آره؟!

 _آره

 یهو من و گرفت انداخت رو تخت و خودش اومد روم

 حاال جاهامون عوض شده بود

 طون نگام کردشی

 قیافم و مظلوم کردم و گفتم:

 _کیا تو که نمیخوای گازم بگیری نه؟!

 گناه دارما
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 _چرا اتفاقا میخوام همینکارو کنم

 صورتش که نزدیک اومد دستم و گذاشتم صورتم و گفتم:

_کیا ترو خدا نکن صورتم داغون میشه هنوزم جای گازت درد 

 میکنه

اری نمیکنه دستم و از جلو لحظه ای گذشت و دیدم کیارش هیچ ک

 صورتم برداشتم

 دیدم زل زده بهم

 تمام مظلومیتی که تو وجودم سراغ داشتم و ریختم تو چشمام و گفتم:

 _نمیگیری دیگه؟!

 _نه ولی به جاش یه کاره دیگه میکنم

 _چه کاری؟!

 یهو تاپم و از تنم در آورد  

 متعجب نگاهش کردم

 کرد به بوسیدن گردنمسرش اومد تو گودی گردنم و شروع 

 مور مور شدم

 بوسه هاش از خود بی خودم میکرد
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زبونش و از رو گردنم تا رو لبم کشید و لبام و به حصار لباش در 

 آوردم

همونطور که لبام و میبوسید دستش روی شکمم نشست و مشغول 

 نوازش شکمم شد

 نفس کم آورده بودم که لبام و ول کرد

،دستش و باال آورد و هم شده بودیم  با فاصله ی کم خیره ی چشمای

 تره ای از موهام و پشت گوشم فرستاد

 چشمام و رو هم گذاشتم

 نوک بینیمو بوسید و سرش پایین رفت

چشمام و باز کردم دیدم سرش و گذاشته رو شکمم و دستش و روی 

 شکمم تکون میده

 بوسه ی داغش روی شکمم نشست که چشمام و از لذت بستم

 شکمم نگه داشتم و گفت:لباش کمی رو 

 _عشقه بابا مامانیتو اذیت نکنیا

 زودترم به دنیا بیا که بابایی دیگه طاقت نداره

 لبخندی روی لبام شکل گرفت

 نمیدونستم کیارش انقدر بچه دوست داره
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 لحظه سرش و رو شکمم نگه داشت و دوباره برگشت سره جاش

شت منو تو آغوشش گرفت و دوباره دستش و روی شکمم گذا

 طوری که انگار میخواست اینجوری من و بچه رو با هم بغل کنه

 منو بیشتر به خودش چسبوند و گفت:

 _بخواب خانومی

 از این به بعد باید ییشتر مراقب خودت باشی

 تا میتونی استراحت کن 

 هر وقتیم چیزیم حوس کردی فقط به خودم بگو

 شبه سره صبحهاصال به اینم فکر نکن که شرکتم کار دارم نصفه 

 هر زمانی بود بهم بگو باشه؟!

 _باشه

 بوسه ای روی موهام زد

 _باشه خانومم

 حاالم بخواب که فسقلچه ی بابا هم خوابش میاد

 لبخندی زدم و چشمام و بستم

 چقدر استراحت کردن و خوابیدن تو این آغوش و دوست داشتم
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 کلی آرامش تو وجودم سرازیر میشد

 عوض نمیکنم من این آرامش و با هیچی

 ...با هیچی

 به محض بیدار شدنم متوجه ی نبود کیارش شدم

 و نشون میداد انداختم و از جام بلند شدم ۶نگاهی به ساعت که 

 خواستم از اتاق برم بیرون که یه جعبه روی میز آرایشم شدم دیدم

 یه جعبه ی موبایل بود با یه یادداشت کنارش

 ه خوندنیادداشت رو برداشتم و شروع کردم ب

 "سالم خانومی،تو که خوابت برد منم چند دقیقه بعدش رفتم شرکت

 دلم نیومد بیدارت کنم

 این موبایلیم که میبینی هدیه ایه از طرف من

 هر چند هدیه ی اصلی هنوز مونده

 این پیش هدیس

 یه خطم برات گرفتم داخلشه

گوشیه و رو سایلنت نذار چون از این به بعد هر لحظه بهت زنگ 

 زنم و حال خودت و بچم و میپرسم می
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 پس از خودت دورش نکن

 دوست دارم مراقب خودت و کوچولومون باش

 کیارش"

 با لبخند به نامه نگاه کردم و بوسه ای روش زدم

 تو این مدت اصال به گوشی نداشتنم اهمیتی نداده بودم  

 اصال بود و نبودش برام اهمیتی نداشت

 بودمولی حاال کلی ذوق کرده 

 گوشی رو از تو جعبش در آوردم و روشنش کردم

 دلم میخواست به همه ی دوستام زنگ بزنم

 آخ که چقدر دلتنگشون بودم

مطمئنن اگه حاال بهشون زنگ بزنم و متوجه ی اتفاقات اخیر بشن 

 کلی فحشم میدن

 تو این مدت ازم بی خبر بودن و حتی یه زنگم بهشون نزده بودم

 اونایی که حفظ بودم و تو گوشی سیو کردمشماره ی 

 اول از همه به عسل زنگ زدم

 با شنیدن صدام با صدای بلند شروع کرد به فحش دادن
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 _راشین خودتی؟!

 تا حاال کدوم قبرستونی بودی؟!

 میمردی یه زنگ به من بزنی؟!

 نمیگی نگران میشیم؟!

 داد؟!_میدونی چند بار با صنم اومدیم دره خونتون و کسی جواب ن

 چرا انقدر ما رو حرص میدی آخه؟!

 شیطونه میگه پاشم بیام انقدر بزنمت تا صدا بز بدی

 _تموم شد؟!

 _چی تموم شد؟!

 _قرقرات دیگه؟!

 با صدای بلندی گفت:

 _یعنی میخوای بگی من قر میزنم؟!

 _یعنی نمیزنی؟!

 _راشیییییین؟!

 گوشی و کمی از گوشم دور کردم

 _چیه خو؟!
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 ازت خبری نیست_دو ماهه 

 دلم هزار راه رفت

 بعده دو ماه زنگ زدی در جواب نگرانیام میگی دارم قر میزنم؟!

 لبخندی زدم و گفتم:

 _میدونم عزیزم

 ببخشی نگرانت کردم

حق با شماست ولی باید قبلش حرفای منم بشنوید حرفای غیر قابل 

 باوری برای زدن دارم

 کردمتمام اتفاقات این مدت و برای عسل تعریف 

 باورش نمیشد ازدواج کرده باشم و مدتیه و رفته باشم ایتالیا

 تو شوک بود و همش میگفت:داری شوخی میکنی دیگه؟!

 انقدر براش توضیح دادم و قسم خوردم تا آخرش باور کرد

 بغض کرده بود و همش میگفت نتونستم تو مراسمت باشم

 باید قند رو سرت و خودم میسابیدم

 ت ازش راضی هستی؟!حاال شوهرت خوب هس
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عسل طوری حرف میزد که انگار ازدواجم چون اجباری بوده و 

 اولش من راضی نبودم پس حتما پسر یا کوره یا کچل

 ولی نمیدونه عجب شوهری گیرم اومده

بعد از یه ساعت حرف زدن با عسل و قول دادن که همین روزا برم 

 ببینمش باالخره گوشی و قطع کردم

 دادم و تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم کش و قوسی به بدنم

 پس سریع وارد حموم شدم

 یه دوش گرفتم و از حموم اومدم بیرون

با کالی حوله مشغول خشک کردن موهام بودم که متوجه ی صدای 

 گوشیم شدم

 نگاهی به گوشیم که روی تخت بود انداختم و به سمتش رفتم

صفحه ی گوشیم گوشی و از رو تخت برداشتم شماره ی فائزه رو 

 افتاده بود

 با خوشحالی گوشی و جواب دادم

 _علو

 صدای همیشه خوشحاله فائزه پیچید تو گوشی

 _سالم خانومه محترم 
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 چه عجب باالخره یه خبری ازتون شد

 خندیدم

_سالم محترم خانوم بله دیگه دیدم دوره ی غیبتم زیاد شد برگشتم یه 

 سر بزنم دوباره غیب شم

 عسلم که بی بی سیماشاهللا 

 _خفه شو دختره ی چشم سفید

 زنگ زد بگه باالخره ازت خبر گرفته 

 تو این مدت همه نگرانت بودیم دختر

 هزار بار مردم و زنده شدم عوضی

 عسل که زنگ زد گفت حالت خوبه خیالم راحت شد 

 شمارت و گرفتم بهت زنگ بزنم 

 یرفتم گفتم:کاله حولمو سر کردم و در حالی که به سمت بالکن م

 _خوب کاری کردی

 منم دلم تنگ شده بود

 وارد بالکن شدم

 فائزه با صدای بلند خندید و گفت:
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 _آره معلومه چقدر دلت تنگ شده

 انقدر زنگ زدی گوشیم سوخت

گوشه ی بالکن که هیچ جوره به بیرون دید نداشت رو صندلی 

 نشستم و گفتم:

 داده_پس عسل فقط گفته بهت زنگ زدم خبرارو بهت ن

 _چه خبری؟!

 _حاال میگم بهت

_خب دیگه چه خبر چیکارا میکنی؟!چه خبر از سامان باالخره 

 آشتی کردین؟!

 پوزخندی زدم

 دیگه مثل گذشته وقتی حالش و میپرسیدن دلم نمیلرزید

 خیلی عادی گفتم:

 _یه وقتایی یه رابطه وقتی تموم میشه دیگه تموم میشه

 منتظر آشتی بعدش نباید باشیم

ا تا وقتی عاشق عشق بچگیشون میمونن که عشق واقعیشون و آدم

 پیدا نکرده باشن
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به محض پیدا کردن عشق واقعی تازه میفهمی رابطه های قبلی 

 همش سوءتفاهم بوده

 تازه اون موقعس که معنی عشق و میفهمی و درکش میکنی

 میفهمی که عشق واقعی اصال با عشق بچگی قابل مقایسه نیست

روزی هزار بار خدارو برای پایان دادن به رابطه قبلیت اون وقت 

 شکر میکنی

 سامان فرد زندگیم نشد به جاش شد درس زندگیم

 صدای متعجب فائزه تو گوشی پیچید

 _راشین خودتی؟!

 این تویی که داری این حرفارو میزنی؟!

 یعنی واقعا سامان تموم؟!

 _اوهوم واقعا تموم

 بعده مدت ها یاده سامان میوفتمراستی فائزه تو االن باعث شدی 

 آخه میدونی هر وقت سامان زنگ میزد میومدم تو بالکن

 در حالی که باغ و نگاه میکردم باهاش حرف میزدم

اآلنم خیلی وقته کسی بهم زنگ نزده که برای حرف زدن باهاش بیام 

 تو بالکن
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ذهنم شرطی شده اینکه که دارم با تو حرف میزنم و به باغ نگاه  

 میکنم یه جورایی من و یاده سامان میندازه یاده حماقتم

انگار هر دفعه که برای تلفنی حرف زدن میام تو بالکن باید حتما با 

 سامان حرف بزنم

_بهتر بابا شما همش مثل موش و گربه میوفتادین به جون هم انقدر 

ن و دوباره آشتی کردین ما خسته شدیم دیگه وای به حال بهم زدی

 خودتون

 خنده ای کرد و ادامه داد:

 _از این به بعد همش خودم بهت زنگ میزنم تا فقط یاده من بیوفتی

 پوزخندی زدم

 تازه یاده حوله ی تنم و حامله بودنم افتادم

 نباید بیشتر از این تو بالکن میموندم

 لی که از بالکن میوندم بیرون به فائزه گفتم:از جام بلند شدم و در حا

_فائزه من تازه از حموم اومدم برم لباسامو بپوشم سره فرصت بهت 

 زنگ میزنم کلی باهات حرف دارم

 _باشه اجی پس مراقب خودت باش

 چقدر دلم برای آجی گفتناش تنگ شده بود
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 همیشه به یه سر از بچه ها میگفت آجی

 گوشی رو قطع کردم باشه ای گفتم و با خدافظی

 گوشی و رو تخت گذاشتم و سریع لباس پوشیدم

از اتاق که بیرون رفتم بوی خوب کیک خونگی پیچید تو 

 بینیم،ضعف کردم.

 از  پله ها پایین اومدن و با عجله رفتم تو آشپزخونه

 مامان کیک و از فر در آورده بود و داشت روش خامه میریخت

 گفتم:با خوشحالی به سمتش رفتم و 

 _به به ببین پریا خانوم چه کرده

 مامان لبخند به لب برگشت سمتم

 _اِ مامان جان بیدار شدی؟!

 _نه نیم ساعت دیگه بیدار میشم

 مامان دست به کمر وایستاد و با یه اخم ساختگی گفت:

 _باز تو زبون دراز شدی آتیش پاره؟!

 زبونم و تا ته آوردم بیرون و گفتم:

 اولشم دراز بود_زبونه من از همون 
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 _آره راست میگی زبون تو هیچ وقت کوتاه نمیشه

 با گفتن"خوبه خودت میدونی"روی صندلی نشستم 

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:

 _راستی مامان خانون شنیدم میخوای به من کیک بدی؟!

 مامان در حالی که بقیه خامه رو رو کیک میریخت گفت:

 _نه کی گفته؟!

 ن_کالغا خبر آورد

 _کالغا اشتباه خبر آوردن

 لب و لوچم آویزون شد

_باشه ولی بچم چیزیش شد پایه خودتا میگم یه مادر بزرگ داشتی 

 اصال بهت اهمیت نمیداد

 مامان ریز خندید و زیر لب گفت:

 _مامان بزرگ قربونش بره

 اون روزم در کنار مامان گذشت

 ود آخر شب کیارش با بابا اومد خونه،کلی آشفته و خسته ب

 سریع رفت تو اتاق
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 از بابا پرسیدم کیارش شام خورده یا نه که اونم گفت خیلی کم

رفتم تو آشپزخونه دو تا هات چاکلت داغ درست کردم با دو تیکه 

 کیک گذاشتم رو سینی و رفتم طبقه ی باال پیش کیارش 

 کیارش با همون لباسای تنش رو تخت دراز کشیده بود

سینی رو روی میز کنار تخت گذاشتم و رو تخت پیش کیارش 

 نشستم

نوازش میکردم دستم و گذاشتم رو سرش و در حالی که موهاش و 

 گفتم:

 _کیا پاشو یه چیزی بخور

 بدون اینکه چشماش و باز کنه زیر لب گفت:

 _خوردم

 _خب من میخوام دوباره بخوری

 _میلم نمیکشه

 _کیا...

 پرید وسط حرفم

 _راشین خواهش میکنم،خستم بذار بخوابم

 مطمئن بودم این حال کیارش واسه خستگی نیست و یه چیزی شده
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افتادم که یه زن باید یه جاهایی از سیاست های  یاده حرفه مامان

 زنانش استفاده کنه

 قیافه ی ناراحتی به خودم گرفتم و زیر لب گفتم:

_باشه من فقط خواستم سه تایی باهم یه چیزی بخوریم حاال که تو 

 میلت نمیکشه اشکال نداره برش میگردونم تو آشپزخونه

 خواستم از جام بلند شم که مچ دستم و گرفت

 نگاهی به دست دیگش که هنوزم رو چشمش بود انداختم 

 معلوم بود از چیزی خیلی ناراحته اما چیشو نمیدونم

 بدون اینکه مچ دستم و از تو دستش در بیارم بهش نزدیک شدم

 دستم و بردم تو موهاش و گفتم:

 _چی انقدر ناراحتت کرده؟!

 چیزی نگفت

 _کیا نمیخوای با من حرف بزنی؟!

 صدایی که از تهه چاه میومد گفت:باالخره با 

 _راشین فعال هیچی نپرس

 میدونستم با بیشتر پرسیدن کالفه ترش میکنم
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 پس چیزی نگفتم و کنارش دراز کشیدم

مردد نگاهی بهش انداختم نمیدونستم کاری که میخوام انجام بدم 

درسته یا نه ولی آخرشم دل و زدم به دریا و دستم و گذاشتم رو 

 کشیدمش تو بغلمگردنش و 

سرش و به سینم چسبوندم و همونطور که موهاش نوازش میکردم با 

 صدای آرومی گفتم:

 _خودم خسته گیات و به جون میخرم

 میدونستم از این برخورد من حسابی تعجب کرده

ولی کم کم باید باور کنه که راشین حاال با راشین یکی دو ماه پیش 

 زمین تا آسمون فرق کرده

ش اهمیت ندم و موقع خستگیاش کسی جز من بتونه اگه من به

 آرومش کنه دیگه تمومه،زندگیم و باختم

کیارش تو بغلم تکونی نمیخورد و من همچنان مشغول نوازش 

موهاش بودم لحظه ای بعد در حالی که حس کردم کیارش خوابش 

برده بوسه ای رو سرش زدم و خواستم از جام بلند شم که بیشتر بهم 

 اشتچسبید و نذ

 با صدای مظلومی گفت:نرو

 لبخندی به روش زدم
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_باشه نمیرم پس پاشو یه چیزی بخور و لباساتو عوض کن بعد 

 بخواب

 چشماش و باز کرد و مثل این بچه نخسا نگام کرد گفت:

 _نمیشه همینجوری بخوابم؟!

 اخم ساختگی رو پیشونیم نشوندنم و گفتم:

 _به هیچ عنوان

 د شد و تاج تخت تکیه زد با هر سختی بود از جاش بلن

 سینی و از روی میز برداشتم و رو تخت گذاشتم

 خدهروشکر هات چاکلته خیلی سرد نشده بود

 رو به کیارش کردم و گفتم:

 _ببین اگه سرد شده برم عوضش کنم

 لبخند محوی زد

 _نه همینجوری خوبه

 الزم نیست این همه پله رو هی باال پایین کنی

 میگردیم خونه خودمونبه زودیم بر 
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با این که دوست نداشتم دوباره از مامان اینا دور شم ولی ترجیح 

 دادم تو این موقعیت چیزی نگم

 یه تیکه از کیک و به سمت دهنم بردم و با ولع خوردمش 

 _به به چه خوش مزس

 تیکه بعدی و جلوی دهن کیارش بردم و با لحن بچه گونه ای گفتم:

 باز کن هواپیما داره میاد_قان قان قان دهنت و 

 لبخند بی جونی زد و دهنش و باز کرد

بی حال بود دوست نداشتم اذیتش کنم ولی دلم نمیومد بذارم گشنه 

 بخوابه

با هزار تا مسخره بازی و جینگولک بازی باالخره کیک و هات 

 چاکلت و به خوردش دادم

 دوباره خیلی خسته رو تخت دراز کشید

کردم و خودمم با پوشیدن لباس خواب و خاموش لباساشو و عوض 

 کردن برق اتاق کنارش دراز کشیدم

 سرم و رو سینش که گذاشتم موهام و بوسید 

 زیر لب شنیدم که گفت:

 _تا همیشه خودم مواظبتم 
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 نمیذارم بالیی سره تو بچمون بیاد،نمیذارم

 متعجب نگاهش کردم که اینار خودش سرم و رو سینش گذاشت

 را کمی نگران شدم و دلشوره افتاد تو جونم آروم گفتم :نمیدونم چ

 _کیا کم کم داری من و میترسونی

 چیزی شده؟!

 منو بیشتر به خودش فشرد

 دستش مثل همیشه از زیر لباسم رو شکمم نشست و گفت:

 _نه عزیزم چیزی نشده 

 تو نگران نباش

م و ابرویی باال انداختم و با گفتن "امیدوارم همینطور باشه"چشما

 بستم.

 دو ماه بعد

 آبان ماه بود کالفه مشغول فیلم دیدن بودم  ۲۱

شکمم کمی برجسته شده بود،این روزا حضور کوچولومون و بیشتر 

 از قبل حس میکردم

 حساس تر شده بودم و گاهی به چیزای بیخود گیر میدادم
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 ولی کیارش با تموم بهونه گیریام همش کنارم بود و آرومم میکرد

ت برگشته بودیم خونه خودمون چون به گفته دکتر نباید از تو این مد

پله باال پایین برم و خونه بابا چون اتاقم طبقه ی باال بود همش 

 مجبور بودم این پله هارو باال پایین کنم

امروز دیگه از تو خونه موندن کالفه شده بودم و کیارش منو آورد 

 پیشه مامان

و اتاق خودم هرچیم میخواستم مامان به هیچ عنوان نمیذاشت برم ت

 خودش برام میاورد

 رو مبل جلوی تلویزیون نشسته بودم که یهو دل درد گرفتم

 همش استرس داشتم نکنه اتفاقی برای بچم بیوفته.

عصبی یه سر رفتم دستشویی و اومدم دیدم گوشیم داره زنگ می 

 خوره اهمیتی ندادم

 ده دقیقه بعد دوباره گوشیم زنگ خورد

 درد رفتم سمت گوشیم و برش داشتمبا 

شماره ی فائزه که رو صفحه ی گوشیم دیدم عصبی گوشی و پرت 

 کردم رو مبل و گفتم:

 _ای بابا یه امروز من حالم خوب نیستا همه ِر به ِر زنگ میزنن
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 حاال خوبه میدونن حاملم

 ذهنم برگشت به یه ماهه پیش

 موقعی که بچه ها فهمیدن حاملم و کلی ذوق کردن

 همه جیغ میزدن و میگفتن داریم خاله میشیم

 اون روز فائزه با ذوق دست کشید رو شکمم و گفت:

 _واای راشین هنوز باورم نمیشه

 چطور ممکنه که حامله باشی؟!

 همش یکی دو ماه ازت بی خبر بودیما

 بعده چند وقت با یه شوهر و بچه ازت خبردار شدیم

 نمیدونی چقدر برات خوشحالم

 لبخند به لب نگاش کردم و گفتم:

 _پس چی ،ما اینیم دیگه

لبخند دندون نمایی زد که برجستگی گونه هاش بیشتر از همیشه به 

 چشم اومد

 _فعالی دیگه خانوم طلوعی چه میشه کرد؟!

 راستی کی به دنیا میاد؟!
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 میخوام هر چه زودتر خواهر زادم و بغل کنم

 ماهشه  _شیش و نیم ماهه دیگه االن دو و نیم

 _ای بابا خسته شدم بگو زودتر بیاد دیگه

 _دندون رو جیگر بذار باالخره به دنیا میاد 

 _راش راش دختره یا پسر؟!

_وااای فائزه تا چهار ماهگی مشخص نمیکنه بچه جنسیتش 

 چیه..انگار از من و باباش بیشتر عجله داریا

 لب د لوچش و آویزون کرد و گفت:

 من میگم پسره_خب ذوق دارم دیوس،ولی 

 یه پسره تپل مپل که آخرشم میشه داماد خودن

 قهقهه ای زدم و گفتم:

 _بشین تا بیام خواستگاریه دخترت

 با خاموش شدن صفحه گوشیم از فکر بیرون اومدم

 زیر لب گفتم:بعدا بهش زنگ میزنم و رفتم تو آشپزخونه پیش مامانم

بیاد اون روز حتما ولی اگه میدونستم قراره در آینده چی پیش 

 جوابش و میدادم
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 اون شب کیارش زودتر از همیشه برگشت و رفتیم بیرون

با این حالم من و برد شهربازی و نمیذاشت سوار هیچ کدوم از 

 وسایال بشم

با دیدن اسکیت هوایی کلی ذوق کردم و خواستم به کیارش بگم بره 

 بلیط بگیره که دیدم داره با خنده نگام میکنه

 ه میخوای از اینا سوار شی؟!_نگو ک

 میدونستم نمیشه ولی مثل این بچه ها سری تکون دادم و گفتم:

 _اوهوم

 دستش و دور کمرم حلقه کرد و در حالی که قدم میزدیم گفت:

 _از اینا سوار شی یهو خود به خود بچت به دنیا میاد

 متعجب نگاهش کردم

 لبخند مرموزی زد و گفت:

 چه از پایین پرت میشه _فشار بهت وارد میشه و ب

 مخصوصا حاال که کوچولواِ افتادنش راحت تره

 چشم های گرد شدم و که دید ادامه داد :

 _شهربازی برای سقط جنین بهترین گزینس
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 وحشت زده نگاه کردم گفتم:

 _پس چرا من و آوردی اینجا؟!

 _همینجوری انقدر تو خونه بودی من جای تو خسته شدم 

 و هوات عوض شه چهار تا آدم ببینیخواستم یه خورده آب 

 اینجوری پیش بره افسرده میشی

 _حاال چرا شهربازی؟!

 میتونستیم بریم یه جای دیگه

 _آوردمت شهربازی چون میدونستم امروز خلوت از روزای دیگس

االن خودت مثل بچه ها واسه سوار شدن این وسایال داری ذوق 

 چیزا ذوق میکنهمیکنی ولی تا چند وقت دیگه بچت برا این 

امروز من باید حواسم به تو باشه که وقت سوار چیزه خطرناکی شی 

 و چند وقت دیگه تو باید اینجور جاها مراقب بچمون باشی

نمیگم من نیستم ولی راشین اونقدری که این بچه قراره پیشه تو باشه 

 پیشه من نیست

من از خودامه صبح تا شب پیشه شماها باشم ولی خودت خوب 

 دونی نمیشهمی

 من حاال دو تا شرکت دارم که باید حواسم به جفتشم باشه
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ماهه کیانوش به خاطر من االف شده تو ایتالیا کارای خودش  ۲االن 

 کم بود کارای منم بهش اضافه شد

 ولی راشین بهت قول میدم کارام و درگیر خانوادم نکنم

 تا جایی که بتونم میام خونه

 ت راستم،خیلی حواسش به کارا هستشکر خدا دایانم هست،شده دس

 تا اون هست خیالم از یه سری چیزا راحته

 ولی راشین ازت میخوام بهم یه قولی بدی

 چرخیدم سمتش و نگاهی به نیم رخ جدیش انداختم

 _ازت میخوام همه جوره حواست به این زندگی باشه

میخوام با دل و جون بچمون و بزرگ کنی و تو تربیتش کم نذاری و 

 وقت به فکر پرستار گرفتن نباشی هیچ

نمیخوام بچم جز ما دو تا کسی و به عنوان خانوادش قبول کنه و 

 بهش وابسته شه

 خانواده اصلی این بچه من و توییم نه کسه دیگه ای باشه؟!

با این که چیزه درست حسابی از حرفاش دستگیرم نشد ولی زیر لب 

 باشه ای گفتم که کیارش سرجاش ایستاد

 سمتش دیدم با همون نگاه جدیش خیره ی من شده برگشتم
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 تو چشمام زل زد و گفت:

 _قول بده

 لبخندی به روش زدم و گفتم:

 _قول میدم

دو روز بعد در حالی که با خاله دریا و مامان مشغول صحبت کردن 

 بودیم یهو گوشیم و برداشتم و رفتم تو تلگرام

ند از دوستای قدیمیم میخواستم به کیارش پی ام بدم که متوجه پیام پر

 شدم

خیلی باهاش رفت و آمد نداشتم و باهاش صحبت نمیکردم برای 

 همین پیام دادنش برام تعجب برانگیز بود

 پیامشو باز کردم

 نوشته بود:

 _فهمیدی تو هم؟!

 خواستم بگم چی شده که دیدم پروفایلش مشکی شد

 ترس برم داشت

 افتادهفکر میکردم اتفاقی برای خانوادش 

 با دستای لرزون تایپ کردم
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 _چیوووو؟!؟

 پرند چیزی شده؟!؟؟!؟

 چرااا پروفایلتتت مشکیییه؟!؟؟!؟

 _مگه نفهمیدی تو؟!

 فائزه دیشب تصادف کرده ضربه مغزی شده

با خوندن پیامش با خودم گفتم شوخیه مامان متوجه ی حالم شد و 

 گفت :

 _راشین چیزی شده؟!

 تایپ کردم:سری تکون دادم و برای پرند 

 _ پرند کدوم فائزه؟!

 فائزه علی پور خودمون؟!

 _آره پست بچه ها رو ندیدی مگه؟!

 با این حرفش دست و دلم لرزید

 تپش قلب گرفتم

 مامان اومد کنارم و گفت چی شده راشین؟!

 چرا رنگ و روت پریده؟!
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 از جام بلند شدم و با صدای لرزونی گفتم:

 کرده،ولی فکر کنم شوخیه_میگن فائزه تصادف 

 وایسا برن یه زنگ به پرند بزنم ببینم چی میگه 

 و با عجله با اون حالم از پله ها باال رفتم و به اتاقم پناه بردم

 در حالی صدام میلرزید ویس دادم به پرند گفتم:

 _پرند خیلی شوخیه چرتی بود ،مسخره

 لحظه ای بعد پرندم ویس فرستاد

 لودش نفس کشیدن ثانیه ای از یادم رفتبا شنیدن صدای بغض آ

 _چه شوخی؟!

 فائزه و امروز بردن بیمارستان برای اهدای عضو 

 کلمه ی اهدای عضو بار ها و بار ها تو سرم اکو شد

 رو تخت نشستم

 هنوزم حس میکردم شوخیه

 آخه این شوخیا از دوستای من بعید نبود

 عکس برام فرستادداشتم حرفای پرند و تجزیه تحلیل میکردم که یه 

 عکس و که باز کردم بغضم ترکید و زدم زیر گریه
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 آخه این چه شوخیه مسخره ای که تو این موقعیت با من میکنن؟!

 به خدا ظرفیتش و ندارم

 عکس یه اسکرین شات از پست زهرا تو اینستا بود 

زهرا هم یکی از دوستایی بود که همراه با فائزه از ابتدایی با هم 

 بودیم

 دبیرستان یه عدمون به خاطر مدرسه از هم دور شدیمفقط 

اسکرین شاتی عکس فائزم با یه خط مشکی کنارش بود و زیرش 

 نوشته بود

 _خواهریم آسمونی شدنت مبارک

 با رفتنت به چند نفر زندگی بخشیدی

 لطفا واسش فاتحه بفرستید

دستم و جلوی دهنم گذاشتم و در حالی که هق هق میزدم و میلرزیدم 

 تم:گف

 _غزاله مطمئنی؟!؟؟!

 یعنی چی؟!باورم نمیشه

 مطمئنم شوخیه

 همین چند وقت پیش به من زنگ زده بود
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 آره شوخیه،اصال مگه میشه؟!

 تو عکس و تو بیمارستان دیدی؟!نه نه غیر ممکنه

 لحظه ای بعد صدای گریه ی پرند پیچید تو گوشی

 _منم اولش باورم نمیشد

 بچه ها امروز بیمارستان بودن

 یگفتن دکترا قطعه امید کردمم

 دیگه تحمل شنیدن حرفای پرند و نداشتم

 از تلگرام اومدم بیرون

 باید به عسل زنگ میزدم

 عسل حتما از همه چیز خبر داره

 حتما اون میگه همه چی شوخیه

 سریع شمارش و گرفتم

 بعد از چند تا بوق صدای گرفته ی عسل پیچید تو گوشی

 _علو؟!

 ،ترسیدم،دستام سرد شدهول کردم 

 از این که حرفای پرند و تایید کنه وحشت داشتم
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با صدای گرفته ی عسل فهمیدم یه خبرایی هست ولی بازم امید 

 داشتم،امید به دروغ بودن این قضیه...

 با صدایی که میلرزید گفتم:

 _عسل اینا چی میگن؟!

 فائزه چطوره؟!

 توهمون لحظه در اتاق باز شد و خاله اومد 

 عسل آهی کشید و گفت:

 _بیمارستانه،ضربه مغزی شده فقط دعا کن

 گوشی از دستم پرت شد زمین

 با صدای بلند زدم گریه

 مثل اینکه خاله هم متوجه شد که قضیه از چه قراره

 با چشمای اشکی نزدیکم شد و بغلم کرد

 زجه میزدم و اسم فائزه و صدا میکردم

گه شوخیه اصال بگه یه هنوزم منتظر بودم یکی بگه دروغه ب

 کابوسه

 فقط این موضوع واقعیت نداشته باشه
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 که فائزه حالش خوب باشه

 اما افسوس

 لحظه ای بعد از آغوش خاله بیرون اومدم 

در حالی که زار میزدم رفتم سراغ کمدم و عکسای دوران راهنمایی 

 و که تو مدرسه گرفته بودیم آوردم بیرون

 عکس فائزه رو گرفتم جلوم

 صدای هق هقم تو اتاق پیچیده بود

 دستی روی عکسش کشیدم و گفتم:

 _فائزه عشقه آجی بگو اینا دارن دروغ میگن

 فائزه بگو که هستی

 بگو اونی که میگن رو تخت بیمارستان خوابیده یکی دیگس

 صدام اوج گرفت

 _فائزه ترو خداااااا اون تو نباش

 ترو خدا اینا همش دروغ باشه

 لتماسش میکردماشک میریختم و ا

 صدای مامان و که شنیدم سرم و آوردم باال
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 متوجه نشدم کی اومده تو اتاق

 مامان و خاله جفتشون گریه میکردن

 مامان خم شد و رو به روم رو زمین نشست

 چشمای پر اشکش و دوخت بهم و گفت:

 _آروم باش دخترم فائزه خوب میشه

 امید داشته باشه

 از جام بلند شدم دستی به چشمای اشکیم کشیدم و

 باعجله به سمت لباسام رفتم

 یه بافت و یه شال برداشتم و اتاق رفتم بیرون

 االن نیاز به یه جای خلوت داشتم

 با عجله رفتم باال پشت بوم 

 به باال پشت بوم که رسیدم زانوما شل شد و افتادم زمین

 با صدای بلند اشک میریختم و فائزه رو صدا میزدم

 به صنم زنگ زدم

 اونم داشت گریه میکرد
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هر لحظه بیشتر از قبل باورم میشد که فائزه گوشه ی بیمارستان 

 داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه

صنم گفت فردا میبرنش برای اهدای عضو میگفت عسل که اونجا 

بوده دکتر گفته فقط یک درصد شانس زنده موندن داره اونم فقط فقط 

 با معجزه

 با رفیقمون خدافظی کنیممیگفت باید بریم 

 آخ فائزه  

 باورم نمیشد هیچ جوره تو عقلم نمی گنجید

 تک تک خاطراتمون از جلوی چشمام رد میشد و عذابم میداد

 همه ی حرفامون،کارامون،شیطنتامون...

 نه نه اینا همش دروغه..قرار نیست فائزه چیزیش بشه

 هر لحظه گریم شدت میگرفت

برای رفیق با معرفتی که همیشه بود و ما از تهه دل زار میزدم 

 نبودیم

روز پیش به من زنگ زد و نتونستم جوابش  ۲واسه رفیقی که دقیقا 

 و بدم با خودم گفتم بعدا بهش زنگ میزنم و یادم رفت
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،شد بغض تو این موضوع شد عقده رو دلم،شد درد تو سینم

 گلوم،بغضی که داشت خم میکرد

 گرفتمگوشی و برداشتم و شمارش و 

 _مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد

 گوشی و کوبیدم رو زمین

 حاال چطور صداش و بشنوم؟!

 چطور باهاش حرف بزنم؟!

 مگه قرار نبود بهش زنگ بزنم؟!پس چرا جواب نمیده؟!

رو به آسمون کردم و نالیدم:فائزه نرو،جون آجی نرو،عشقه راشین 

 نرو

 که عنده مرام معرفت بودیتو که بدون ما تنهایی جایی نمیرفتی،تو 

 حاال بدون ما میخوای کجا بری؟!

 تو که بی معرفت نبودی آجی

 از تهه دل جیغ میکشیدم

 _خداااا نبرش،تو رو به تمام مقدساتت قسم نبرش

 خدااااایااا ترو خدااااا
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 نمیدونم چقدر اشک ریختم و زار زدم که دیگه چشمام باز نمیشد

 رو به آسمون کردم و گفتم:

 رم دووم بیار فردا میام پیشت_خواه

 فائزه ی با معرفت من داشت میرفت و من کاری از دستم بر نمیومد

فائزه ای که همه سره معرفتش قسم میخوردیم وسط راه جا زد و 

 مسیرش و از ما جدا کرد

 دستی به صورتم و کشیم و گفتم:

_فائزه من نیومدم پیشت من گوشی رو روت جواب ندادم من نامرد 

 بودم ولی تو که انقدر با مرام بودی چرا؟!

 لعنتی چطور دلت میاد بی خدافظی بری؟!

 برای یه لحظم شده بیا،بیا و حداقل خدافظی کن

 انقدر حالم بد بود که نمیفهمیدم چی دارم میگم

 هوا تازه تاریک شده بود که یه پرنده از رو به رو اومد کنارم

 یه دور دورم چرخید و کنارم وایستاد

 شمای پر اشکم بهم اجازه ی دیدن نمیدادچ

 چشمام و باز کردم
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 یه یا کریم سفید کنارم بود

 نمیدونم چرا یه جوری شدم

 یه خورده نزدیک تر اومد درست کنار پام ایستاد

 خواستم دستم و دراز کنم که پر کشید

از همونجایی که اومده بود برگشت و من شوکه به جایی خالیش 

 خیره موندم

 سیاهیه ب گم شد رفت و تو

 طوری رفت که انگار اصال نیومده بود

 بغض به گلوم چنگ میزد و داشت خفم میکرد

 قسم میخورم فائزه بود

 فائزه ای که تو یه جلد دیگه ظاهر شد و اومد برای خدافظی 

 فائزه ای که تا آخرین لحظه معرفتش و نشون داد

 و باز هم من شرمنده تر از قبل شدم

 قلبی که تیر میکشید گذاشتم و زیر لب گفتم:دستم و روی 

 _خدایا لعنت به این دنیات

 نمیدونم چقدر اشک ریختم که دیگه نا نداشتم
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 چشمام میسوخت و باز نمیشد

 از باال پشت بوم اومدم پایین

 مامان و خاله با نگرانی تو اتاقم مشغول حرف زدن بودن

 من و که دیدن با عجله اومدن سمتم

 دوباره زدن زیر گریهمامان و خاله 

 مامان نزدیکم شد و گفت:

 _مامان قربونت بره چرا با خودت اینکارارو میکنی آخه؟!

 هنوز هیچی نشده داره خودت و از بین میبری

 جای اینکارو آروم باش و براش دعا کن

برگردوندن یه مرگ مغزی شاید برای دکترا سخت باشه ولی پیش 

 خدا کاری نداره

 دوباره شکستبغضم 

 نمیتونستم هیچ حرفی بزنم

 لباسامو عوض کردم و رفتم سراغ کامپیوتر

 خاله و مامان متوجه شده بودن که واقعا به تنهایی نیاز دارم

 کمی دلداریم دارن و از اتاق رفتن بیرون
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آهنگی که همیشه ازش بیزار بودم و پلی کردم و رفتم سراغ 

 عکسای فائزه

کردم صدای هق هق گریه هام تو صدای  پوشه ی فائزه رو که باز

 آهنگ گم شد

 نفس بکش پاشو بهم بگو که خواب میبینم

 بگو همش یه شوخیه بخند میخوام ببینم 

 پاشو هنوز خیلی کارا مونده که ما نکردیم

 آخره این هفته باید با هم بریم بگردیم

 نفس بکش این شوخیو دوس ندارم عزیزم

 عزیزمدلم میگیره کار نداری به کارا 

 چقدر واسم ناز میکنی من که واست میمیرم

 کالفه ام دلم میخواد دستاتو باز بگیرم

 مثل دیوونه ها شدم شماره ی فائزه رو میگرفتم و جیغ میکشیدم

 فائزهههههههه ترو خداااااا جواب بده

 آجی جواب بده،زندگیم جواب بده

 پاشو برام قصه بگو میخوام منم بخوابم
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 شو نده عذابمنفس بکش نفس بکش پا

 ترو خدا جواب بده دلم داره میپوسه

 با چشم بسته میبینی کیه تو رو میبوسه

 نفس بکش نفس بکش بازی بسه دیوونه

 چیزیت بشه دلم میمیره تو دستت میمونه

 سر به سرم نذار گلم پاشو منو نگاه کن

 ترو خدا نفس بکش دیگه چشاتو وا کن

 اشکام یه لحظه هم بند نمیومد

 با صنم و عسل و رویا هماهنگ کردیم صبح زود بریم بیمارستان 

صبح عمل داشت،میرفت  ۱۱فائزه بیمارستان سینا بود و ساعت 

برای اهدای عضو و من همچنان امید داشتم،امید به برگشتنش و اون 

 درصد شانسی که دکتر گفته بود. ۱%

 بابا و کیارش اومدن رفتم پایین  شب وقتی

 با دیدن حال و روزم جفتشون تعجب کردن

 مامان موضوع رو واسشون تعریف کرد

 در تمام این سال ها برای اولین بار بغض بابام و دیدم
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 دستی به چشم هاش و کشید و گفت:

 _ایشاهللا خوب میشه

 کیارش با نگرانی نگام می کرد،نگاهش رنگ غم گرفته بود.

 م طاقت نیاورد و با دیدن چشم های اشکیم رو به جمع گفت:آخرش

_ببخشید راشین حالش خوب نیست با  اجازشون ببرمش تو اتاقش 

 استراحت کنه

 همه حرفش و تایید کردن

 با کیارش برگشتیم تو اتاق

 به محض ورودمون به اتاق بغضم شکست

 رو تخت نشستم،دستم و رو صورتم گذاشتم و های های گریه کردم

 همون لحظه دست کیارش دورم نشست 

 سرم و رو شونش گذاشت و شروع کرد به نوازش کردنم

هیچی نمیگفت،بر خالف همه هی نمیگفت خوب میشه،نمیگفت 

 برمیگرده

 در سکوت فقط موهامو نوازش میکرد و پشتم و ماساژ میداد

 تصویر فائزه از جلو چشمام کنار نمیرفت
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 حالم هر لحظه بدتر میشد

 رشم تو این وضعیت نمیتونست آرومم کنهآغوش کیا

عزیزم رو تخت بیمارستان بود و معلوم نبود تا فردا دووم میاره یا 

 نه

 به پیراهن کیارش چنگ زدم و با هق هق گفتم:

_کی..ا فائ..زه حال..ش خو..ب نی...ست،کی..ا م..ن چی..کار 

 کن..م؟!

 رفیق..م داره می..ره..

 آجی..م داره می..ره..

 نفس..م داره می..ره...

 کی..ا م..ن میمی..رم..

 بوسه ی کیارش روی موهام نشست

 _قربونت برم اینجوری نگو

 میدونم سخته،میدونم تو وضعیت بدی هستی ولی به بچتم فکر کن

 با این حالت بالیی سر بچت بیاد تا آخر عمرت خودت و نمیبخشی

تو حالش بد  پس به بچمونم فکر کن،به اون بچه ای که با این حال

 میشه
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کیارش سعی داشت با یادداوی بچه ی تو راهیمون من و آروم کنه 

 ولی مگه میشد؟!مگه میتونستم؟!

اآلن امام فکر و ذهنم پیشه دوستم بودم،دوست که برای من دست 

سال با  ۱۲سال با هم بودیم، ۱۲کمی از خواهر نداشت،دوستی که 

 هم خاطره ساختیم

 چرا فراموش کنم؟!

 عی کنم آروم باشم؟!چطور س

 چطور؟!

تا صبح تو بغل کیارش اشک ریختم و خاطراتم و با فائزه مرور 

 کردم

 در تمام مدت با صنم در ارتباط بودم

 حال اونم دست کمی از من نداشت

 همش از فائزه میگفتیم و گریه میکردیم

،چقدر بماند تا صبح چند بار مردم و زنده شدم چقدر گریه کردم

خدارو صدا زدم،چقدر از فائزه خواهش کردم تا صبح نالیدم،چقدر 

 دووم بیاره...

 باالخره صبح شد،کیارشم تا صبح پا به پام بیدار بود
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 صبحی که همه آماده بودیم برای خدافظی با رفیقمون

 همش دعا دعا میکردم یه وقت دیر نرسیم

نکنه وقتی برسیم که کار از کار گذشته باشه که نتونیم برای آخرین 

 ر فائزه رو بینیمبا

 کیارش ما رو تا بیمارستان رسوند

 فقط من بودم و عسل و صنم و هستی

 کیارش خواست بمونه که نذاشتم

 به زور فرستادمش شرکت و با بچه ها رفتیم داخل بیمارستان

 قسمت آی سی یو رو پیدا کردیم ،طبقه ی باال بود

بریم داخل میگفتن خواستیم بریم باال که جلومون و گرفتن و نذاشتن 

 اجازه ندارید

 طرف گفت باید برید از آقای محسنی که فالن بخشه اجازه بگیرید

خدا میدونه چقدر در به در دنبال آقا محسنی گشتیم و پیداش نکردیم 

 آخرشم برگشتیم پیش همون آقاهه

 عسل عصبی شده بود یهو کنترل خودش و از دست داد و گفت:

 ا نشه_شاید اصال آقای محسنی پید

 آقای محترم میفهمید دوسته ما یه ساعت دیگه عمل داره یعنی چی؟!
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 داره میره برای اهدای عضو

یه ذره انسانیت تو وجودتون نیست بذارید بریم برای آخرین 

 ببینیمش؟!

 اصال وجدان دارید؟!

 عسل داد میزد و اشکاش از رو گونش سر میخورد 

 همه داغون بودیم

رد که هر کدوممون فقط یک دقیقه بریم باالخره اون مرده قبول ک

 ببینیمش

یک دقیقه کم بود،به خدا کم بود،واسه منی که دلم تنگ تنگه کم 

بود،واسه مایی که میخواستیم واسه همیشه خدافظی کنیم و دیگه 

 نبینمش کم بود،خیلی کم...

 عسل و هستی اول از همه رفتن تو آی سی یو

نمیتونیم بذاریم همتون با  میگفت تو ای سی یو مریضای دیگم هستن

 هم برید نظم اونجا بهم میخوره

 ما هم قبول کردیم باالخره از هیچی بهتر بود

 دست صنم و محکم و گرفته بودم و از استرس داشتم میمردم
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حدودا ده دقیقه بعد عسل و هستی با حال بعد اومدن پایین و من و 

 صنم رفتیم باال

 باال سره فائزه وارد آی سی یو که شدیم ما رو بردن

 آخ فائزه،فائزه خواهر بمیره برات و تو رو اینجوری نبینه

 راشینت پر پر شه

 کاش پیش مرگت میشدم

 کاش میمردم و اینجوری نمیدیدمت

 به تختش نزدیک تر شدم

باور اینکه این دختری که رو تخت خوابیده فائزه باشه سخت و 

 دردناک بود واسم

شو تراشیده بودن که با وجود کاله کنار ابروش زخم شده بود ،موها

 سرش کامال مشخص بود

 پشت سرش باد کرده بود

 کلی دستگاه بهش وصل کرده بودن

 از شدت گریه نفسم داشت بند میومد

 دست زخمیش و تو دستم گرفتم:

 _فائزه پاشو،زندگیم پاشو،خواهرم پاشو
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 میخوان ببرنت اتاق عمل 

 پاشو بگو زنده ای فائزه پاشو

 رو قلبش گذاشتمدستم و 

 _نگاه قلبت میزنه،نفس میکشی پاشو

 آجی پاشو

 ترو خدا پاشو

 التماست میکنم پاشو

 فائزه ببین همه اومدیم پیشت

 بیدار شو دیگه

 زشته دوستات اومدن و تو اینجوری دراز کشیدی رو تخت

 پاشو قربونت برم پاشو

چشمای من و صنم باهاش حرف میزدیم و ازش میخواستیم پاشه که 

 خوشگلش و باز کنه اما گوش نمیکرد

 داشتم دق میکردم

 چشم های نیمه باز فائزه پر اشک بود

 همین که ما باهاش حرف میزدیم یهو اشکش پایین اومد
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 به خدا قسم که فائزم صدامونو میشنید

 دکترم گفته بود که میشنوه چی میگید فقط نمیتونه حرکت کنه

 مرگ مغزی لعنتی همینه 

 ضای بدنش کار میکنه جز مغزشتک تک اع

 فائزه ی من از ناراحتی دوستاش ناراحت بود

 تو اون وضعیت با دیدن اشک ما اونم اشک ریخت

 به خدا که اشک ریخت

 خودم با دستای لرزون اشکشو پاک کردم

 فائزه رو صدا میزدیم که دکتر لعنتی اومد باال سرمون

خدافظی کنید و اینجا رو ترک _خانوم لطفا هر چه سریع با بیمار 

 کنید

 اهمیتی ندادم

 دلم نمیخواست از فائزه جدا شم

 صورت مثل ماه معصوم تر از همیشه شده بود

 بوسه ای روی سینه ی زخمش زدم و نالیدم:

 _همه کس آجی پاشو
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 پاشو و زود خوب شو میخوایم بریم بیرون

 چند ماهه دیگم بچم به دنیا میاد

 ی؟!مگه نمیخواستی خاله ش

 مگه واسه به دنیا اومدن و بغل کردنش عجله نداشتی؟!

 پس پاشو دیگه

 صنم خم شد و روی سینش و بوسید و با گریه گفت:

 _آجی حاللمون کن اونقدری که تو خوب بودی واسمون ما نبودیم

 حاللمون کن آجی

 دکتر باره دیگه تذکر داد

 ضوباورم نمیشد تا یه ساعت دیگه فائزه میره واسه اهدای ع

 که کتاب زندگیش به این زودی بسته میشه

 فائزه که هنوزم نفس میکید حالش خوب بود،میخواستن بکشنش.

 فائزه ی من خوب میشه،من مطمئنم.

آخه چطور باور کنم تا یه ساعت دیگه نفسش قطع میشه؟!که قلبش 

 از حرکت وایمیسته و از  سینش میاد بیرون؟!

 !؟چطور باور کنم؟!؟!؟؟ها؟!؟!؟چطور؟!؟
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 دستشو گرفتم،سرد تر از همیشه بود

 کنار زخم رو دستش و بوسیدم

 دوباره زار زدم:بیدار شو

 حاال واسه خوابیدنت خیلی زوده

 بیدار شو آجی بیدار شو

 صنم دستم و گرفت و گفت:

_آجی باید بریم،زیاد اینجا موندن ما ممکنه حالش و بدتر کنه و 

 باعث ایست قلبی شه

 بوددل کندن واسم سخت 

 با سختی خدافظی کردیم و اومدیم بیرون

 آه که چه خدافظی دردناکی بود

 جلوی آی سی یو پاهای جفتمون خم شد و افتادیم زمین

تا حاال شده عزیزترین کست با مرگ دست و پنجه نرم کنه و تو 

 خودتو به آب و آتیش بزنی اما کاری نتونی انجام بدی؟!

 شوک بیرون اومدیمبا صدای گریه ی زنی من و صنم از 

 از جامون بلند شدیم و با قدمای لرزون رفتیم پایین
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 با دیدن مامان فائزه پاهام شل شد

 به خودم اومدم دیدم تو بغلشم

 بوی فائزه رو میداد

 خاله رو محکم بغل کرده بودم و تو آغوشش هق هق میکردم

 صدای لرزون و پر از درد خاله بلند شد

 رف..ت ..رم_دیدی..ن بچ..م رف..ت؟!دخت

 بچ..م و حل..ال کن..ید

 خودت..ون مید..ون..ید دل..ش پ..اک بود

 بچ..م س..اده ب..ود

 هم..ش چ..وب س..ادگ..ی و می خ..ورد

 راشی..ن جون.م بچ..م و حل..ال کن

 به خ..دا بچ..م بچ.ه ی بد.ی نب..ود

 کاری به ک.ار کس..ی نداش..ت

 حالل..ش کنی..د بذاری..د آرو..م بخ..وابه

حرفاش و با گریه ی شدید میزد طوری که نفسش هی قطع و وصل 

 میشد و بین حرفاش فاصله مینداخت
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 حرفاش آتیشم زد

 دلم ریش ریش شد

حال خودم یادم رفت و حاال فقط به مادری که من و جای بچش بغل 

 کرده بود فکر میکردم

 الهی بمیرم،حال ما که دوستاشیم اینیم،این مادر چی میکشه؟!

 صبر بده..فقط صبر....خدایا 

لحظه ای بعد خاله با خواهر و برادرش رفت باال پیش فائزه و ما 

 همچنان اون پایین گریه میکردیم

 یک ساعت گذشت

 صدایی از بلندگو پیچید که کاراموزها برن تو اتاق عمل

 هر لحظه منتظر معجزه بودم

 ایمان داشتنم %۱هنوزم به اون 

 لحظه بعد دایی و خاله فائزه با چشمای گریون اومدن پایین 

با عجله رفتیم سمتشون با دستشون طبقه پایین و نشون دادن و 

 گفتن:فائزه رو با آسانسور بردن طبقه پایین

 اتاق عمل پایینه

 با عجله رفتیم پایین
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 طوری از پله ها میرفم پایین که هر لحظه ممکن بود با کله پرت شم

 ایین از پشت شیشه فائزه رو دیدمرفتیم پ

 جیغی کشیدم وچسبیدم به شیشه

 تمام غم دنیا رو دلم سنگینی میکرد

 با داد صداش میزدم

با دیدن صنم و عسل و هستی که کنار تخت فائزه بودن سریع دیوار 

 رو به روم و دور زدم و رفتم پیششون

فظی مامان بابای فائزه باال سرش بودن و داشتن با دخترشون خدا

 میکردن

 ای وای که چه خداحافظیه دردناکی بود

 نزدیک تخت فائزه شدم

 دستش و گرفتم و صداش زدم

 دکتر اومد کنارمون

 نمیشنیدم چی میگه االن فقط منتظره شنیدن صدای فائزه بودم

 با هول دادن تخت دستم از دست فائزه جدا شد

بردن لحظه ی آخر بوسه ی پدر فائزه رو پیشونیش نشست و تخت و 

 داخل اتاق عمل
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 با بسته شدن در صدای جیغ های گوش خراش همه بلند شد

 تازه اون لحظه بود که تمام امیدم از بین رفت

 فائزم رفت

 خواهرم رفت

 زندگیم رفت

 رفتنی بی بازگشت

 رفت تا نفسش بره و به یکی دیگه نفس بده

زندگی فائزه من تو هجده سالگی پر کشید و با رفتنش به چندین نفر 

 بخشید

 آه خواهرم چه غم انگیز رفتی

 رفتنت دردناک اما زیبا بود

 به آرزویت رسیدی

خودت کارت اهدای عضو گرفته بودی و خودت همانگونه که 

 خواستی رفتی 

 فرشته ی من آرام بخواب

 آرام بخواب که این دنیا فانیست 
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 شاید تو دیگر نیایی اما ما میاییم

 همه ی ما میاییم

 اشپس منتظر ب

 دیدار ما به قیامت همه کسم

 غم انگیز ترین روز زندگیم با رفتن فائزه رقم خورد

 روزی که مامان فائزه در اتاق عمل جیغ میکشید میگفت:

 _دخترم رفت،همدمم رفت،همرازم رفت،همه کسم رفت

قلب هر کسی با حرفای مامان فائزه به درد میومد خودش و میزد و 

 ناله میکرد

امتحانم کنی چرا با رفتن اوالدم  این کار و  _خدایا میخواستی

 کردی؟!چراااا؟!؟؟!

 من از پس این امتحان بر نمیام

 به خدا که نمیام

 آخه رفتن دخترم و چه طور دووم بیارم

 رفتن جگر و گوشم و چطور تحمل کنم؟!خدااااا

 اون روز چقدر دردناک گذشت
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 روز پر دردی بود،روزه وداع با دوسته خوبم

ل یه کابوس بود،یه کابوسی که هر لحظه منتظر تموم همه چی مث

 شدنش بودم.

بعد از چند ساعت گریه کردن تو بیمارستان باالخره با حال داغون 

 برگشتیم خونه

اون روز بود که فهمیدم یه آدمه پست با سرعت زده به فائزه و 

همون لحظه فائزه پرت میشه رو کاپوت ماشینش و چون طرف 

یده ماشین و عقب جلو میکنه و فائزه رو پرت سنش کم بوده و ترس

 میکنه رو زمین و سرش میخوره به جدول

 رانندم با دیدن اوضاع فائزه فرار میکنه،که ای کاش نمیکرد.

 اگه یه ذره جوانمردی به خرج میداد اآلن فائزه زنده بود.

و مردم با غیرتم جای اینکه برسوننش بیمارستان نگاه می کردن و 

 گرفتنفیلم می 

رفیقه مثل دسته گلم چهل و پنچ دقیقه رو زمین بوده تا آمبوالنس 

 برسه

 مامان باباش زودتر از آمبوالنس میرسن باال سرش

مامانش باال سرش داد میزده و خواهش میکرده که یکی دخترش و 

برسونه بیمارستان اما مردم گوشی به دست میترسیدن با قطع کردن 
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تر صدمه دیده فیلم خراب شه و تو فیلمشون و رسیدگی به یه دخ

 دنیای مجازی الیک کمتری بگیره

 ِهی افسوس ،افسوس به این فرهنگ

 به راستی انسانیت از کی به فنا رفت؟!

اگه یه سگ اونجا بود مطمئنا بیشتر از این جماعت به ظاهر انسان 

برای یه جسم نیمه جون دل میسوزوند و چه بسا همون سگ به 

 فائزه کمکم میکرد

 آه خواهرم ببخش که اون روز دورت هیچ انسانی نبود

ببخش که میتونستن نجاتت بدن و ندادن به جاش نگاه کردن و فیلم 

 گرفتن

دکترا گفته بودن چهل و پنج دقیقه که رو زمین بوده باعث شده جون 

 به مغزش نرسه و ضربه مغزی شه

 کاش اون روز یه انسان پیدا میشد و میرسوندش بیمارستان..

 اش...ک

 اون وقت االن فائزه کنارمون بود،زنده بود

 فائزه ی من نمرد،کشتنش
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یکی از مغازه دارای اون اطراف تعریف میکرده که فائزه وقتی 

میوفته رو کاپوت ماشین زنده بوده و از درد به خودش میپیچیده 

 اما ...

 آه خدا..

 لعنت به باعث و بانیه این اتفاق

 لعنت به مردم سنگ دل

 لعنت به قاتلش

 لعنت

 اون روزم با هزار درد گذشت

 روز بعد من و عسل و صنم و هستی رفتیم تطهیر خونه

 قرار بود فائزه رو بهشت زهرا قسمت نام آوران دفن کنن

موقعی که جنازه رو آوردن صدای جیغ ما تو هیاهوی شلوغی 

 بهشت زهرا گم شده بود

 همه جلوی جنازه نماز خوندن ولی من نتونستم

خیره ی تابوتی که بدن تیکه تیکه شده ی فائزه توش بود شدم و از 

 تهه دل جیغ میکشیدم و صداش میزدم
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پس از خوندن نماز تابوت فائزه رو گذاشتن تو آمبوالنس که ببرن 

 سره خاک

شاید احمقانه به نظر بیاد ولی سعی داشتم جلوشونو بگیرم و همش 

 نت،آجی ترو خدا پاشومیگفتم فائزه پاشو،آجی پاشو میخوان ببر

 چند نفری جلوم و گرفتن و آمبوالنس راه افتاد و ما هم پشت سرش

موقع خاک کردن فائزه دیگه کار از جیغ زدم گذشته بود ،خودم و 

 میزدم و فائزه رو صدا میکردم

اما فائزه ی من آروم خوابیده بود،یه خوابه ابدی که بیدار شدنش 

 غیر ممکن بود.

 کردنش چهره ی زیباش و یه بار دیگه دیدمقبل خاک 

 باورم نمیشد این همون فائزه ی شیطون باشه

 "لعنتی آروم بشور بدنش کبود میشه

 نامردا نمرده اول جوونیشه

 یه دیقه خاک نریز بزار ببینمش

 یه دیقه خاک نریز داره وقتم تموم میشه"

 هر بیل پر خاکی که رو فائزه ریخته میشد خنجری بود بر قلب

 شکستم
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 داشتم آتیش میگرفتم

 از کنار قبرش ُجم نخورم

بعد از اینکه فائزه رو گذاشتیم تو خونه ی ابدیش متوجه ی پرند و 

 مریم شدم

 خودم و انداختم تو بغل پرند و با گریه و دلی پر از درد نالیدم:

 _دیر رسیدین خواهرم رفت،فائزه رفت،آجیمون پر پر شد پرند

ش یه خورده زخم میشد چقدر ناله پرند یادته فائزه انگشت

 میکرد؟!تحمل درد و نداشت

 ولی نامردا دیشب تیکه تیکش کردن

الهی بمیرم واسه فائزم که انقدر درد کشید،خدا لعنت کنه کسی و که 

 این باالرو سرش آورد.فائزم رفت..

 جیغم بلند تر از قبل شد طوری که حنجرم میسوخت

 _فائزززززم رفتتتتتت خداااااااا

 ه جایه کیو تنگ بود که انقدر زود بردیش؟!آخ

 فائزم کلی آرزو داشت کلی امید به زندگی داشت آخه چرا؟!

 انقدر گریه کردم و جیغ کشیدم دیگه جونی تو تنم نمونده بود
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بعد از مراسم مامان فائزه اصرار داشت بریم رستوران ناهار 

 بخوریم،میگفت غذای عروسیه بچمه باید دوستاش حتما بخورن

برای دل اون مادر رفتیم ولی هیچی از گلومون پایین نرفت زهر 

 مار میخوردیم بهتر بود

 آخرشم طاقت نیاوردیم و دوباره تاکسی گرفتیم و برگشتیم سره خاک

 سره خاکش خلوته خلوت بود

نشستیم باال سرش و در حالی که گالی باال سرش و پر پر میکردیم 

 با گریه از خوبیاش میگفتیم

 حرف زدناش،آرزوهاش،خنده هاش،تکیه کالماش...از 

 میگفتیم و اشک ریختیم

 گوشیم و برداشتم و آهنگ زند وکیلی رو پلی کردم

با بلند شدن صدای آهنگ گریه های همه شدت گرفت و دوباره 

 شروع کردم به ناله کردن

 الال کن دختر زیبای شبنم الال کن رویه زانویه شقایق

 مهری نبینی تو بیداریه که تلخه حقایقبخواب تا رنگ بی 

 تو مثله التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم

 سرم گرم نوازشهای اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم
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 حاال من موندمو یه کنجه خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده

 تالطمهای امواج جدایی زده کاشونمو صد تکه کرده

 از اون خوابه شیرین دیگه چشمم به دنیا وا نمیشد دلم میخواست پس

 میونه قلب متروکم نشونی دیگه از خاطره پیدا نمیشه

 آجی پاشو بذار یه بار دیگه بغلت کنم

 زندگیم زود بود واسه رفتنت

 رفتنت و چطور باور کنم؟!

سیسمونی واسه  پاشو آجی،پاشو قرار بود بریم بیرون،قرار بود بریم

 بچم بگیریم

 و لعنتی،پاشو خواهر زادت منتظرتهپاش

مگه نمیگقتی تحمل دیدن اشک دوستات و نداری؟!پاشو ببین چطور 

دارن واست اشک میریزن،پاشو مثل گذشته اشکامونو پاک کن،پاشو 

 فائزه ترو خدا پاشو

 صدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسمو هیچ آوازه ای نیست

 ای نیست آشنای تازه نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از

 به پروانه صفتها گفته بودم که شمعم میله خاموشیه من نیست

 پرنده رو درختم آشیون کن حاال وقت فراموشیه من نیست
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 تو مثله التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم

 سرم گرم نوازشهای اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم 

 بمونم نذاشتنمیخواستم شب پیشه فائزه 

 کیارش اومده بود دنبالم

 با دیدنش خودم و انداختم تو بغلش

 پیراهنش و چنگ زدم و نالیدم:

 _کیارش تو بگو همه ی اینا دروغه،بگو فائزه نمرده،بگو زندس

 کیارش هیچ حرفی نمیزد و فقط پشتم و نوازش میکرد

کوبیدم که نمیدونم چقدر تو بغلش گریه کردم و با مشت به سینش 

 متوجه شدم هوا داره رو به تاریکی میره

 کیارش رو به من کرد و گفت:

 _باهاش خداحافظی کن دیگه بریم

 هر لحظه داره حالت بدتر میشه

 با ترس از کیارش فاصله گرفتم

_نه نه نمیخوام،میخوام شب پیشش بمونم،امشب شبه اول 

ادت کنه من قبرشه،فائزه از تاریکی میترسه تا به خونه ی جدیدش ع

 پیشش میمونم،تنهاش نمیذارم . نه نه تنهاش نمیذارم.
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 کیارش نزدیکم شد و دوباره سرم و رو سینش گذاشت

از خستگی زیاد و اینکه دو شب بود نخوابیده بودم داشت تو بغل 

 کیارش خوابم میبرد

 کیارش سرم و نوازش کرد 

ش موج لباش و چسبوند به پیشونیم و با لحن که غم و ناراحتی تو

 می زد گفت:

 _راشینم عزیزم شب اول قبر خانوادش پیشش میمونن

 تو اآلن حالت خوب نیست،نه حال تو نه حال بچت

 تو که نمیخوای بالیی سره بچمون بیاری میخوای؟!

 به خدا فائزه راضی به این حالت نیست

 اینجوری فقط داری عذابش میدی

 اون االن جاش خیلی خوبه

 یاس و داره نگات میکنهمطمئن باش همین نزدیک

 هول کردم

 سرم و از روی سینش برداشتم و به اطراف نگاه کردم

 اما فائزه نبود
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 کیارش دوباره سرم و چسبوند به سینش و منو به خودش فشرد

 _اون ما رو میبینه ولی ما نمیتونیم ببینیمش

 آروم باش دردت به جونم

 قول میدم بازم بیارمت

خاطر من،به خاطر اون کوچولویی که دو اآلن پاشو برگردیم نه به 

 روزه پا به پای مامانش ناراحته و داره اشک میریزه

 به خاطر اون پاشو

 سرم و از روی سینش برداشتم و نگاهی به کیارش انداختم

 سری تکون و دادم و دوباره نزدیک قبر فائزه شدم

 میاوردمگریه ی آرومی سر دادم نمیدونم این همه اشک و از کجا 

 با درد نالیدم:

 _کمرمون و شکستی فائزه ،این کمر دیگه صاف نمیشه

 قربونت برم میدونم االن راحتی

 قلبت اآلن تو سینه ی یکی دیگه میتپه

دورت بگردم که همه چیتو اهدا کردن حتی اون چشم های خوشگلت 

 و
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 ولی با این حال باز بد داغی و رو دلمون گذاشتی

ن ما کلی فائزه داریم ولی این حرفا دردی و همش با خودم میگم اال

 ازم دوا نمیکنه

 من فائزه ی خودم و میخوام

 بینیمو باال کشیدم و ادامه دادم:

 _آجی از خونه جدیدت نترسیاااا

 خودم از این به بعد همش میام پیشت

 میدونم از تاریکی میترسی ولی خدا هواتو داره

 تنهات نمیزارم نفسم

 از این به بعد اینجاستپاتوق من و بچه ها 

 این همه مدت تو میومدی از این به بعد ما میایم

 تا همیشه ما میایم

 سرم و رو به آسمون بلند کردم و زیر لب زمزمه وار گفتم:

 _خدایا امشب بهش سخت نگیریا

 خودت هواشو داشته باش

 صدای هق هقم که بلند شد دست کیارش دورم نشست و بلندم کرد 
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 خت بود اما باید میرفتمدل کندن واسم س

 فائزه ی من رفته بود و دیگه بر نمیگشت

دست کیارش دورم حلقه شد و من و از اونجا دور کرد و من با 

 قدمای لرزون و به اجبار باهاش همراه شدم

 دوستای دیگمم پشت سرمون اومدن

 نگاهی به خورشید که در حال غروب کردن بود انداختم

 انگیزیآه که چه غروب غم 

 آه خواهرم چه غم انگیز رفتی

 غم را به ما بخشیدی و خود از این دنیا رفتی

 خسته ام دوریت نمیرود از یاد

 اما تو خشنود و با دلی راضی رفتی

 پدرت کمر خم کرد و مادرت دیوانه شد

 اما تو سربلندمان کردی رفتی

 روز آخر التماست کردیم برگردی

 اما قسمتت ماندن نبود و رفتی

 ک چشم دوستانت لحظه ای خشک نشداش
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 تو خود روز آخر اشک ریختی رفتی

 خنده ات در روز آخر ثبت شده در ذهنم

 پر غرور و پر صالبت پر معنا رفتی

 با رفتنت جان دادی به چندین نفر

 غم انگیز اما دست و دلباز رفتی

 خود امضای کرده بودی کارت اهدای عضوت را

 میخواستی رفتیآه خواهرم همانگونه که 

 دوریت شاعر کرد منه خسته دل را

 در خوابم آمدی لبخند زدی رفتی

 آرام بخواب این دنیا به کسی وفا نکرد

 تو نیز بی وفا شدی و رفتی

 این دل باور نکرد رفتنت را

 اما چه ُکند،که تو دیگر رفتی

 بسته شد دفتر عمرت ای رفیق 

 یهمیشه به یادت هستیم اما افسوس که دیگر رفت

 آیسا_سادات_حسینی
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 روزها از پی هم میگذشت و همچنان داغ دل من تازه بود

 اصال کی گفته خاک سرده؟!

 بعده به خاک رفتنشم درد و غصه همچنان باقی بود

چهلم فائزه هم گذشت،تو این مدت وجود کیارش و کوچولوی تو 

 راهیمون بود که من و سر پا نگه داشت

 رفتم سونوگرافی،بچم پسر بود.اواخر ماه چهارم بودم که 

همش خدا خدا میکردم شبیه کیارش بشه،کیارش با اینکه دختر 

دوست داشت ولی کلی ذوق کرد و همش میگفت:جنسیت مهم نیست 

 مهم سالم بودنه بچست.

 اواخر دی ماه بود که کیانوش بدون بردیا از ایتالیا برگشت

 رفتو جالب اینجا بود که هیچ کس سراغ بردیا رو نمیگ

 با تمام اتفاقاتی که تو ایتالیا افتاد بازم دلتنگ بردیا بودم

هر چی باشه داییم بود و از بچگی هر لحظه کنارش بودم و به 

 وجودت کناره خودم عادت کردم

 کیانوش اکثرا با کیارش میومد خونه ما   

کلی از حامله بودن من خوشحال بود و همش میگفت باالخره دارم 

 عمو میشم
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 از این حرفاش ناراحت میشدمراستش 

کیانوش اآلن باید برای بچه ی خودش ذوق میکرد نه بچه ی 

 برادرش

هر لحظه از تهه دلم واسش دعا می کردم و از خدا می خواستم یه 

 زن خوب مثل خودش گیرش بیاد 

 کیانوش واقعا مرد خوبی بود و کلی براش احترام قائل بودم

ی و خوشتیپی که میتونست واقعا حیف بود مرد به این برازندگ

 آرزوی هر دختری باشه تا این سن مجرد بمونه

 چقدر دوست داشتم مهنا رو ببینم

همون دختری که کیانوش سالها عاشقانه دوسش داشت و بعد اون 

 هیچ کسی و به قلبش راه نداد

 با باز شدن در خونه از فکر بیرون اومدم و نگاهی به در انداختم

 راه با کیارش اومدن داخلطبق معمول کیانوش هم 

 نگاهی به کیسه های دستشون انداختم و زیر لب سالم کردم

 جفتشون جوابم و دادن و وارد اتاق بچه شدن

 اتاقی که تک تک وسایالش و من و کیارش با عشق خریدیم و چیدیم

 رنگ اتاق ترکیبی از آبی کاربنی و سفید بود
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روشن تری برای این پیشنهاد کیارش بود و هر چی میگفتم رنگ 

 اتاق انتخاب کنیم میگفت نه رنگ اتاق پسرم باید سنگین باشه

 رنگ اتاق دخترمون و بعدا روشن میکنیم

 از این استداللش کلی خندیدم 

 پشت سرشون وارد اتاق شدم

 بازم رفته بودن خرید اسباب بازی و لباس

خسته تو این مدت انقدر واسه این بچه خرید کرده بودیم که دیگه 

 شده بودم

 تو چهار چوب در دست به کمر وایستادم و رو به کیارش گفتم:

 _اینا چیه؟!

 کیا همین دیروز کلی لباس و اسباب بازی گرفتیم 

 مگه نگفتم دیگه هیچی نگیر؟!

 اتاق دیگه جا نداره چرا الکی ولخرجی میکنی؟!

قیافه ی کیارش مثل پسر بچه ای شد که در عین ارتکاب جرم مچش 

 رفتنو گ

 نیم نگاهی به کیانوش انداخت و گفت:
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_بیا کیانوش چند بار گفتم همه چی هست الزم نیست چیزی بخری؟! 

 حاال خودت جواب راشین و بده

و مثل این خاله زنکا پشت چشمی برای کیانوش نازک کرد و 

 خواست از اتاق بره بیرون که جلوشو گرفتم

 کیانوش ابرویی باال انداخت و گفت:

 و من خریدم یا خودت؟!_بچه پرر

البد عمم بود با دیدن سیسمونی با کله رفت داخلش و هر چی میدید 

 بر میداشت

کم مونده بود که چهار پنج تا دیگه تخت و کمد و میز و صندلیم به 

 سیسمونیش اضافه کنی

 جلوتو نگرفته بودم که حاال کله مغازه رو بار زده بودی

مه وسایل نیست اتاق کار و با این حساب یه اتاق جوابگوی این ه

مهمان و کتابخونه و آشپزخونه و انباری و هر چی دمه دستتون 

 اومد همرو بکنید اتاق بچه 

کیارش قیافه ی متعجی به خودش گرفت و پشت به من برگشت 

 سمت کیانوش

 کیانوش با اون قیافه ی جدیش رو به کیارش  گفت:

 _ها چیه؟! مگه دروغ میگم؟!
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 و نیا واسم که کارتو گردن نمیگیرمانقدرم چشم و ابر

پررو بازی در بیاری بهش میگم نصف خریدارو نتونستی با ماشین 

 بیاری سفارش دادی بیارن دره خونه

 با صدای بلندی گفتم:

 _کیااااااارش؟!؟!؟؟؟!؟

 صدای سرفه کردن کیارش پیچید تو اتاق

 خوب میدونستم سرفه کردنش نمایشیه

 م که برگشت سمتمبا عصبانیت کیارش و صدا زد

 لبخند دندون نمایی زد و گفت:

_عزیزم خیلی اتفاقی این سیسمونی و دیدم انقدر وسایالش از دور 

برق میزد گفتم یه سری بزنم ببینم خوبه برای بچه ی بعدیمون اینجا 

 خرید کنیم یا نه

 ابرویی انداختم

 _بچه ی بعدیمون؟!

 _آره عزیزم بعدیمون

 خریدی؟!_پس چرا حاال 
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کیارش دستش و برد تو موهاش و کمی سرش و خاروند و با 

 صدایی که سعی میکرد مظلوم به نظر برسه گفت:

_آخه میدونی یه لحظه حواسم نبود  فکر کردم دومی تو راهه،باور 

کن انقدر ذهنم درگیر بود وقتی وسایل و خریدم وسط راه بودیم که 

 میدونم چرا ذهنم پیش دومی بودیادم افتاد هنوز اولی به دنیا نیومده،ن

 صدای خنده ی کیانوش بلند شد

 کیارش برگشت سمتش و گفتم:

 _تو یکی ساکت باش که همه آتیشا از گور تو بلند میشه

 کیانوش لبخندش و خورد

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 _به من چه خو

 کیارش سری تکون داره

 _یه به من چه ای نشونت بدم که حض کنی

 وبت منم میشهصبر کن ن

 نذاشتم بحثشون بیشتر از این کش پیدا کنه

 شونه ی کیارش و گرفتم و کشیدمش سمت خودم

 زل زدم تو چشماش و گفتم:
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 _حاال من با این همه خرت و پرت و چیکار کنم؟!

 اتاقای دیگم پر شده از وسایل بچه

 فکر کنم از این به بعد باید از در و همسایم اتاق قرض بگیریم

 کیانوشم در حالی که به زور سعی داشت جلو خندش و بگیره گفت:

 _رو اتاق منم میتونید حساب کنیدااا یه گوشش خالیه

کیارش برای کیانوش چشم و ابرویی اومد که یعنی بعدا حسابت و 

 میرسم

کیانوشم درست مثل کیارش پشت چشمی براش نازک کرد و از اتاق 

 رفت بیرون

 قیافش و مظلوم تر کرد و گفت:با رفتن کیانوش ،کیارش 

 _راشین باور کن من بی تقصیرم

 همش تقصیر اون کیانوشه بی همه چیزه

 گولم زد اغفالم کرد سرم و شیره مالید

 گفت این مغازه چیزای قشنگی داره

 جفت دستامو رو کمرم گذاشتم 

 اخمی رو پیشونیم نشوندم و گفتم:
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 بخری؟!_اون بگه میمون قشنگه تو باید بری 

منظورم از میمون،میمون واقعی بود که یهو کیارش خم شد از تو 

یکی از کیسه ها یه عروسک میمون برداشت و در حالی که نیشش 

 تا بنا گو باز بود گفت:

 _اتفاقا گفت این قشنگه منم خریدمش

 از عصبانیت لحظه ای چشمامو بستم و باز کردم

 _کیارش مگه نگفتم اینا همش اصرافه؟!

 نگفتم چیزایی که خریدیم و دیگه الزم نیست دوباره بری بخریمگه 

 کله خونه شده اتاق بچه

 این همه لباس گرفتی روزی یکیشونم بپوشه بازم زیاده

 بچه که به دنیا میاد زود بزرگ میشه و رشد میکنه

 هر ماه باید براش لباس جدید خرید

 لباسای قبلیش واسش کوچیک میشه

 س چیکار کنم؟!حاال من با این همه لبا

 کیارش با یه قدم فاصله ی بینمون و پر کرد

 دستاشو دور حلقه کرد
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 لبخندی مردونه ای زد و گفت: 

 _راشین تو نمیتونی درک کنی چه حسی دارم

 که چقدر از پدر شدنم خوشحالم

 با همین خریدا یه جورایی میخوام خوشحالیم و نشون بدم

م اینجور حس خوبی بهم میخوام همش برم واسه فسقل بابا خرید کن

 میده و باعث میشه پدر شدنم و باور کنم

نمیدونی چه حسی داره وقتی طرف ازت میپرسه:واسه بچه ی 

 خودتون میخواین؟!

اون لحظه دلم ضعف میره واسه کوچولومون با غرور سرم و باال 

 میگیرم و میگم:آره واسه بچه ی خودم میخوام

 آخ نمیدونی چه حس و حالی داره

 ین همه شوق و ذوقش بی اختیار لبخندی رو لبام نشستاز ا

 _میدونم خوشحالی منم خوشحالم

 ولی طوره دیگه ایم میشه این خوشحالی و نشون داد

 به خدا منی که عاشق خرید کردن بودن حاال دیگه ازش بیزارم

 کیا خواهش میکنم دیگه هیچی نگیر سیسمونی بچه تکمیله
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نیاز بود حتما بهت بگم تهیه کنی ولی سر قول میدم بهت اگه چیزه 

 خود دیگه چیزی نگیر

 صورت کیارش کمی نزدیک اومد

 _باشه خانومی

 پس دیگه خرید واسه بچه بسه

 فردا میریم واسه مامان بچه خرید کنیم

میشه و باید چند دست لباس حاملگی جدید  کم کم شکمت داره بزرگ

 بگیریم

 یهو قیافم غمگین شد

 زل زدم تو چشمای کیارش و گفتم:

 _کیا شکمم گنده تر بشه زشت میشم؟!

 بوسه ای رو پیشونیم زد

 _نه قربونت برم کی گفته؟!

 هر چی گرد و قلمبه تر میشی خواستنی تر میشی

ه لباش و روی لبام و قبل از اینکه فرصت اعتراض کردن به من بد

 گذاشت و نرم و آروم مشغول بوسیدنم شد
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شیرینی لباش از خود بی خودم کرد و باعث شد دستم و دور گردنش 

 حلقه کنم و بی توجه به بحث لحظه ای پیش باهاش همراه بشم

 مشغول بوسیدن همدیگه بودیم که صدای کیانوش از تو حال بلند شد

 این دعواش کنی _زن داداش حاال نمیخواد بیشتر از

 بوی غذات پیچیده تو خونه مردم از گشنگی

 با عجله از کیارش جدا شدم 

 قیافه کیارش جمع شد و زیر لب گفت:

 _بر خر مگس معرکه لعنت

 لبخندی زدم و خواستم از اتاق برم بیرون که جلوم و گرفت

 نگاهی به شکمم انداخت و با لحن با مزه ای گفت:

 مثل عموت خر مگس نشیاا_بابا جان به دنیا اومدی 

 دیوونه ای نثارش کردم و اتاق اومدم بیرون

کیانوش کتش و در آورده بود و لم داده بود روی مبل تلویزیون نگاه 

 میکرد

 وارد آشپزخونه شدم

دو تا چایی تازه دم ریختم و با کاکائو و خرما گذاشتم رو سینی و 

 رفتم بیرون
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همین نمیذاشتم کیارش و کیانوشم همیشه با قند مخالف بودن برای 

 بخورن 

وارد پذیرایی که شدم کیانوش با دیدنم سریع از جاش بلند شد و 

 سینی و ازم و گرفت و لحن دلخوری گفت:

 _راشین چرا زحمت کشیدی؟!

 میگفتی خودم میومدم میاوردمش

 لبخندی روش زدم  

 _نه بابا چه زحمتی؟!

 یه چایی ریختم دیگه

خوابمون باز شد و کیارش در حالی که لباساش  همون لحظه در اتاق

 و عوض کرده بود از اتاق اومد بیرون

 نگاهی به سینی چایی انداخت و گفت:

 _به به ببین راشین خانوم چه کرده

 خدایی اآلن چایی خیلی میچسبه

 با زدن این حرف رو مبل کنار کیانوش نشست

 کیانوش لبخند کجی زد و رو به کیارش گفت:

 ی_بپا نچای
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 کیارش با آرنج زد تو شکمش و گفت:

 _چاییتو بخور حرف نزن

دو برادر در حال کل کل بودن که تنهاشون گذاشتم و وارد 

 آشپزخونه شدم

 بوی قرمه سبزی کله خونه رو برداشته بود

 همیشه عاشق آشپزی بودم

از وقتی با کیارش برگشته بودیم خونه خودمون مامان همش میگفت 

 هوس کردی بگو درست کنم بیارم واست هر وقت هر غذایی و

اما همیشه هر غذایی که دلم میخواست و خودم درست می کردم و 

کیارش از این بابت خیلی خوش بود و دم به دقیقه بهم می گفت کد 

بانو و موقع غذا خوردن انقدر قربون صدقم می رفت و از دست 

 پختم تعریف می کرد که غرق لذت می شدم

م عالی بود چون از سن کم آشپزی و یاد گرفته شکر خدا دست پختم

 بودم و حاال حرفه ای شده بودم

 یا مامان بهم یاد می داد یا شمسی جون

با یادداوری شمسی جون با خودم گفتم:یادم باشه حتما شمارش و از 

 مامان بگیرم و حال دخترش و بپرسم

 مشغول چیدن میز بودم که کیانوش و کیارش اومدن داخل
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 کیارش از شونه هام گرفت و من و نشوند رو صندلی

 متعجب نگاهش کردم که گفت:

 _شما امروز زیاد کار کردی بشین بقیه کارا با کیانوش

 کیانوش با دست زد پس کله ی کیارش و گفت:

 _اِ حرف نزن برو برنج و بکش

 کیارش دستی به سرش کشید 

 برنج و می کشم_باشه خو ، تا تو خورشت و بریزی تو ظرف منم 

 جفتشون به سمت گاز رفتن

همینطور که بهشون میخندیدم خواستم پاشم برم کمکشون کنم که 

 پشیمون شدم

 نمی خواستم همچین صحنه ی تکرار نشدنی  و از دست بدم

 قیافه هاشون در حال کار کردن خیلی با مزه شده بودم

 خنده  آخرشم نتونستم خودم و کنترل و کنم با صدای بلند زدم زیر

 صدای خندیدنم که بلند شد جفتشون برگشتن سمتم

 کیانوش ابرویی باال انداخت و گفت:
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سال عمری که از خدا گرفتم تا حاال یه  ۳۴_بخند بایدم بخندی تو 

 بشقاب جا به جا نکرده بودم االن دارم خوشت میریرم تو ظرف

 خیر سرم مهمونم

 کیارش ضربه ی آرومی پشت کیانوش زد و گفت:

 مون؟!_مه

ساعته اینجایی مهمون به  ۲۴مهمون یه روز دو روز تویی که 

 حساب نمیای که

کیانوش ظرف خورشت و گذاشت رو میز و خودشم نشست رو 

 صندلی

 _خب که چی؟!

 می خوای بگی زیاد میام اینجا؟!

همینه که هست،خونه داداشمه و فضولیشم به تو نیومده پس بشین 

 رتت میکنم بیرون غذاتو بخور حرفم نباشه وگرنه پ

 کیارش مظلوم سری تکون داد و کنارم نشست

با شوخی و مسخره بازیای دو برادر که حاال اسمشون و گذاشته 

 بودم پت و مت شام خورده شد

 المصب عجب شامیم بود
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شام و که خوردیم با کمال پروویی گفتم ظرفا هم دست بوستونن و 

 از آشپزخونه رفتم بیرون

 ی استراحت کنمرفتم تو اتاق تا کم

 کوچولوم کم کم داشت بزرگ می شد و یه خورده اذیت می کرد

 رو تخت دراز کشیدم و با بستن چشم هام خوابم برد

 نصفه شب بود که از خواب پریدم

 با دیدن جای خالی کیارش از جام بلند شدم

 یعنی این وقت شب کجا رفته؟!

 بیروندستی توی موهای بازم کشیدم و از اتاق رفتم 

 برق آشپزخونه روشن بود

 خواستم وارد آشپزخونه بشم که با صدای کیارش سره جام ایستادم

 با شنیدن حرفاش سریع چسبیدم به دیوار که یه وقت من و نبینه

 _کیانوش تو می گی چیکار کنم؟!

 اینکه تا مرز ورشکسته شدنم رفتم به خاطر اون عوضی بود

و آوردم اینجا چون اونجا آدم  بهمین بهونه ی ورشکستیم بود راشین

 مورد اعتمادی نبود که راشین و بسپرم دستش
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این اواخرم همش با ماندانا بودم طوری که وقت انجام هیچ و کاری 

 و نداشتم و نمیتونستم به راشین برسم

انقدر درگیر ماندانا بودم که اون پست فطرت ها از فرصت 

 سوءاستفاده کردن و گند زدن به شرکت 

 و شرکتم تو ایتالیا هم نفوذ پیدا کرده بودنحتی ت

 ببین اینا دیگه چه جونورین

 دیروزم که بچه ها میگفتن اردشیر و نزدیک خونه دیدن

دیگه نمی تونم ساکت بمونم کیانوش، باید کامال پلیسم در جریان 

 بذاریم

 ما به تنهایی کاری از دستمون بر نمیاد

همونطور که به دیوار تکیه زده دستم و جلوی دهنم نگه داشتم و 

 بودم سر خوردم و نشستم رو زمین

 باورم نمی شد کابوس شب هام برگشته باشه

 کیانوش در حالی که سعی می کرد آروم صحبت کنه گفت:

 _مگه دیوونه شدی پسر؟!

 این همه زحمت نکشیدیم که اآلن به بادش بدیم

 دیگه چیزه تا رو کردن دستشون نمونده
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 پلیسا چیکار کردن که اآلنم بخوان بکنن؟!این همه سال 

 چه گلی به سرمون زدن ها؟!

 _اما کیانوش اآلن اوضاع فرق میکنه

 بحث سره زن و بچمه

 راشین حاملس

 کوچکترین استرسی براش سمه

از تهدیدای این اواخر اردشیر و اون عوضی چیزی بهش نگفتم 

 چون میدونم دونستن این موضوع ها براش خوب نیست

راشین حتی نمیدونه دور تا دو خونه پر از محافظه برای اینکه ازش 

 محافظت کنن

 چند روز پیش می گفت حس میکنه یکی دائما داره تعقیبش می کنه

 لعنتی نمی دونستم منظورش محافظاس یا اردشیر

 تازه به خاطر از دست دادن دوستش یه خورده آروم تر شده

 م؟!حاال بیام یه شوک دیگه بهش وارد کن

 از طرفیم باید یه سری چیزارو بدونه تا بیشتر حواسش و جمع کنه

 مشکل ما اینجاس که داریم از خودیا میخوریم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1410 

 اون قدر خودی که تو باور هیچ کس نمی گنجه

 از طرفیم هدف اردشیر اآلن هم راشینه هم بچمون

 لحظه ای سکوت کرد و دوباره ادامه داد:

 چیکار کنم _دیگه مغزم رد داده نمیدونم باید

 خسته شدم کیانوش خسته

 فکر اینکه بالیی سره زن و بچم بیاد داره دیوونم میکنه

به هر دری که بگی زدم نشد که نشد،واقعا نمیدونم چجوری باید از 

 خانوادم محافظت کنم

کاش هر چه زودتر اون مدارک لعنتی پیدا شه و کل باندشون 

 دستگیر بشن

 ی تونم یه نفر راحت بکشمفکر کنمکنم تازه اون لحظس که م

 ضربان قلبم شدت گرفت

 باور حرفاى كیارش واسم سخت بود

 آخه چرا خوشى و آرامش به من نیومده؟! 

چرا حاال كه تازه دارم معناى آرامش و مى فهمم باید دوباره سر و 

 كله ى اردشیر پیدا شه؟!

 نكنه بخواد بالیي سره بچم بیاره؟!
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 از این فكرم تنم لرزید

 داى كیارش و نمي شنیدمدیگه ص

 زل زدم به رو به رو و ذهنم پر كشید به گذشته

 گذشته اي كه نتونستم كامل براي كسي تعریف كنم

 چیزایي دیدم و حرفایي شنیدم كه قابل بیان نبود

روزى كه تو اون زیر زمین تاریك و خوف ناك اشك میریختم و ناله 

اون اردشیر لعنتى  مى كردم كه در یهو با صداي ناله اى باز شد و

 اومد داخل

 از ترس عقب عقب رفتم طورى كه خوردم به دیوار

 اردشیر با اون قیافه ي عصبانیش اومد رو به روم نشست

 لبام مى لرزید و قلبم داشت از جا در میومد

اردشیر با اون اخم روى پیشونیش كه چهرش و ترسناك تَر از قبل 

 كرده بود زل زد تو چشمام و گفت:

 _میدوني چرا اینجایي؟!

 آروم سري تكون دادم

 سر جاش بلند شد و گفت : 

 _خب پس من بهت میگم
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 میگم تا بدوني پدرت چه جور آدمه

 چند قدمي ازم فاصله گرفت

روي صندلي چوبي كه روزه قبل بهش بسته شده بودم نشست و 

 خیره نگام كرد

 از ترس آب و دهنم و قورت دادم و نگاهش كردم

 ه اردشیر من و دزدیده سخت بود واسمباور اینك

 اردشیر دستاشو رو پشت گذاشت و با اون صداي عصبیش گفت:

 _میدونم به هیچ عنوان توقع دیدن من و اینجا نداشتي 

روزي كه داشتي به یكي از زیر دستام التماس مي كردي تا ولت كنه 

 همین كه من و دیدي زبونت بند اومد و شوكه زل زدي به من

 زد و ادامه داد: پوزخندي

 _میخوام برات یه داستان تعریف كنم

 داستاني كه میدونم با شنیدنش شوكه تَر میشي 

 تك سرفه اي كرد و من منتظر شنیدن ادامه ي حرفاش بود

 بعد از كمي سكوت باالخره به حرف اومد
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_هفت سالم بود كه فهمیدم پدرم سره مادرم هوو آورده اونم فقط به 

مادرم موقع به دنیا آوردن من دچار مشكل میشه خاطر أین كه رحم 

 و آسیب میبینه و باعث میشه مادرم نازا بشه

پدرم بچه هاي زیادي مي خواست و تاكیدم داشت كه حتما باید پسر 

 باشه نمیخواست ادامه ي نسلش به مشكل بخوره

 و تنها دلیل طالق ندادن مادر من این بود كه واسش پسر آورده بود

 یك سال گذشت

 زن دوم پدرمم پسر به دنیا آورد

و همین موضوع باعث شد پدرم همش پیش اونا باشه و من و مادرم 

 و به كل فراموش كنه

 ملوك بانو زن دوم پدرم دو تا دخترم آورد

پدرم با أین كه از دختر خوشش نمي اومد ولي حاال عاشق دختراش 

 بود

 ملوك بانو بازم حامله بود

 پدرم مثل پروانه دورش مي چرخید 

 بیچاره مادرم همه ي اینارو میدید و دم نمي زد
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روز به روز پیر تر و آشفته تر مي شد و أین خبر از حال درونش 

 مي داد

منم با اینكه تو حال و هواي بچگي بودم ولي بازم پا به پاي مامانم 

 درد كشیدم و سوختم و ساختم

م گرفت و ملوك بانو سره بچه ي ولي طولي نكشید كه آهه مامان

 چهارمش از بین رفت

 بچشونم چون هشت ماهه به دنیا اومده بود زنده نموند

 كمر پدرم شكست نابود شد 

 براي اولین اشك پدرم و دیدم 

مثل یه بچه اشك مي ریخت و ملوك بانو رو صدا مي زد ولي لحظه 

 اي دلم براش نسوخت

 رد؟!مگه اون براي من و مادرم دل سوزي ك

 پدرم عاشق زن دومش شده بود و بعد اون از پا در اومد

 با أین حال مادرم بازم هواشو داشت و شد مرهم دردش

 ولي اخالق پدرم عوض شده بود

انقدر عوض كه باورم نمي شد این همون پدرمه همون قهرمان 

 بچگیمه
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 پدرم مارو مقصر مرگ ملوك بانو مي دونست

ي سر زدن به ملوك بانو مي ره مثل این كه اون روز مادرم برا

 خونشون و همین كه بر میگرده حال ملوك بانو بد مي شه

 مادرم زن بدي نبود

ولي پدرم فكر مي كرد كه اون روز اون چیزي به ملوك بانو گفته 

 كه حالش بد شده

 همش به مادرم مي گفت قاتل میگفت تو كشتیش

 و به قسم هاي مادرم توجهي نمي كرد

زندگي و برامون جهنم كرد و آخرشم دوباره زن گرفت من یك سالي 

 و از مادرم جدا كرد و از اونجا برد

چند ماه بعد مادرم از دوریم دق كرد و مرد و این موضوع باعث شد 

 نفرتم از پدرم بیشتر شه

 دیگه نتونستم با پدرم زندگي كنم

 پدرم خیلي ازم خواست برم پیشش اما قبول نكردم و سعي داشتم رو

 پایه خودم وایستم

 از این موضوع مدتي گذشت

 یه روز رفتم جنگل براي شكار 
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آروم و بي صدا قدم بر مي داشتم و منتظر شكار بودم كه صدایي 

 شنیدم

 صداي عصباني مردي كه داشت شخصي و تهدید مي كرد

 بدون اینكه اونا رو متوجه خودم كنم آروم نزدیكشون شدم

 اون دوتا نگاه كردمپشت درختي قایم شدم و به 

باورم نمي شد این مرد رو به روم كه یه اسلحه رو پیشونیش بود و 

 داشتن تهدیدش مي كردن پدر من باشه

همین كه مرد ماشه رو كشید و با اون خنده ي چندش رو به پدرم 

گفت آماده اي،سریع نزدیك شدم و با پشت تفنگ شكاریم كوبیدم تو 

 سرش

 و پدر با چشماي گرد شده زل زد به منمرد بیهوش افتاد رو زمین 

 باورش نمي شد ناجیش پسرش باشه

 پسري كه سالها بود كه ولش كرده بود به امون خدا

اون روز پدرم تازه یادش افتاد پسري به اسم اردشیرم داره اون  

 موقع بعد سالها طعم آغوش پدري و چشیدم

 پدري كه از پدر بودن فقط اسمش و یدك مي كشید

 روز به بعد رفتار پدرم با من بهتر شداز اون 
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 من و به زور برد خونه خودش و سعي داشت گذشته رو جبران كنه

 ولي مگه مي شد؟!

 گذشته ي من كه به این راحتیها جبران نمي شد

 تباهي زندگي من و مادرم جبران نا پذیر بود

 پدرم گفته بود براي جبران هر كاري مي كنه

نام كرد و من و فرستاد خارج از  طوري كه تمام داراییش و به

 كشور تا درس بخونم

تازه از ایران رفته بودم كه بهم خبر رسید پدرم فوت شده یه خورده 

ناراحت شدم باالخره هر چي باشه پدرم بود كله دوران كودكیم با 

 پدرم گذشته بود هر چند بعد از سالها یهو از این رو به اون رو شد

 رگردمنتونستم براي خاكسپاریش ب

 موندم اونجا و درسم و تموم كردم

بعد از این كه درسم تموم شد و برگشتم دیدم پسر بابام تمام داراییم  

 و باال كشیده مي گفت حقه منه

 اون از پدرم اینم از پسرش
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پسر عوضیش من و به خاك سیاه نشوند و باعث شد به خالف رو 

نستم خودم بیارم اونقدري كه غرق خالف شدم و هیچ جوره نمي تو

 و از این منجالب بكشم بیرون

زندگي من روز به روز گند تَر میشد و اون عوضي روز به روز 

 پیشرفت مي كرد

همون موقع بود كه قسم خوردم تمام حق و حقوق خودم و مادرم و 

 پس بگیرم

 اردشیر صداش عصبي تَر از قبل شد و سرش و انداخت پایین

 چیزي از حرفاش نفهمیدم

 نمیدونستم این اتفاقا چه ربطي به من داره

 تمام جرعتم و ریختم تو صدام و گفتم :

 _خب أینا چه ربط..ي به من داره؟!

 با عصبانیت سرش و بلند كرد 

 چشماي به خون نشستش و كه دیدم از حرفي كه زدم پشیمون شدم

 دندون قروچه اي كرد و گفت:

 _داره خیلیم داره

 تو بوداون پسر عوضي بابام پدر 
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 پدر تو زندگي براي من حروم كرد

 مادرش زندگي مادرم و خراب كرد خودشم زندگي منو

 پدر تو برادر نا تنیه منه

این همه سال كه به عنوان دوسته پدرت به من مي گفتي عمو واقعا 

 عموت بودم

 آره من عموتم

با صداي فریاد كیارش كه همش مي گفت راشین از فكر بیرون 

 اومدم

 تنم یخ كرده بود و مي لرزیدكله 

 كیارش با حاله داغون جلو پام نشسته بود و صدام مي زد 

 یه خورده طول كشید تا به خودم بیام و موقعیتم و درك كنم

 با دیدن حال كیارش سریع خودم و جمع كردم 

 قیافه ي كیارش نگران بود و رنگ به رو نداشت

 با صداي آرومي  زیر لب زمزمه كردم:

 م،چیزي نیست_من خوب

 همون لحظه كشیده شدم تو آغوش گرم كیارش
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 كنار گوشم با صدایي كه نگراني ازش موج  مي زد گفت:

 _ ببخش خانومم كاش الل مي شدم و اون حرفارو نمي زدم

قسم مي خورم تا پایه جونم مراقب تو و پسرمونم و نمي ذارم كوچك 

 ترین اتفاقي براتون بیوفته

 نه؟! تو من و باور داري مگه

 تحمل دیدن این حال كیارش و نداشتم

 خیلي وقت بود كه دیگه از اردشیر هیچ وحشتي نداشتم

 مگه میشه با وجود كیارش از چیزي ترسید؟!

اآلنم تنها نگرانیم بابته پسرم بود كه مطمئنم كیارش نمي ذاره اتفاقي 

 واسش بیوفته

 سعي كردم به خودم مسلط باشم

 لرزشش كمتر شده بود گفتم:و با صدایي كه حاال 

 _كیارش گفتم كه من خوبم فقط با شنیدن حرفات یه لحظه شوكه شدم

و مطمئن باش باورت دارم اون قدري كه مي دونم تا تو هستي هیچ 

 اتفاق نا گواري قرار نیست پیش بیاد

 كیارش آروم من و از خودش جدا كرد

 چشماي نگرانش حاال برق مي زد 
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براي یك مرد چیزي ا ز این لذت بخش تر نیست كه و اوني كه َْ

 دوسش داره بهش بگه باورت دارم ْ

كیارش با دستاش صورتم و قاب گرفت و صداي پر از آرامشش 

 گفت:

 _تا من هستم از هیچي نترس از هیچي

و به دنبال این حرفش بوسه ي آرامش بخشي روي پیشونیم زد كه 

 همه دردام و از یاد بردم

 ش از پشت سر كیارش بلند شدهمون لحظه صداي كیانو

_كیارش اونجوري كه تو به این بیچاره چسبیدي اگه حالشم خوب 

 بود تا اآلن صد در صد استرس گرفته 

 من با این برخوردت ترسیدم چه برسه به راشین

خوب مي دونستم كیانوش این حرف و براي عوض كردن جو به 

 وجود اومده زد

 لبخندي محوي زدم

 جام بلند شم و رو به كیانوش گفت: كیارش كمكم كرد از

 _داداش تو برو تو اتاق استراحت كن من حواسم به راشین هست

 كیانوش سري تكون داد و با گفتن شب بخیر وارد اتاق مهمان شد
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 با کمک کیارش رفتیم تو اتاق خودمون

 من و آروم رو تخت خوابوند و خودشم كنارم دراز كشید

 كه كمرم و نوازش مي كرد گفت:من و كشید تو بغلش و در حالي 

 _اآلن خیلي من  ترسوندي راشین

 از عكس العملت خیلي ترسیدم

همش با خودم مي گفتم اآلن دوباره راشین میره تو گذشته و حالش 

 بد مي شه

 ولي برخوردت خوشحالم كرد

خوش حالم كه با قضیه اردشیر كنار اومدي و مثل سابق ازش 

 وحشت نداري

 این وحشت توإ كه به اردشیر قدرت میده 

 مثل اینكه جدي جدي بزرگ شدي 

 اآلنم دیگه بخواب و به هیچي فكر نكن 

نگران چیزیم نباش،اوضاع تحت كنترله و من حواسم به همه چي 

 هست

 با خیال راحت بخواب

 بوسه ي گوشه ي لبم زد و سرم و در آغوش گرفت
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 لبخند محوي زدم

 اردشیر افتادمیاده حرفاي 

میدونستم همش دروغه،اون فقط مي خواست ذهن من و درگیر كنه 

 و از این طریق من و عذاب بده

 ولي كور خونده همون موقعشم هیچ كدوم از حرفاش و باور نكردم

 حرفاي اردشیر اردشیر گوش كردنم نداشت چه برسه به باور كردن

 فه شدمروز بعد طرفاي ظهر بود كه از تو خونه موندن كال

 به كیارش زنگ زدم و اونم گفت رانندش و مي فرسته دنبالم

 بعد از یه ساعت حاضر و آماده از خونه رفتم بیرون

 راننده دمه در منتظرم بود

 به سمت ماشین راه افتادم

 سنگیني نگاه خیلیا رو رو خودم حس مي كردم

با شنیدن حرفاي دیشب كیارش حاال وجود محافظارو بیشتر حس 

 ممي كرد

 بي توجه به اطراف سوار ماشین شدم

 راننده سالمي كرد و راه افتاد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1424 

 جوابش و دادم و از پنجره خیره ي بیرون شدم

درست لحظه اي كه راننده داشت از كوچه دور مي زد چشمم به یه 

 قیافه ي آشنا خورد

با تعجب برگشتم ولي مثل اینكه متوجه ي من شد و سریع صورتش 

 به سمت ماشیني رفت و پوشوند و پشت به من 

 نمي دونم چرا دلشوره گرفتم

 قیافش و كامل ندیدم ولي مطمئن بودم آشناست

 اون قد و هیكل و نیم رخ فقط مي تونست ماله یه نفر باشه

 خواستم به راننده بگم برگرده كه ترسیدم 

 من االن یه زن حامله تنها بودم

 نباید ریسك میكردم

 كه من فكر مي كنمدر ضمن غیر ممكنه اوني باشه 

 اصال مگه میشه؟!

 تا رسیدن به شركت كیارش تمام حواسم پیش اون شخص بود

 راننده كه در و برام باز كرد به خودم اومدم

از ماشین پیاده شدم و همین كه خواستم وارد شركت بشم دو نفر دو 

 طرفم ایستادن
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 یه لحظه ترسیدم كه نكنه از طرف اردشیر باشه

لوغي اطراف به خودم گفتم از طرف اونم باشه تو ولي با توجه به ش

 این شوخي هیچ غلطي نمي تونه بكنه

 به قدمام سرعت بخشیدم و  با عجله وارد شركت شدم

قبل از این كه اون نفر بهم نزدیك بشن سریع پریدم تو آسانسور و 

 رو زدم ۲۲دكمه 

 با بسته شدن آسانسور نفسم و با صدا بیرون دادم

ایستاد سریع ازش خارج شدم كه  ۲۲ر تو طبقه همین كه آسانسو

 محكم به كسي بر خوردم

 با وحشت سرم و باال آوردم كه نگاهم بها دو چشم نگران گره خورد

 برام مهم نبود كه االن كجاییم اآلن فقط آغوش كیارش و مي خواستم

 خودم و انداختم تو بغلش و گفتم:

 یلي ترسیدم_كیارش دو نفر از دمه شركت دنبالم بودن من خ

همون لحظه با دیدن همون دو نفر سریع از آغوش كیارش بیرون 

 اومدم و با وحشت گفتم:

 _كیا اون دو تا

 كیارش برگشت و با دیدن اون نفر گفت:
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 _عزیزم این دو نفر از دوستان من هستن

 خودم گفتم دمه در منتظرت بمونن 

 یه ثانیم نمیتونم بذارم تنها باشي

 شیطوني زد و گفت:یهو لبخند 

 ۲۲_مثله اینكه نذاشتي سوار آسانسور بشن و اینطور كه پیداست 

 طبقه رو با پله باال اومدن

 از خجالت سرم و پایین انداختم و با مظلومیت گفتم: 

 _خوب من نمیدونستم اینا از طرف توأن

كیارش دستش و پشتم گذاشت و با گفتن اشكال نداره من و به سمت 

 هدایت كردشركتش 

 و لحظه ي آخر به اون دو نفر گفت:

 _شما مي تونید برید

وارد شركت كه شدیم همه به احترام از جاشون بلند شدن و سالم 

 كردن

 و من دنبال منشیش مي گشتم

همش حس مي كردم منشیش باید دختر بدي باشه ولي با دیدنش 

 فهمیدم سخت در اشتباهم
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ریزه میزه ي نازه كه شیطنت  وقتي به منشیش رسیدیم دیدم یه دختر

 از چشماش میبارید

 با دیدنمون سریع اومد كنارم و گفت:

 _سالاام واي آقاي مهندس ایشون خانومتونن؟!

 ماشاهللا هزار ماشاهللا چقدر نازن چقدر به هم میاین

 چشم بد ازتون دور باشه

همون لحظه كه انگار تازه متوجه برامدگیه شكمم شده بود با ذوق 

 داد:ادامه 

 _واااااي خداي من شما حامله اید؟!

 اي جانم اصال بهتون نمیاد 

 ایشاهللا قدمش خیر باشه

 ایشاهللا یه بچه ي ناز و كاكل زري به دنیا میارید

 واااي خدا آقاي مهندس داره پدر میشه

 باید حتما شیریني بدید ،اصال باید....

 _خانوم رحیمي خانومم نباید زیاد سر پا باشه

 ه دو تا چایي و كیك شكالتي بیارید تو اتاقماگه میش
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 و دستم و گرفت و به سمت اتاقش برد

 خانوم رحیمیم گفت:

 _اي واااي اصال حواسم نبود شما بفرمایید داخل اتاقتون االن میارم

نگاهي به قیافه ي جمع شده و كالفه ي كیارش انداختم و وارد اتاق 

 شدم

 كیارش زیر لب گفت:

 اي واااي و هناق _اي واااي و كوفت 

 نمیدونم این دختر چرا انقدر حرف میزنه

 مغز تمام كار كنارو خورده

 از صبح یه ریز بایداین فكش بجنبه

 نمیدونم چرا فكش درد نمي گیره

 فكر كنم صبح به صبح تخم كفتر مي خوره میاد شركت

 از حرفاي كیارش خندم گرفته بود

 دیگه چرا قر مي زني؟!یكي نیست بگه آخه خودت انتخابش كردي 

 لبخندي زدم و رو به كیارش گفتم:

 _ولي دختره هوبي به نظر مي رسید
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 _آره دختر خوبیه

 لبخند رو لبام ماسید

 دست به كمر جلوش وایستادم

 _خوبه كه خوبه به تو چه اصال

 مگه من از تو اظهار نظر خواستم كه نظر مي دي؟!

خوب یا بد بودنش و اصال كي گفته انقدر بهش توجه كني كه 

 تشخیص بدي؟!هااا؟!

 كیارش ابرویي باال انداخت و نگاهي به سر تام انداخت

در حالي كه دست راستش و داخل جیب شلوارش گذاشته بود نزدیكم 

 شد

 دستش و از جیبش در آورد و دور كمرم حلقه كرد

 با تعجب به قیافه ي جدیش نگاه كردم

 زل زد تو چشمام و گفت:

 به چشمم نمیاد كه بخوام توجه كنم_جز تو كسي 

 هوم؟!

 سري تكون دادم
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 _پس دیگه اون حرف و تكرار نكن

با این كه اون حرفم فقط از روي شوخي بود واي مثل اینكه كیارش 

 جدي گرفته بود

صورتش كه براي بوسیدنم جلو شد همون موقع در اتاق باز شد و 

 منشي سیني به دست وارد شد

 یت هین بلندي كشید و گفت:با دیدن ما تو اون وضع

 _واااي ببخشید دستم پر بود نتونستم در بزنم،شرمنده

فكر نمي كردم تو این وضعیت...نه چیزه...یعني مي خواستم در بزنم 

 نشد

بعد طوري كه هول كرده بود سیني رو روي میز گذاشت و با گفتن 

 با اجازه با عجله از اتاق بیرون رفت

قیافه ي كیارش كه پوكر شده بود انداختم خندم گرفته بود نگاهي به 

 كه یهو گفت:

 _اي وااااااي دیوونه شدم از دست این

 با این حرفش زدم زیر خنده

 با صدا و از تهه دل مي خندیدم
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انقدر لحن كیارش و قیافش با مزه شده بود كه نمي تونستم جلو خندم 

 و بگیرم

 همون طور كه مي خندیدم یهو صداي در اتاق بلند شد

 خندم و جمع كردم 

كیارش بفرمایي گفت كه در باز شد و قامت یه مرد خوشتیپ و 

 خوش چهره تو چهار چوب در نمایان شد

 متعجب نگاهش كردم 

 جلو تر اومد و سالم كرد

 كیارش لبخندي زد و نزدیكش شد

 _به آقا پدرام،این طرفا

ش اون مرد كه حاال فهمیدم اسمش پدرام لبخند مردونه اي زد و كیار

 و در آغوش گرفت و با صداي بم مردونش گفت:

 _دلم تنگ شده بود پسر

 دستاي مردونه ي كیارش دور پدرام حلقه شد

 _پس بگو چرا اینقدر بهم سر مي زني دلت تنگ شده

 پدرام از بغل كیارش بیرون اومد

 دستي رو شونش گذاشت و گفت:
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 _مسخره مي كني؟!

 مگه هستي كه بخوام بهت سر بزنم؟!

 ز اینجایي یه سال اون وریه رو

 كجایي كه بخوام بهت سر بزنم!؟

 كیارش لبخندي زد

 _خب حاال بشین كم قر بزن

 و به صندلیاي جلو میزش اشاره كرد

 پدرام خواست بشینه كه انگار تازه متوجه من شد

سالمي زیر لب كرد و روي مبل رو به روم نشست و كیارشم 

 كنارش جا گرفت

الي مشغول خوش و بش بودن نگاهي به پا رو پا گذاشتم و در ح

 پدرام انداختم از كله وجودش غرور مي چكید 

 اهمیتي ندادم و مشغول خوردن چایي و كیكم شدم

 كه یهو نگاهم با نگاه پدرام گره خورد

 همین كه متوجه شدم داره نگام مي كنه روشو كرد سمت كیارش

دنبال چیزي مي كیارشم سرش پایین بود و داشت تو پوشه ي دستش 

 گشت
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 نمي دونم چرا كیارش من و معرفي نكرد

از حرفاشون فهمیدم كه پدرام تو شركت كیارش مشغول به كار شده 

و تو این مدت كه ما برگشتیم ایران اون براي انجام كاري از ایران 

 خارج شده

 بعدشم صحبتاشون راجب كار شد كه خسته شدم

 یرون از اتاق  خارج شدماز جام بلند شدم و با گفتن من میرم ب

تنهایي مي ترسیدم از شركت بزنم بیرون پس ترجیح دادم تو خوده 

 شركت كمي فضولي كنم

شال سرم كه بلند بود رو روي شكمم گذاشتم تا برامدگیش كم تر تو 

ذوق بزنه و شروع كرد به بررسي شركت باالخره هر چي باشه 

 ا خبر باشم دیگهخانوم رئیس شركتم باید از اوضاع شركت شوهرم ب

لبخند پلیدي زدم و همینجوري راه روي بزرگ و به روم و طي 

 كردم

خداروشكر منشي سره جاش نبود وگرنه مي خواست دوباره هي 

 واي واي كنه

به تهه راه رو كه رسیدم خواستم برگردم كه متوجه ي یه در نیمه 

 باز شد

 از گوشه ي در نگاهي به اتاق انداختم
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 ش با دكوراسیون عالي اتاقي به رنگ بنف

 ذوق زده در اتاق و باز كردم و رفتم داخلش

 اتاق به حدي قشنگ طراحي شده بود كه قابل بیان نبود

از طرفیم چون عاشق رنگ بنفش بودم كل واسه رنگ بنفش اتاق 

 ذوق كردم

همونطور كه مشغول دید زدن اتاق و فضولي كردن بودم یه با 

 وردم و برگشتم عقبصداي كسي كه گفت"بفرمایید"جا خ

 نگاهم با یه جفت چشم پر غرور گره خورد

 با تعجب به پدرام نگاه كردم كه گفت:

 _امري داشتین؟!

 از برخوردش خوشم نیومد

 اخمي رو پیشونیم نشست

_نه جناب داشتم این اطراف پرسه میزدم كه در نیمه باز اتاق توجهم 

 و جلب كرد 

 ي شید؟!_شما هر در نیمه بازي ببینید واردش م

خواستم بگم به توچه كه چون دوسته كیارش بود ترجیح دادم سكوت 

 كنم
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پشت چشمي براش نازك كردم و خواستم از كنارش رد بشم كه مچ 

 دستم و چسبید

 با چشماي گرد شده نگاهش كردم 

 _جواب من و ندادید؟!

 تو اتاق من چیكار مي كردید؟!

 اینجا چیكار مي كنمتازه فهمیدم چرا انقدر گیر داده كه من 

 پس اینجا اتاق اونه

 با این كه حق با اون بود ولي خودم و نباختم و خیلي محكم گفتم:

 _من فقط از دكوراسیون اتاق خوشم اومد 

 خواستم یه نگاهي به اتاق بندازم

 اتاقتونم چك كنید مطمئن باشید همه چي سره جاشه

 نیشخندي زدم و از كنارش رد شدم

پررو بود باید از این به بعد از خودش و اتاقش این پسرم زیادي 

 دوري مي كردم

 كالفه برگشتم تو اتاق كیارش

 پشت به من مشغول صحبت كردن با تلفن بود
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بي صدا در و بستم و سره جاي قبلیم نشستم كه یهو صداي داد 

 كیارش بلند شد

 _پس تو اونجا چیكار مي كردي؟!

 مگه نگفتم حواست به همه چي باشه؟!

 روزه كیانوش برگشته شماها باید هي گند بزنید؟! چند

با فكر به اینكه داره با معاون شركتش تو ایتالیا صحبت مي كنه 

نگاهم و ازش گرفتم و خیلي یهویي چشمم به كیك شكالتي كیارش 

 كه هنوز رو میز بود و چشمك میزد افتاد

 خم شدم و ظرف كیك و برداشتم

 خوادبا خودم گفتم من نمیخوام بچم مي 

چنگال و برداشتم و خواستم مشغول خوردن بشم كه با حرفي كه 

 كیارش زد ظرف از دستم ول شد و  صداي بدي شكست

 كیارش با وحشت چرخید سمتم 

معلوم بود توقع دیدنم و نداشته و انقدر غرق صحبت كردن بوده كه 

 نفهمیده وارد اتاق بشم

 سرم اكو مي شدبا دهني باز به كیارش نگاه كردم و حرفش تو 

 _بردیا دست از پا خطا كرد بكشش
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 نباید لو بریم

 كیارش گوشي و قطع كرد

 زیر لب اسمم و صدا زد و نزدیكم شد

 به شدت وحشت كرده بودم

 اومد كنارم نشست

 خواست دستش و بذاره رو شونم كه بي اراده خودم و عقب كشیدم

 چشماي كیارش غمگین شد

 كرد به نوازش كردنممن و كشید تو بغلش و شروع 

 تو بغلش مي لرزیدم

 همش روي سرم و مي بوسید و مي گفت:

 _آروم باش،آروم باش نفس كیارش

 هیچي نیست

 به خدا كه چیزي نیست

 من همه چي و برات توضیح مي دم تو فقط آروم باش

 راشین نفس عمیق بكش

 مي گم،همه چي و مي گم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1438 

 فقط تو نلرز نترس آروم باش

 زدمچنگي به پیراهنش 

 حرفاش مثل همیشه معجزه كرد و تونست آرومم كنه

 نفس عمیقي كشیدم

 خودم و چسبوندم به كیارش و آروم زمزمه كردم :

 _كیارش

 یكي از دستاش و از زیر شالم تو موهام برد و تكون داد

 _جان كیارش زندگیه كیارش

 با صداي لرزوني گفتم:

 _با كي حرف مي زدي؟!بردیا!؟

 _آره

 بكشه؟! _كیا گفتي كیو

 میخواین چیكار كنید؟!

 فشار دستش دور كمر و گردنم بیشتر شد

 من و به خودش فشرد 

 _هیچكي
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 اون لحظه عصباني بودم یه حرفي زدم

 _اما كیا...

 _راشین تو راجب من چي فكر كردي؟!

 مگه ما قاتلیم؟!

 _آخه خودت گفتي

 _گفتم كه گفتم

 زنم و انجام میدمدلیل نمیشه اینجور موقع ها  هر حرفي كه مي 

من بار ها شده تو عصبانیت به طرف گفتم مي كشمت ولي اون فقط 

 یه تهدیده

 یه تهدیدي كه فقط به زبون میاد و انجام نمي شه

 با این حرفش ضربان قلبم و نفسام منظم شد

این كه اون لحظه لحن كیارش محكم بود و شبیه ي یه تهدید خشك  با

و خالي نبود ولي بازم سعي داشتم خودم و گول بزنم و طوري 

 وانمود كنم كه حرفاش و قبول كردم

 ولي مطمئن بودم یه خبرایي هست

 یه دلشوره افتاده تو جونم و داشت اذیتم مي كرد

 خودم دور كنمهمش سعي داشتم تمام این حساي منفي و از 
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نه به خاطر خودم،به خاطر بچه اي مه تو وجودم داشت رشد مي 

 كرد و با بد شدن حال من حال اونم بد مي شد

 كمي كه تو بغل كیارش موندم یهو صداي در اتاق بلند شد

 كمي از كیارش فاصله گرفتم

 و با بفرماییدي كه كیارش گفت در باز شد و پدرام اومد داخل

 یارش كه انقدر به هم نزدیك بودیم تعجب كردبا دیدن من و ك 

 ولي خیلي زود خودش و جمع كرد

 كیارش از جاش بلند شد و در حالي كه نزدیك پدرام مي شد گفت:

 _چیزي شده؟!

 پدرام برگه اي كه از داخل پوشه ي دستش در آورد

 _نه فقط باید اینجارو امضارو كني

 شدكیارش برگه رو ازش گرفت مشغول بررسي كردنش 

 سنگیني نگاه پدرام و حس كردم

 چرخیدم سمتش

 نگاهمون با هم تالقي پیدا كرد
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بر خالف سري پیش نگاهش و ازم نگرفت و همچنان خیره ي من 

 شده بود

چشماي مشكي گیرایي داشت طوري كه هر كسي و مجذوب خودش 

 مي كرد 

 كیارش به سمت میزش رفت 

 گرفتش سمت پدرامبرگه رو امضا كرد و روش مهر زد و 

 _بیا مي توني تحویلش بدي

 پدرام سري تكون داد و برگه و ازش گرفت

 و با گفتن "فعال"از اتاق بیرون رفت

 نگاهم و از در بسته شده گرفتم و به كیارش دوختم

 تو خودش بود و كالفه به نظر مي رسید

 از جام بلند شدم

 _كیارش من مي خوام برگردم خونه

 سري تكون داد

 خودم مي رسونمت _باشه

 كیفم و از روي مبل برداشتم و جلوتر از كیارش از اتاق زدم بیرون
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 با كیارش از شركت زدیم

تو راه كیارش همش سعي مي كرد شوخي كنه ولي معلوم بود 

 شوخیاشم زوریه

 كیارش شوهرم بود،بعد چندین ماه تمام اخالقشم دستم اومده بود

 مي دونستم كي خوشحاله كي ناراحت

 محض رسیدن به خونه كیارش تا دمه در همراهم اومدبه 

وقتي من و فرستاد داخل خونه و خیالش از بابتم راحت شد گونم و 

 بوسید و برگشت شركت

 لباسام و عوض كردم و رفتم تو اتاق پسر كوچولوم 

 روي صندلي كنار تخت نشستم

دستي به شكمم كشیدم و به عادت همیشگي مشغول حرف زدن با 

 پسرم شدم

_ماماني از یه طرف دوست دارم هر چه زودتر به دنیا بیاي و از 

 طرفیم مي خوام حاال حاالها اون تو بموني

 مي ترسم بیاي و اذیت شي

 ولي ماماني بهت قول مي دم تا پایه جون مراقبت باشم

 تا من و بابات هستیم نمي ذاریم مشكلي واست پیش بیار
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 فقط به ماماني یه قولي بده

 مثل من صبور باشي و تحمل كنيقول بده 

 این روزا هر چند سخت ولي مي گذره

 تو فقط خوب باش و تحمل كن،وجودت به منم انرژي مي ده

 مشغول صحبت كردن با پسرم بودم كه تلفن خونه زنگ خورد

 از جام بلند شدم

 دستي به چشمام كه حاال نم دار شده بود كشیدم و از اتاق رفتم بیرون

 ز روي كانتر برداشتمتلفن بي سیم و ا

 شماره نا آشنا و واسه خارج از ایران بود

 كمي تردید داشتم براي جواب دادن

 آخرشم دل و زدم به دریا و گوشي و جواب دادم

 _بفرمایید

 _سالم راشین خانوم چطوري تو ؟!

 صداش آشنا بود ولي نتوستم تشخیص بدم كیه

 _ببخشید به جا نیاوردم

 _سانازم
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 شستلبخندي رو لبم ن

 _إإإ ساناز جان شمایي؟!

 ببخشید به جا نیاوردم خوبي شما؟! 

 دختر كوچولوت خوبه؟!

 _قربونت برم من،ما خوبیم،شما چطورید؟!

 كوچولوت چطوره؟!

 واي نمي دوني وقتي شنیدم چقدر خوش حال شدم

 مباركه،ایشاهللا به سالمتي فارغ شي

 _ممنونم،ایشاهللا

 ترسمم بیشتر میشههرچي به نه ماهگي نزدیك تر میشم 

 _نه بابا ترس چرا؟!

 من موقعي كه سارا رو حامله بودم خیلي میترسیدم

 ولي باور كن اون قدرام ترسناك نبود

سعي كن استرس و ترس و این مزخرفات و از خودت دور كني كه 

 اصال برات خوب نیست
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آروم باش و فقط به چیزاي مثبت فكر كن مثل در آغوش كشیدن 

 بچت

دوني وقتي سارا رو حامله بودم چقدر واسه به دنیا واي نمي 

 اومدنش بي قراري مي كردم و ذوق داشتم

 با این كه زایمان سختي داشتم ولي مي ارزید

 مجبور شدم سزارین كنم

 _سزارین؟!چرا طبیعي به دنیا نیاوردي؟!

 آهي كشید

 _مي خواستم ولي نمي شد

 مي شدم سره بچه تو شكمم چرخیده بود باید حتما سزارین

 آهاني گفتم كه یهو با هیجان گفت:

 _راستي كیارش گفت بچت پسره 

 من دختر تو پسر،بچه هامون یه هم بازي خوب دارن

 از تصور پسر كوچولوم در حال بازي كردن دلم قیلي ویلي رفت

 لبخندي زدم و گفتم:

 _حتما همینطوره
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م و چه یه ساعتي راجب زایمان و كارایي كه باید اون موقع انجام بد

 چیزایي بخورم حرف زدیم

آخرشم گفت یه خبر خوب داره كلي اذیت كرد تا خبر خوب و بهم 

 بده

آخرشم گفت كه دو روز دیگه عمل داره و دكتر گفته به احتمال 

 پاش خوب میشه و مي تونه دوباره راه بره۸۰%

 كلي خوش حال شدم

دعا مي نمي تونستم ذوقم و پنهان كنم و همش پشت گوشي براش 

 كردم

 از تهه دلم از خدا مي خواستم حس پاهاش برگرده

 ساناز دختر خوب و خوشگلي بود حیف بود اینجوري فلج 

 باشه

 كمیم راجب عملش صحبت كرد و آخرشم خدافظي كردیم

 با حرف زدن باهاش كمي انرژي گرفته بودم

 رفتم تو آشپزخونه و مشغول درست كردن غذا واسه شام شدم

 اكاراني بپذممي خواستم م
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سریع موادش و آماده كردم و  بعد از درست كردنش زیر كتریم 

 روشن كردم و رفتم حموم

 یه دوشه سرسري گرفتم و اومدم بیرون

 یه پیراهن كوتاه پوشیدم 

 آرایش كردم و با سشوار كشیدن موهام برگشتم تو هال

 عادت كرده بودم همیشه جلوي شوهرم مرتب و آراسته ظاهر شم

حاال كه حامله بودم و از نظر خودم داشتم از ریخت و قیافه میوفتادم 

 باید به خودم مي رسیدم تا توجه شوهرم و به خودم و جلب كنم

هر چند كیارش همه جوره حواسش به من بود ولي بازم كار از 

 محكم كاري عیب نمي كرد

هر وقت بیرون میریم نگاه خیره ي خیلي از دختراي جوون و رو 

 ش حس مي كردم پس باید بیشتر مراقب باشمكیار

 نگاهي به ساعت انداختم،دیگه نزدیك بود كیارش برگرده

 سریع رفتم تو آشپزخونه و چایي دم كردم

 كیارش عادت داشت از شركت كه بر مي گرده چایي بخوره

خسته رفتم تو حال رو مبل نشستم و شروع كردم به باال پایین كردن 

 شبكه ها
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بال یه شبكه مناسب مي گشتم ذهنم پر كشید سمت همینطور كه دن

 مكالمه ي ساعتي پیش من و ساناز

 ساناز گفت كه كیارش بهش گفته بچه ي من پسره

 پس ابن یعني با هم حرف زدن و با هم در ارتباطن ولي آخه چرا؟!

چرا هیچ وقت از كیارش نپرسیدم چي شد كه یهو ساناز و ماندانا 

 سر از خونش در آوردن؟!

 قدر مشكالت این مدتم زیاد بود كه وقت نكردم ازش بپرسمان

تا زماني كه كیارش برسه ذهنم درگیر بود و خودم هزارتا جواب 

 براي این سوالم پیدا كردم كه هر كدومش یه جور رو مخ بود

با صداي باز شدن در دست از فكراي بیخودم برداشتم و چرخیدم 

 سمت در

 كیارش بود

 تم استقبالشاز جام بلند شدم و رف

خوب مي دونستم كه اآلن خیلي خستس و به آرامش و استراحت نیاز 

 داره

 آرامش وجودم و ازش دریغ نكردم

 لبخند زنان به سمتش رفتم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1449 

 سالم پر انرژي كردم و رو انگشت پا بلند شدم گونش و بوسیدم

 دستش و دورم حلقه كرد

 لباش نزدیك اومدم و روي لبام نشست

 چشمام و بستم

 بوسشم مي تونستم ناراحتیش و تشخیص بدماز 

 لباش و نرم و آروم رو لبام تكون مي داد و من و مي بوسید

 با اشتیاق همراهیش كردم 

 لحظه اي بعد لباش روي لبام بي حركت موند و آروم ازم جدا شد

 پیشونیم و بوسید و گفت:

 دیدن و بوسیدن تو تمام خستگي هاي دنیارو ازم دور مي كنه

 دمشیطون ش

بوسه اي زیر گلوش زدم كه لباش به خنده باز شد و منم منتظر دیدن 

 همین لبخند بودم

 من و به خودش فشرد و با صداي خسته اي گفت:

 _خانومي قرار نشد شیطوني كنیا
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مگه نشنیدي سري آخر دكتر چي گفت؟!نزدیكي زیاد براي بچه 

 خوب نیست

 میدماینجوري كه وسوسم مي كني آخر كار دستت 

چشمكي زدم و با گفتن "غذا حاضره،برو لباسات و عوض كن بیا 

 شام"خواستم برم سمت آشپزخونه كن مچ دستم و چسبید

 و با یه حركت من و رو دستاش بلند كرد

 شروع كردم به قر زدن 

 كه من و بذار زمین ،من االن سنگینم،بچم خفه شد

 اما هیچ توجهي نكرد

 ش بستوارد اتاق كه شدیم در و با پا

 من و روي تخت گذاشت و گفت:

_وقتي خودت و خوشگل مي كني و با شیطنت میاي استقبال من باید 

 خودت و واسه اتفاقات بعدشم آماده كني

 ازم توقع نداشته باش جلو خودم و بگیرم چون نمي تونم

و به دنبال این حرف روم خیمه زد و لباش و روي لباي خیسم 

 گذاشت.
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كیارش كه مشغول تلفني صحبت كردن بود  صبح روز بعد با صداي

 از خواب پریدم

 با چشماي خواب آلود از جام بلند شدم و رو تخت نشستم

 _یعني همه زحمتاتمون دود شد رفت رو هوا؟!مگه شهره هرته؟!

 مي دونید چقدر براي اون قرار داد لعنتي زحمت كشیدم؟!

 یعني چي  حاال اومده میگه نمي خوام؟!

 رایط و نمي دونست؟!مگه همون اول ش

لعنتي ما قرار داد و امضا كردیم نمیشه حاال بگه پشیمون شده و 

 بزنه زیر همه چي

 من روش حساب كرده بودم

وحشت زده به كیارشي كه رفته رفته صداش داشت بلند تر مي شد 

 نگاه كردم

 معلوم بود حسابي اوضاع شركتش بهم ریختس

تمام كسایي كه با شركتش  گفته بود یه نفر داره اذیتش مي كنه و

قرار داد مي بندن و مي پرونه ولي آخه اون شخص كي مي تونه 

 باشه؟!

 كیه كه گند زده به شركت كیارش؟!
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 یهو كیارش از جاش بلند شد

با عصبانیت گفت "تا یه ربع دیگه اونجام"و سریع به سمت كمد 

 لباساش رفت

 با عجله لباساش و عوض كرد

 اق بره بیرون نگاهش به من افتادلحظه اي كه خواست از ات

 اومد سمتم

 بوسه اي گوشه ي لبم زد و با صداي آرومي گفت:

 _كاري برام پیش اومده مجبورم زود برم

 مراقب خودت باش

 به مامانتم زنگ مي زنم امروز بیاد اینجا تنها نباشي

 سري تكون دادم

 زیر لب خداحافظي كرد و دوباره به سمت در رفت

 نگراني بهم انداخت و از اتاق رفت بیرونلحظه آخر نگاه 

 حس كردم دلش نمي خواست بره

 دلم شور مي زد

 یه حس و حال عجیبي بهم دست داد
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 نمي دونم چم شده بود

 كمیم دل درد داشتم

 هر چي سعي كردم دوباره بخوابم نشد

 با دردي زیر دلم از جام بلند شدم

 مرفتم تو آشپزخونه و براي خودم صبحونه آماده كرد

 این حاملگي شكموم كرده بود و همش باید مي خوردم

 بچم نیاز داشت

 براي خودم چایي ریختم و مشغول خوردن صبحانه شدم

صبحانم و كه خوردم میز و جمع كردم و خواستم ظرفارو بشورم كه 

 نتونستم

 پس شستن ظرف هارو به یه زمان دیگه اي موكول كردم

 اومدهمون لحظه تلفن خونه به صدا در 

 رفتم تو هال و تلفن و جواب دادم

 مامان بود گفت كار داره و باید بره مطبش یه خورده دیرتر میاد

 با این كه مي خواستم تو این موقعیت  كنارم باشه ولي هیچي نگفتم
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از بین این همه روزم دقیقا امروز كه كیارش و مامان نمي تونستن 

 پیشم باشن باید این درد لعنتي میومد سراغم

یه ساعتي گذشت و من همچنان درد داشتم و هر لحظه دردم بیشتر 

 مي شد طوري كه از درد به خودم مي پیچیدم 

 نگران بچه بودم

 مي ترسیدم اتفاقي براش بیوفته

 از طرفیم نمي تونستم به كیارش زنگ مي زنم

 مي دونستم چقدر درگیره و كاراش زیاده

 اد اینجانمي خواستم مجبور شه به خاطر من پاشه بی

 همینطوریشم اوضاع شركتش داغون بود

 باید مي موند به كاراش رسیدگي مي كرد

 پس سري لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون

 باید حتما مي رفتم پیش دكترم تا معاینم كنه

 دردم غیر قابل تحمل شده بود

 اولین ماشیني كه جلو پام وایستاد گفتم دربست و سوار شدم

 دهرو كردم سمت رانن
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 _آقا برید اندرزگو

 و سرم و گذاشتم رو شیشه وچشمام و بستم

سعي داشتم با فكر كردن به بچه ذهنم و منحرف كنم تا شاید درد یادم 

 بره ولي نمیشد

 چند دقیقه اي گذشت كه باالخره چشمام و باز كردم

 با دیدن مسیري نا آشنا رو به راننده كردم و گفتم :

 _آقا كجا دارین مي رین؟!

 مت اندرزگو ترافیك بود مجبور شدم میانبر بزنم_س

 نگاهي به بیرون انداختم

 _از كجا میانبر زدین؟! اینجا اصال آشنا نیست

 حس كردم راننده پوزخند زد

 خواستم حرفي بزنم كه دستي روي شونم نشست

 با دیدن مردي كه كنارم بود از ترس هیني كشیدم

 چرا من متوجه این نشده بودم؟!

 چاقویي رو جلو صورتم گرفت و با لحن بدي گفت:

 _اگه مي خواي اتفاقي واسه خودت و بچت نیوفته ساكت باشه
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یه كلمه حرف بزني این چاقو تو شكمته ،اون وقت باید جگر گوشت 

 و تو خواب ببیني

 وحشت زده به در ماشین چسبیدم

 من این مرد و مي شناختم

ي صورت و زیر من این مرد عوضي و اون رداي چاقوي رو

 گردنش و خوب مي شناختم

 خیلي خوب 

 كسي كه سالها پیش به دستور اردشیر من و شكنجه مي كرد 

 به خاطر بي اعتناییم بازم گیر افتاده بودم

 كاش به كیارش اطالع مي دادم

 كاش..

 دردم بیشتر شد

 دستم و روي شكمم گذاشتم

 جیغ خفیفي كشیدم و زیر لب گفتم:

 _بچم

 كردن چشمام خودم و تو یه اتاق نا آشنا دیدمبا باز 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1457 

 مي خواستم از جام بلند شم كه متوجه سرم داخل دستم شدم

 سوزشي تو دستم حس كردم كه از بلند شدن منصرفم كرد

 خواستم مثل این فیلما سرم و از دستم بكشم كه نتونستم

 یعني جرعتش و نداشتم

 نگاهم و تو اتاق چرخوندم

ي كردم كه اینجا كجاست و من اینجا چیكار مي داشتم با خودم فكر م

 كنم كه یهو یاده صبح افتادم

موقعي كه سوار ماشین شدم و رسول و اونجا دیدم همون نوچه ي 

 لعنتي اردشیر

یاده كارایي كه باهام كرده بود میوفتادم یه ترس وحشتناكي میوفتاد 

 تو دلم

 ولي نباید مي ترسیدم االن فقط ترس نبود

باید مي جنگیدم اونم به خاطر بچم به خاطر شوهرم به خاطر االن 

 زندگیم

اون موقعي كه اردشیر من و دزدید یه دختر بچه بودم و حاال یه 

 خانوم متاهلم یه مادرم

 یه مادري كه باید به خاطر بچش هر كاري بكنه،هر كاري...
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سعي داشتم خونسردي خودم و حفظ كنم و فقط به فكر بچه ي تو 

 شم كه زیادم موفق نبودمشكمم با

 كیارش همیشه مي گفت این بچه پیش تو یه امانته 

 ٩ ماه تو مراقبش باش يه عمر خودم هواشو دارم

 ماه مراقبت از بچم و نداشتم؟!۹یعني من عرضه ي 

 بغض به گلوم چنگ زد

 آروم لب زدم:نداشتم

 اگه داشتم االن اینجا نبودم

 یر نمي افتادمكه با بي فكریم بازم گیر این كفتار پ

 دنبال راه چاره بودم كه در اتاق باز شد

 دروغ چرا ترسیدم،خیلیم ترسیدم

 اردشیر كسي نبود كه بخواد به آدم رحم كنه

 آروم از جام بلند شدم و به سوزش سرم تو دستم توجهي نكردم 

 همونطور كه خیره در باز شده بودم آب دهنم و قورت دادم 

 شد نفسم تو سینه حبس شدبا دیدن شخصي كه وارد اتاق 

 چشماي گرد شدم و دوختم بهش 
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 باورم نمیشد ..

 نمي تونستم دیدنش و اونم اینجا هضم كنم

 اینجا چه خبر بود؟!

 این اینجا چیكار مي كرد؟!

 چرا من و دزدیده؟!

 اصال نكنه كه...

 نه نه غیر ممكنه

 سعي كردم تمام افكار منفي و از خودم دور كنم

 موزاییكاي اتاق طنین انداز شده بودصداي كفشاش رو 

 هر قدمي كه بهم نزدیك تر مي شد ضربان قلبم شدت مي گرفت

 تو اون موقعیت نفس كشیدن یادم رفته بود 

 حال خرابم داشت خراب تر مي شد

 نگاهي به سرتا پاش انداختم

 میخواستم مطمئن شم كه خودشه

 بود یه كت سرمه اي خوش دوخت با شلوار كتان مشكي پوشیده

 مثل همیشه خوش پوش
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 دست راستش داخل جیب شلوارش بود و داشت میومد طرفم

 صداي تق تق كفشاش رو مخم بود

 كالفه و عصبي زل زدم تو چشماي جدیش و زیر لب زمزمه كردم:

 _آراد..

 آراد نیشخندي زد

 حاال دیگه كامال كنار تختم بود

 زیر نگاه  خیرش داشتم ذوب مي شدم

 ت و با لحن خیلي سردي گفت:كنارم رو تخت نشس

 _بهتري؟!

 اخمام رفت تو هم

 _تو اینجا چیكار مي كني؟!

 ابرویي باال انداخت

 _خیلي كارا

 عصبي شدم و صدام و بردم و باال

 _آراد درست جواب من و بده تو اینجا چه غلطي مي كني؟!

 چرا من و آوردي اینجا؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1461 

 آراد سري تكون داد

لو،به زودي خودت همه چي و مي _نچ نچ نچ آروم باش گربه كوچو

 فهمي

 از جام بلند شدم،االن وقت دعوا و جرو بحث با آراد نبود

 تمام مظلومیت و ریختم تو صدام و گفتم:

 _آراد من و برگردون خونه خواهش مي كنم

 االن كیارش نگران میشه

 به خدا نمي گم تو من و آوردي اینجا

 رو مي كنه اون...آراد كیارش االن همه جارو دنبالم زیر و 

با دیدن دستاي مشت شده و چشم هاي به خون نشسته ي آراد صدا 

 تو گلوم خفه شد

 یه لحظه ازش ترسیدم

 دستاش و گذاشت رو بازوم و با عصبانیت داد زد:

 _كیارش كیارش كیارش همش كیارش

 انقدر اسم اون عوضي و جلوي من نیااار

 مثل خودش صدام و بلند كردم
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 _آرااااد

 تكون داد و از بین دندوناي كلید شدش غرید:من و 

 _مي دوني چند ساله دنبالتم؟!

 چند سال له له زدم تا تو فقط جوابم و بدي؟!

 اصال مي دوني عشق یعني چي؟!

 دیوونگي یعني چي؟!

 جنون یعني چي؟!

مي دونستي یه پسر وقتي عاشق مي شه ممكنه دست به چه كارایي 

 بزنه؟!

 دونستي؟!؟!؟مي 

 از صداي بلندش چشمام و بستم

تكوني به شونه هام كه تو دستش بود وارد كرد و با صداي بلندتري 

 ادامه داد:

 _مي دونستي؟!؟! 

 با صداي لرزوني گفتم:

 _اما م..ن تو رو دوس..ت نداشت...م
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 _اون عوضي رو دوست داشتي؟!؟!؟

ستي عاشق اون كه تازه از اون خراب شده برگشته بود چطور تون

 اون بشي و عاشق مني كه سالها جلو چشمت بودم نشي؟!

 چرا چشمت من و نمي دید چراااا راشین چرااااا؟!؟!؟

 هیچ جوابي براي این حرفاش نداشتم

این كه این همه سال نتونستم دوسش داشته باشم تقصیر من 

 نیست،تقصیر خودشه

 من كه نمي تونم به زور خودم و وادار به عاشقي كنم

 عشق خودش به وجود میاد و ما این وسط هیچ نقشي نداریم

 كیارش با كاراش من و عاشق خودش كرده بود ولي آراد چي؟!

سري آخر سعي داشت كاراش و با تهدید پیش ببره و روزیم كه قرار 

 بود بره برزیل رو من دست بلند كرد

 واقعا من چطور مي تونستم عاشق همچین مردي بشم؟!

زده بودم به آراد در اتاق باز شد و رسول اومد  همون طور كه زل

 داخل

 از ترس به آراد چسبیدم 

 تو این موقعیت آراد قابل اطمینان تر رسول بود
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 من به حد مرگ از این مرد مي ترسیدم

دست آراد دورم نشست و من تمام حواسم به قاتل روحم تو دوران 

 بچگي بودم

 رسول پوزخندي بهم زد و رو به آراد گفت:

 _آقا منتظرته

 آراد سري تكون داد

 _ باشه برو بهش بگو االن میاد

 نمي دونم چرا از اسم آقایي كه گفت به ترس نشست تو جونم

 با صداي لرزونم گفتم:

 _آقا دیگه كیه؟!

رسول لبخند چندشي زد و با گفتن"اردشیر"من و با دنیاي ترس و 

 وحشت همیشگیم تنها گذاشت

 سنگیني وزنم و نداشتپاهام سست شده بود و تحمل 

 این همه قبلش خودم و دلداري داده بودم ولي انگار نه انگار

 با اومدن اسم اردشیر تازه دارم مي فهمم كه چقدر ازش وحشت داره

 با چشمایي متعجب و وحشت زده نگاهي به آراد انداختم
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 باید برام توضیح مي داد با اردشیر چه سر و سري داره

 وي موهاش كشید و از جاش بلند شدآراد با كالفگي دستي ت

 در حالي كه به سمت در مي رفت صداش زدم

 _آراد؟!

 سر جاش ایستاد ولي بر نگشت

مي خواستم حرف بزنم نمي تونستم،انگار زبونم تو دهنم نمي 

 چرخید

آراد كمي ایستاد و یهو با صدایي كه كالفگي درونش آشكار بود 

 گفت:

 اردشیر نمي دونه اینجایي_فقط همین قدر بدون كه 

 تا جایي كه باهام راه بیاي هواتو دارم

 پس تا برگشتنم فكراتو بكن

 من و بچت یا اردشیر و ...

كمي كمث كرد و یهو با قدماي بلند از اتاق بیرون رفت و در و بهم 

 كوبید

 اشكام یكي پس از دیگري روي گونم سرازیر مي شد

 زمزمه كردم:چشمام و رو هم فشردم و زیر لب 
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 _خدایا این چه سرنوشتي بود كه برام رقم زدي؟!

 به خودت قسم خسته شدم،دیگه نمي كشم

 اون لحظم حتي خودمم دلم براي مظلومیتم سوخت

 ساله چقدر تحمل داره؟! ۱۹مگه یه دختر 

اونایي كه مي گفتم پول و زیبایي خوشبختي میاره آیا من با این همه 

 پول و زیبایي خوشبختم؟!

اضر بودم یه دختر فقیر بي ریخت باشم ولي تو زندگیم آرامش ح

 باشه

 كه هر لحظه با ترس و لرز زندگیم نگذره

 حاضرم بمیرم ولي گیر اردشیر و آراد نیوفته

 پاش بیوفتم خودمم مي كشم

 با یادداري بچه اي كه تو شكمم بود بغض كردم

 دستي به شكم برامدم كشیدم 

 یهو پسرم لگد زد

 رفتگریم شدت گ

 با كشتن خودم پسرمم میكشتم،چطور مي تونستم؟!
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 جگرگوشم تا اسم مرگ اومد شروع كرد به ضربه زدن به شكمم

 انگاري بچم ترسیده

 آروم مشغول نوازشش شدم

 دستام مي لرزید

 نمي دونستم این سرنوشت لعنتي چه خوابایي واسم دیده

 تصویر كیارش اومد جلوي چشمم

 نالیدم:با صداي آرومي 

 _كجایي كیارش؟!

 كجایي ببیني راشینت داره دق مي كنه؟!كه پسر كوچولوت ترسیده

 كیارش ترو خدا بیا،ترو خدا پیدامون و كن و مارو از این جا ببر

 دیگه بریدم،نمیتونم

 كیارش زود بیا،میخوام موقعي كه اومدم خودم بغلت كنم

 اینجا ببرينمي خوام دیر برسي و مجبور بشي جسم بي جونم و از 

 كیارش بیا...

 کجایی بیا خیلی تنهام

 کجایی که تاریکه دنیام
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 برات مینویسم یه نامه

 کجایی که غم تو چشامه

 کجایی که من بی قرارم

 کجایی که طاقت ندارم

 کجایی بیا بسه دوری

 جوريچجوری تونستی چج

 چند روز با درد و عذاب گذاشت

 دآراد هر لحظه كنارم بود و بهم محبت مي كر

یه وقتایي از دستش آسي مي شدم و هر چي از  دهنم در میومد 

بارش مي كردم اون وقت اونم كلي با اردشیر تهدیدم مي كرد و دهنم 

 و مي بست

 روز به روز پژمرده تر مي شدم

آرادم مثل یه دیوونه اي شده بود كه مي خواست من و به زور 

 تصاحب كنه

 همش تهدید،تهدید،تهدید

چرا هیچ وقت نتونستم آراد و دوست داشته  تازه مي فهمیدم

 باشم،آراد ذاتش خراب بود
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 از طرفیم مگه یه زن حامله چه كاري از دستش برمیاد؟!

 با این همه نگهبان كه نمي شد فرار كرد

بیشتر از اینام با آراد لج مي كردم یهو مي زد به سرش و من و مي 

 سپرد به اردشیر

دلداده ي من نبود و برام دل نمي اردشیرم كه مثل آراد عاشق و 

 سوزوند

 من و مي سپرد دستش صد در صد یه بالیي سره من و بچم میاورد

 اردشیر به هیچ كس رحم نمي كنه

 اصال خودم به درك باید بیشتر حواسم به بچم باشه

 این بچه ثمره عشق من و كیارشه

 امانته دستم

 گیرهامانتي كه تا به صاحبش تحویلش ندم دلم آروم نمي 

 كیارش عاشق این بچه بود و كلیم براش ذوق داشت

 با یادداوریه خونه ي پر از وسایل بچه اشكام گونم و تر كرد

خودم و انقدر بدبخت مي دیدم كه حتي خودم و صاحب بچم نمي 

 دونستم

 نمي خواستم این بد شانسي لعنتیم به بچمم سرایت پیدا كنه
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دیگه از تهه دل خدا رو صدا  اشكام و با انگشتام پاك كردم و یه بار

 زدم

 هر چند شك داشتم كه صدام و بشنوه

 حس مي كردم كه خدا هم من و فراموش كرده

 با باز شدن در اتاق از ترس رو تخت مچاله شدم

 آراد با دیدنم لبخندي زد و اومد كنارم

 با نفرت نگاهش كردم

 كنارم رو تخت نشست و گفت:

 _خانوم و بچم چطورن؟!

 و ریختم تو صدام تمام نفرتم

 _نه من خانوم توام نه این بچه ،بچه ي تو

 جفتمون مطلق به كیارشیم فقط كیاررررش

بر خالف روزاي دیگه این سري آراد با زدن این حرفم هیچ 

 واكنشي نشون نداد

 پوزخندي زد و گفت:

 _مهم نیست مطلق به كي بودي مهم اینه كه االن مطلق به كي هستي
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 اله منین فقط منهم تو هم این بچه م

تا چند فقط دیگم از ایران میرم مي خوام ببینم اون موقع بازم كیارش 

 كیارش مي كني یا نه؟!

 از جاش بلند شد و به سمت در خروجي راه افتاد

 با حرص نگاهش مي كردم

 موقع خروج از اتاق برگشت سمتم

اردشیر _در ضمن یه چیزیم كه باید برات یادداوري كنم اینه كه 

 همین اطرافه

چموش بازي در بیاري سه سوت خودش و دار و دستش ریختن 

 اینجا

 پس انتخاب با خودته یا من یا اردشیر

 و با زدن نیشخندي از اتاق رفت بیرون

 كیارش

همه جارو دنبال راشین گشته بودم ولي انگار آب شده بود رفته تو 

 زمین

 دیگه كم كم داشتم به مرز جنون مي رسیدم
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حاملم نبود و هر جارو كه دنبالش مي گشتم اثري ازش پیدا نمي  زن

 كردم

خوب مي دونستم كاره اون آراده بي همه چیزه ولي بازم مثل همیشه 

 مدركي براي اثباتش نداشتم

 آرادي كه تهدید كرده بود و تا به خودم بیام تهدید و عملي كرد

 مثل دیوونه ها شده بودم

كرده بودم،موقعي كه بردیا راشین و  این حس و یه بار دیگم تجربه

 دزدیده بود

 ولي حاال اوضاع به كل فرق مي كرد

 بردیا مطمئن بودم بالیي سره راشین نمیاره ولي آراد چي؟!

آراد یه دیوونس كه بزنه به سرش هر كاري مي كنه،درست هر 

 كاري

راشین من االن باردار بود و مسلما این روزا داره بهش خیلي سخت 

 گذرهمي 

 شبا تا من با موهاش بازي نكنم آروم نمي گیره و نمي خوابه

 عادت داره قبل خواب لواشك بخوره
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از وقتي حامله شده شبا نمي تونه با لباساي پوشیده بخوابه اذیت مي 

 شه

با فكر به این كه راشین بخواد جلوي آراد لباس باز بپوشه خونم به 

 جوش اومد

 ور و كوبوندم تو آیینهداد بلندي زدم و ادكل روي درا

 آیینه با صداي بدي شكست

 خودم و تو آیینه شكسته نگاه كردم

 صورتم از عصبانیت قرمز شده بود و رگاي گردنم بیرون زده بود

 موهاي آشفتم رو پیشونیم ریخته شده و لباسام نا مرتب بود

 براي اولین بار خودم و انقدر داغون مي دیدم

 شدمقدمي به آیینه نزدیك تر 

 مشتاي پي در پیم روي آیینه ي شكسته فرود اومد

 كله آیینه از خون رو دستم قرمز شده بود

 سوزش دستم در مقابل سوزش قلبم هیچ بود

 دست زخمم و مشت كردم و فریاد زدم:

 _میكشمت آراد به خدا مي كشمت
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 راشین

از پنجره خیره ي برفاي نشسته شده رو زمین بودم و تمام فكرم پیش 

 بود كیارش

 نمي دونم چند روز گذشته شمارش روزها از دستم در رفته

دیگه مثل اوایل اشكم نمي ریختم شده بودم كه مرده ي متحرك كه 

 ساعت ها به یه گوشه اي خیره مي شدم و به گذشته فكر مي كردم

 هنوزم نمي دونم چرا كیارش پیدامون نكرده بود

 ر جریان نذاشته ؟!چطور تا حاال نفهمیده من كجام؟!مگه پلیس و د

 با ضربه اي كه به شكمم خورد صورتم از درد جمع شد

این روز ها پسر كوچولوم بازیگوش تر شده بود و شكم و من و با 

 زمین فوتبال اشتباه گرفته

با یادداوري قبل كه وقتي پسر كوچولوم اذیت مي كرد و كیارش 

شروع مي كرد به نوازش كردن شكمم و صحبت كردن با پسرم 

 بخند محوي رو لبم نشستل

 یادمه یه سري درد وحشتناكي تو شكمم نشست

كیارش با دیدنم هول كرد و من و برد تو اتاق خواب و رو تخت 

 خوابوند
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لباسم و باال زد و همون طور كه شكمم و نوازش مي كرد و مي 

 بوسید مي گفت:

 _آروم باش بابایي,ماماني و اذیت نكن قربونت برم

 طنت ني كني هااا؟!؟واسه چي انقدر شی

 درسته تو عشقه بابایي ولي این خانومم نفسمه

 تو كه اذیتش مي كني نفسش مي گیره و این قلب من و به درد میاره

پس تو این مدت كه اون تویي آروم باش به دنیا كه اومدي همش 

 شیطنت كن

مي زارمت رو شكمم هر چقدر دلت خواست لگد بپرون اصال چنگ 

 قط حاال آروم باش و خانوم و من اذیت نكنبنداز گاز بگیر ف

بچم به حضور باباش عادت كرده بود و هر وقت كیارش باهاش 

 حرف مي زد واقعا آروم مي شد

فكر كنم این بازیگوشي االنشم فقط به خاطر اینه كه دارن بهونه ي 

 باباش و مي گیره و دلتنگشه،درست مثل من

كه رو شكمم نشست هول نمي دونم چقدر غرق فكر بودم كه با دستي 

 كردم و سریع برگشتم عقب

 آراد و كه دیدم اخمي كردم و دستش و پس زدم
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 بي توجه به رفتار من لبخندي زد و گفت:

 _این جوجه باز داره خانوم و من و اذیت مي كنه؟!

 از لفظ خانومش دلم گرفت

فقط كیارش حق داشت به من بگه خانومم من فقط خانوم اون بودم نه 

 دیگه ايكسه 

 جوابش و ندادم

 اومد كنارم و مثل من به بیرون نگاه كرد

 _راشین این بچه كي به دنیا میاد؟!

 دیگه خسته شدم،حس مي كنم حامله بودن سردت كرده

 و من این سردي و دوست ندارم

 مي خوام هر چه زودتر عقد كنیم

 نیشخندي به این تصوراتش زدم

 فكر مي كرد؟!من به چي فكر مي كردم این به چي 

فقط منتظر به دنیا اومدن پسرم بودم بعد از به دنیا اومدش برنامه ها 

 داشتم

 آراد دستي رو شونم گذاشت و گفت:
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_مي دونم هیچ حسي به من نداري ولي همون طور كه از اول به 

كیارش حسي نداشتي و بعد عاشقش شدي اون حس رو هم به من 

 زارم راشینپیدا مي كني،بهت قول میدم برات كم ن

 نه برا تو نه برا پسرمون

 با گفتن پسرمون از كوره در رفتم

این بچه فقط بچه ي كیارش بود و اون حق نداشت اونو بچه ي 

 خودش بدونه

 اخمي كردم و با صداي بلندي گفتم:

 _هزار بار گفتم بازم مي گم این بچه ي تو نیست

 بچه ي كیارشه

اون قلبم براي كسي جایي بچه ي مردي كه دیوانه وار عاشقم و جز 

 نداره

 كیارش تنها مرده زندگیم و تنها پدر براي بچمه 

مزخرفات تو واقعیت و عوض نمي كنه پس دهنت و ببند زر مفت 

 نزن

با ضربه اي كه تو دهنم خورد میله ي پنجره رو گرفتم تا یه وقت 

 نیوفتادم
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 دست و جلوي دهنم گرفتم

 آراد یقم و گرفت و با عصبانیت غرید:

 _این بچه یا ماله منه یا هیچ كس

 كاري نكن مرده به دنیا بیاد

 از این به بعد دیگه این رفتارت و تحمل نمیكنم

 بسه هر چي باهات كنار اومدم

 یا باهام راه میاي یا..

 كمي مكث كرد

 _یا به زور وادارت مي كنم كه راه بیاي

 متعجب بهش نگاه كردم 

 یعني چیكار مي خواست بكنه؟!

 نكنه ازم رابطه بخواد؟!

 وحشت كردم

 لرزي نشست تو تنم

آراد نگاهي بهم انداخت و با گفتن "مطمئن "باش این كار و مي كنم 

 با خشونت از اتاق بیرون رفت
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 و بار دیگه من و دردام تنها گذاشت

از درد زیاد داشتم دق مي كردم ولي با این حساب به اشكام اجازه ي 

 باریدن ندادم

 وره نمي تونستم این وضع و تحمل كنمدیگه هیچ ج

 باید جلوي آراد مي ایستادم،اونم محكم تر از همیشه

 حتي اگه بعدش بخواد من و بسپره دست اردشیر

 دیگه هیچي برام مهم نیست

 نمي تونم این زندگي و تحمل كنم

 مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلته

 لحظه اي چشمام و بستم و نفس و عمیقي كشیدم

 میمي كه گرفته بودم مطمئن بودماز تص

 نباید مي ذاشتم آراد من و تصاحب كنه

 نفسم و بي صدا بیرون دادم و از اتاق بیرون رفتم بیرون

 آراد روي كاناپه نشسته و سرش و با دستش گرفته بود

 از این كه با حرفام عصابش و بهم ریخته بودم خوشم اومده بود

 نزدیكش شدم
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 كرده بودمثله اینكه حضورم و حس 

 سرش و بلند كرد و با چشماي به خون نشسته اي نگاهم كرد

 یه لحظه ترسیدم اوضاع از ایني كه هست خراب تر شه

 خواستم سكوت كنم كه تصویر كیارش اومد چشمم

 مطمئن بودم اآلن داغونه و حالش خیلي بده

تصور حال بد كیارش بهم انرژي داد كه خودم و از دست این 

 بدمعوضي نجات 

 نباید مي ذاشتم من و تصاحب كنه

 با نفرت زل زدم تو چشماش و فریاد:

_االن مي فهمم چرا هیچ وقت نتونستم دوست داشته باشم كه چرا 

 هیچ وقت چشمام تو رو ندید همه اینا به خاطر قلب نا پاكت بوده

 به خاطر انرژي منفي بود كه همیشه بهم میدادي

م منتقل كني ولي كیارش این كار هیچ وقت نتونستي حس امنیتي و به

 و كرد

هیچ وقت از حضورت كنارم نه حسي بهم دست داد و نه احساس 

 آرامش كردم
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همیشه سعي مي كردي به من نزدیك بشي و من مي ترسیدم كه نكنه 

 یه وقت كسي متوجه بشه

از هر فرصتي براي ابراز عالقه كردن به من استفاده مي كردي 

بهم ثابت كني و كاري كني كه بتونم جاي اینكه قبلش خودت و 

 باورت داشته باشم

 كه بتونم یه جایي و تو قلبم بهت بدم

 كارایي كه كیارش كرد و تو هیچ وقت نكردي

 براي اینكه من و به دست بیاري به تهدید رو آوردي

 كاري كردي كه من به اجبار بهت بله بدم ولي چه فایده

ولي با تمام این كارا  تو مي خواستي من و به خودت نزدیك كني

 روز به روز من ازت دور تر شدم و تو اینو نمي فهمیدي

همش فكر مي كردي اگه عقدم كني یا اسمم روت باش من كم كم 

 بهت عالقه مند میشم ولي برعكس شد

اون حس كمیم كه تهه قلبم بهت داشتم و از بین بردي و جاش نفرت 

 گذاشتي

ا پاي وجودم حس تنفره اونم اآلنم كه رو به روت وایستادم سر ت

 نسبت به تو
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تك تك سلوالي بدنم ازت بیزارن و تو هیچ وقت نمي توني كاري 

 كني كه این حس از بین بره

این حس تحت هر شرایطي تو دلم مي مونه درست مثل عشق 

 كیارش

همون قدر كه كیارش و مي پرستم از تو بیزارم،حالم ازت بهم مي 

 خوره،ازت متنفرم،متنفر

خالف همیشه دیگه از چشماي به خون نشسته و فك لرزون از بر 

 خشم آراد من و نترسوند

 باید این حرفارو مي زدم

 حرفایي كه مدت هاست داره تو ذهنم جوالن مي ده و اذیتم مي كنه

 آراد قدمي نزدیكم شد

 یه لحظه نگران بچم شدم

بزرگ شه ولي اگه قراره همچنان پیش آراد بمونیم و بچم پیش اون 

 به دنیا نیاد بهتره

 نمي ذارم دست آراد به بچه ي كیارش برسه،نمي ذارم

قیافه ي آراد هر لحظه ترسناك تو مي شد و این موضوع دلم و مي 

 لرزوند
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 معلوم بود داره خوِن خودش ومي خوره

دستاي آراد داخل جیبش رفت و گوشیش و در آورد و مشغول ور 

 رفتن با گوشیش شد

 اره چیكار میكنه ولي همش دلشوره داشتمنمي دونستم د

 با خودم مي گفتم نكنه داره به اردشیر زنگ مي زنه

 ولي این فكرارو پس زدن

 دست اردشیر افتادنم دیگه برام مهم نبودن

 نگاهي به دستاي لرزون آراد انداختم

 یهو سرش و باال آورد

 پوزخند پر دردي زد و گفت:

 مي دم _االن ذات واقعي شوهرت و بهت نشون

همون مردي كه داري اینجوري سنگش و به سینه مي زنه مطمئن 

باش بعد از شنیدن واقعیت همه ي اون حس نفرتي  كه به من داري 

 و به كیارش خواهي داشت

 مطمئن باش

 همون موقع گوشي و گرفت سمتم
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نگاهم رو صفحه ي گوشیش و عكسي كه روش خودنمایي مي كرد 

 ثابت موند

 شوكه شدم

 چشمام شك داشتمبه 

 با صداي لرزوني زمزمه كردم:

 نه نه این غیر ممكنه

 این مرد تو عكس كیارش نیست

 تو مي خواي اینجوري كیارش و پیش من خراب كني

 ولي كورخوندي من باور نمي كنم

 این كیارش نیست نمي تونه كیارش باشه

 نه نه نمیشه

 آراد نیشخندي زد

 _عكسارو رد كن

 كردمباوحشت نگاهش 

 اشاره اي به گوشي كرد

 دستم و بردم سمت گوشي و با دستاي لرزون زدم عكس بعدي
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 نفسم تو سینه حبس شد

 حین بلندي كشیدم و دستم و گرفتم جلو دهنم

 چشماي گرد شدم  داشت كم كم نم دار مي شد

باورش سخت بود كه این مردي كه  تو عكس كنار ماندانا داره مي 

 خنده كیارش باشه

 ي لرزوني گفتم:با صدا

 _نه نه چطور ممكنه؟!

 كیارش من االن داره دنبال من مي گرده نه این كه دنبال ماندانا باشه

 در ضمن ماندانا كه اآلن باید ایتالیا باشه نه ایران 

 پس این ماندانا نیست نمي تونه ماندانا باشه

 تو داري دروغ مي گي تو به دروغگویي 

 صدام بلند شد

 _دروغگوووووو

 زخند روي لباي آراد پر رنگ تر شدپو

_باشه اصال ما فكر مي كنیم این خانوم تو عكس ماندانا نیست یه 

 دختر دیگس
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مهم اینه كه كیارش تو این موقعیت به فكر دختراي دیگس نه تو 

 بچت

 كیارش از اولشم تو رو دوست نداشت

 فقط براي رو كم كني با من باهات ازدواج كرد

رگشت ایران خواستم حتي شده با تهدید براي همین موقعي كه ب

 عقدت كنم كه صبر نكردي

 كه یه مرد تنوع طلب و به من ترجیح دادي

ماندانا و كیارش سالهاست كه با همن،فقط چون مامان باباي كیارش 

ناراضي بودن و گفتن دختره بي كس و كاره نتونست باهاش ازدواج 

 كنه

اش خونه گرفت و بدون به جاش دختره رو برداشت برد ایتالیا و بر

 اجازه ي خانوادش یه زندگیه دو نفره تشكیل دادن

 تمام مدت باهات بازي شد

 اگه مي بیني كیارش دورت مي گرده همش فیلمشه

 اون فقط بچش و میخواد چون ماندانا نمي تونه براش بچه بیاره

 فكر مي كني چرا آوردت ایران؟!
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بفرستت وره دل پدر مادرت و با چون به محظ به دنیا اومدن بچه 

 بچت بذاره بره پیش ماندانا

 كیارش دوست ندااااشت بفهم

 اون نمي خوادت فقط بچت و مي خواد

 براي همین آوردمت اینجا

 براي همین گفتم خودت و بچت و قبول میكنم

 چون بر خالف كیارش من عاشقتم من مي خوامت

 خاطر حامله بودنت بوداگه تا االنم چیزي بهت نگفتم فقط به 

 نمي خواستم بهت شوك وارد شه ولي االن مجبورم كردي

 مجبوري كردي واقعیت و بگم

 راشین به خودت بیاا،كیارش یكي دیگه رو مي خواد

 تو این وسط بازیچه اي فقط بازیچه

 صداي آراد هر لحظه ضعیف و ضعیف تر مي شد

 مي خورد و كم كم صداش قطع شد در حالي كه هنوزم لباش تكون

 سرم سنگیني مي كرد

 زیر لب همش زمزمه مي گردم:دروغه دروغه
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 حرفاي ماندانا بار دیگه تو سرم اكو شد

 "احمق کیارش من و دوست داره...

 تحت هیچ شرایطی من و از اینجا بیرون نمیندازه..

 این تویی که باالخره باید این خونه رو ترک کنی..

 ای...چون تو فقط برای کیارش یه معشوقه 

 مطمئن باش تو رو فقط برای رفع نیازاش آورده اینجا...

 بعده یه مدتم مثل یه آشغال پرتت میکنه بیرون...

 ولی من خانوم این خونه هستم و تا ابدم میمونم.."

 بدنم مي لرزید

 خونه دور سرم شروع كرد به چرخیدن

 كله صورتم عرق كرده بود

 نفس كشیدن سخت شد واسم

 پاهام سنگیني مي كردوزنم رو 

 آروم آروم چشمام تار شد و دیگه هیچي نفهمیدم

 با باز شدن چشمام  خودم و تو اتاقي كه مختص آراد بود دیدم

 سرم و كمي چرخوندم
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 آراد كنارم رو تخت نشسته بود و دستم تو دستش بود

 با دیدن چشم هاي بازم لبخند محوي زد و گفت:

 _تو كه من و دق مرگ كردي راشین

 هزار بار مردم و زنده شدم تا چشمات و باز كني

 نگاهي بهش انداختم ،از چشماش مي شد نگراني رو خوند

 نگاهي به سرم تو دستم انداختم كه آراد گفت:

 _موقعیت تو خیلي حساسه 

 بیمارستان كه نمي تونستم ببرمت ولي دكتر و میشد آورد باال سرت

 طرف قابل اطمینان بود

 اینجا رفت معایینت كه كرد از

 خیلي نگرانت بودم ولي شكر خدا چیز حادي نبود

 دستم و روي برامدگیه شكمم گذاشتم و با صداي خیلي آرومي گفتم:

 _بچم چطوره؟!

 آراد دستم و به لباش نزدیك كرد و روش بوسه زد

 _بچمونم خوبه

 دلم از لفظ بچموني كه به كار برد گرفت 
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تغییر بده این بچه بازم ماله هركاریم كنه بازم نمي تونه واقعیت و 

 كیارشه

 همون لحظه حرفاي چند لحظه پیشش یادم اومد

اون عكس لعنتي اومد جلو چشمام و باعث شد و چشمام و با درد 

 ببندم

 زیر لب زمزمه كردم:

 _میشه تنهام بذاري؟!میخوام استراحت كنم

اتاق مثله اینكه آرادم متوجه حالم شده بود كه باشه اي گفت و از 

 بیرون رفت

 با بسته شدن در اتاق چشمام و باز كردم

 خیره ي در بسته ي شدم

 قطره اشكي از گوشه ي چشمم روي بالشت چكید

 آروم زمزمه كردم:

 _ترو خدا همه ي اینا دروغ باشه كیارش،خواهش مي كنم

 نگاهم و از در بسته شده گرفتم و به پنجره دوختم

 هنوزم برف مي بارید

 مشغول فیلم دیدن بودم كه صداي باز شدن در خونه اومدتو هال 
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 اهمیتي ندادم و همچنان مشغول دیدن شدم

 با دیدن آراد كه خیلي پكر وارد هال شد متعجب نگاهش كردم

 از حركاتش به راحتي مي شد فهمید مسته

 از طرفیم زیر چشماش كبود و لبش زخم بود

 بلند شدم كنترل دستم و روي میز جلوم گذاشتم و از جام

 قدمي نزدیك تر اومد

 بوي الكل و به راحتي مي شد از همین فاصله هم تشخیص داد

 براي لحظه اي ازش ترسیدم

 آراد در حالت عادي مشكل داشت چه برسه حاال كه مسته

 بخاطر حالمم نمي تونستم از دستش فرار كنم

تو دلم شروع كردم به صدا زدن خدا كه آراد درست رو به روم 

 رفتقرار گ

 دستش و گذاشت رو شونم 

 خواستم پسش بزنم كه من و كشید سمت خودش

 سعي داشتم خودم و از دستش رها كنم ولي مگه مي شد؟!

 نگاهي به صورت درب و داغونش انداختم
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 معلوم بود دعوا كرده

 من و محكم گرفت و گفت:

 _چیه؟!به شاكار شوهر عوضیت نگاه مي كني؟!

 چشمام از تعجب گرد شد

 نمي شد این كار كیارش باشه باورم

 دستي گوشه ي لبش كشید

 _مي دونست تو پیش مني

 مي خواست ازم پست بگیره ولي من نذاشتم

 همش مي گفتم ازت خبر ندارم ولي باور نمي كرد

 تهدیدم كرد مي خواست ازم شكایت كنه و من و تحویل پلیس بده

 مشتاق به حرفاي آراد گوش مي دادم و امیدوار مي شدم

 یهو قهقهه ي بلندي سر داد

 معلوم بود حالت تعادل نداره

 زل زد تو چشمام و گفت:

 _ولي ازم مدرك نداشت

 بدون مدرك هیچ غلطي نمي تونه بكنه
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من انقدر تنیز كارام و انجام مي دم كه هیچ كس و به شك نمي ندازم 

 و هیچ مدركیم نمي ذارم ازم به جا بمونه

 چشماش و لحظه اي بست

عش تابلو بود تا خرخره خورده كه حتي نمي تونه قدم از با این وض

 قدم برداره یا درست حسابي حرف بزنه

 بعد از كمي سكوت دوباره ادامه داد

_ازم خواست برت گردونم وقتي من زدم زیر همه چي شروع كرد 

 به زدنم

 هي زد هي زد هي زد

 دستي روي زخمش لب كه حاال به خون ریزي افتاده بود كشید

 براي یه ثانیم دلم نسوخت براش

 با نفرت نگاهش كردم گفتم:

 _خوبه پس كیارش حقم و ازت گرفته

 پوزخندي زد

 _لعنتي دستشم خیلي سنگین بود

 حتي نذاشت از خودم دفاع كنم نا جوانمردانه زد

 ولي حیف نداره تالفي این كاراشو سره بچش در میارم
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 كارایي كه با من كرد و با بچش مي كنم

وري هم دل من خنك میشه هم چندین بربابر عذابش براي اونج

 كیارش بیشتره نه؟!

 با تمام نفرت هولش دادم و فریاد زدم:

 _تو غلط كردي

فكر كردي مي ذارم بچم بیوفته دست تو و تو هم هر غلطي دلت 

 خواست بكني؟!

 هه نخیر از این خبرا نیست

 نزدیك بچم شيشده خودم مي فرستمت به درك ولي نمي زارم 

 كیارش مي كشتت،مطمئن باش

 صداي قهقهه هاي بلندش تو خونه پیچید

 دوباره نزیكم شد

 از ترس قدمي عقب رفتم كه دستم و گرفت

 زل زد تو چشمام و گفت:

 _بچه ي كیارش یه عوضي میشه مثله خودش

 ما دوتا مي تونیم باز بچه داشته باشیم
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 باشیم یه بچه اي كه پدر و مادرش فقط من و تو 

 بچه اي كه خون من تو رگاش باشه

 مطمئنا اون بچه خیلي بهتر از این میشه

 امروز با دیدن كیارش فهمیدم نگه داشتن بچش همش دردسره

 بچشم مثل خودش عوضي از آب در میاد

نمي دونم چي شد كه یهو دستم و بردم باال و تو صورت آراد فرود 

 آوردم

 ي زمین بودصورتش كج شد و چشماي متعجبش خیره 

 صدام و بلند كردم و گفتم:

 _این بچه همه تا و پود منه دین و دنیامه

 حاصل عشق من و عشقمه

 كیارشم هر چیم باشه هنوز شوهرمه

 هنوزم اسمش تو شناسناممه

 پدر بچمه

 بغض بهم امون حرف زدن نداد

 با چشمایي كه حاال مثل ابر بهار مي باریدن زیر لب زمزمه كردن:
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 ه منه_تمام زندگی

 مثل اینكه آراد جمله آخرم و شنیده بود كه یهو عصباني شد

 با قدمي فاصله ي بینمون و پر كرد

 _االن چه زري زدي؟!

 تمام جرعتم و جمع كردم

 _هموني كه شنیدي

 تو نمي توني جاي كیارش و بگیري واسم

حتي اگه كیارشم خیانت كار باشه حتي اگه من و نخواد من بازم مي 

 بازم دوسش دارمخوامش 

 بازم كنارش بمونم

 و تو هم نمي توني جلوم و بگیري یا نظرم و عوض كني

تمام تالشت و كردي تا دید من و نسبت به كیارش عوض كني ولي 

 نتونستي

 من حاال بیشتر از همیشه عاشقشم

و تا زماني كه عشق كیارش تو دلمه تو نمي توني من و به خودت 

 نزدیك كني

 مرد و مي بینه اونم كیارشه چشماي من فقط یه
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 دستاي آراد دو طرف بازوم نشست و محكم فشار داد

 _سامان و چي؟!

 تو یه زماني عاشق اونم بودي

 یه زماني چشمت جز اون كسي و نمي دید

 مي گفتي جز سامان نمي توني كسي و دوست داشته باشي

 چي شد حاال؟!

 چطور؟!؟بعده سامان چطور تونستي دوباره عاشق شي؟!هاااا؟!؟

خودم خوب مي دونستم كه بحث سامان و كیارش زمین تا آسمون 

 فرقشه

حاال چطور باید براي این توضیح مي دادم كه سامان یه عشق بچه 

 گانه بود و كیارش عشق واقعیم؟!

چطور بگم من فقط به خاطر تنهاییم رفتم سمت سامان و حسي كه 

 نه عشقبین ما به وجود اومد فقط یه وابستگي ساده بود 

یه وابستگي كه به خاطر سن كمم اسمش و عشق گذاشته بودم و حاال 

 با پیدا كردن عشق واقعیم فهمیدم فقط به سامان عادت كرده بودم

حسي كه به سامان داشتم از قلبم پاك شد ولي حس كیارش با تمام 

 حرفایي كه آراد راجبش زد بازم پا بر جاست
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 ز قلبم بیرون كنهحتي اون عكسم نتونست مهر كیارش و ا

 عشق كیارش یه حس خاص و فراموش نشدني بود

 با تكون خوردنم توسط آراد به خودم اومدم

 صداشو دوباره بلند كرد:

 _با توأم  راشین حرف بزن

 تو عاشق هیچكي نیستي

 تو یه دختر هستي كه از هر طرف محبت ببیني مي ري اون سمت

خورده بودي  كه دلت كیارش موقعي اومد تو زندگیت كه شكست 

 شكسته بود

نیاز به محبت داشتي نیاز داشتي یكي كنارت باشه و بتوني بهش 

 تكیه كني

اگرم منم مثل كیارش تو جلد یه آدم فوق العاده ظاهر مي شدم و 

 اسپایدر من بازي در میاوردم جذب من مي شدي

ولي هنوزم دیرم نشده،اسم اون لعنتي و رو از زندگیت پاك مي كنم 

 جاش اسم خودم و حك مي كنمو 

 دیگه بسه هر چي تحمل كردم

 از این به بعد آوردن اسم كیارش تو این خونه قدغنه
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 با صداي لرزوني گفتم:

 _تو نمي توني هیچ غلطي بكني

 صورتش نزدیك تر اومد و فشار دستش رو بازوهام بیشتر شد

 _تویه دختر تنها و حامله اي كه تو چنگال من اسیري

 مي دوني هیچ راه فراري نداريخودتم خوب 

اون روز بچه هاي من خوب تونسته بودن نگهباناي دره خونتون و 

بپیچونن ولي نگهباناي دره خونه ي من به هیچ عنوان پیچیده نمیشن 

 اینو تو مغزت فرو كن

اسم كیارش و از زبونت بشنوم یه بالیي سر خودت و بچت میارم 

 پس رو مخم راه نرو كه بد میبیني

 ش از روي بازوهام شل شددست

 حس كردم حالش خوش نیست ،معلومه زیادي مشروب كوفت كرده

 قدمي عقب رفت و انگشت اشارش و گرفت سمتم

 _حرفامو یادت باشه

 و پشت به من وارد اتاق خوابش شد

 داشتم دق مي كردم

 حالم اصال خوش نبود
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 به هر دري مي زدم بسته بود

 یادش رفتههمش حس مي كردم خدا من و 

نمي دونستم چه كار اشتباهي به درگاه خدا انجام دادم كه دارم 

 اینجوري دارم تقاص پس مي دم

 نگاهي به در خروجي انداختم

لحظه اي كه آراد اومد داخل انقدر گیج و منگ بود كه شك دارم در 

 و قفل كرده باشه

 نگاهي به در بسته انداخته 

به حساب میاد پس باید یه  اگه در قفل نباشه تنها راه نجات من

 جوري ازش فرار كنم

 با قدماي لرزون به سمت در رفتم

 نگاهي به در اتاق آراد انداختم خداروشكر بسته بود

 آروم دستم و روي دستگیره ي در گذاشتم و كشیدمش پایین

 در بي صدا باز شد

 لبخند بي جوني زدم

 پیدا نمي كنم مطمئن بودم دیگه همچین شانسي

 با عجله وارد اتاقي كه آراد تو این مدت در اختیارم گذاشته بود شدم
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سریع یه لباس مناسب پوشیدم و خواستم از اتاق برم بیرون كه یهو 

 فكري به ذهنم رسید

با عجله رفتم كنار تخت و یه بالشت بزرگي كه در تمام این شب ها 

شتم و پتو رو جاي كیارش در آغوش مي گرفتم و وسط تخت گذا

 كشیدم روش

 مي خواستم با این كار وقت بیشتري واسه خودم بخرم

چون مطمئنا آراد بیاد تو اتاق فكر كنه خوابم از اتاق میره بیرون این 

 موضوع بهم ثابت شده بود

پتو رو مرتب كردم طوري كه طبیعي جلوه بده و واقعا فكر كنه 

 زیره این پتو منم نه یه بالشت

ه اي پیش تنم بود رو هم طوري گذاشتم زیر پتو كه لباسي كه لحظ

 قسمتي ازش بیرون باشه

 دستي به پنو كشیدم و ازش فاصله گرفتم

 همه چي طبیعي بود

 دیگه بیشتر از این وقت و تلف نكردم

 با عجله از اتاق بیرون زدم

موقعي كه خواستم به سمت در خروجي برم در نیمه باز اتاق آراد 

 توجهم و جلب كرد
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 اهي به اتاق انداختمنگ

 آراد رو تخت دراز كشیده بود و قیافش معلوم نبود

 این مست كردنشم براي من باعث خیر شده بود

 زیر لب لعنتش كردم و سریع از خونه زدم بیرون

 وارد حیاط بزرگي شدم كه دمه درش دو تا نگهبان قلچماق بود

 یه لحظه ترسیدم

ده همت به خرج بدم مي ولي با فكر به این موضوع كه اگه یه خور

تونم براي همیشه از شر آراد خالص شم و برگردم پیش كیارش 

 انرژي گرفتم و ترس و گذاشتم كنار

آرم خودم و به دیواري كه نزدیك اون دو نفر بود رسوندم و پشتش 

 قایم شدم

 نمي دونستم باید چطور فرار كنم

یه سگ كالفه نگاهي به دور تا دور حیاط انداختم كه نگاهم به 

 بزرگ افتاد

 با دیدن سگ فكري تو ذهنم جرقه زد

خم شدم و سنگ بزرگي و از روي زمین برداشتم و با قدرت به 

 سمت سگ پرتاپ كردم
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سگ كه معلوم بود بسته شده شروع كرد به پارس كردن و ورجه 

 وروجه كردن

 دو تا نگهبان با عجله به سمتش رفتن

سریع از پشت دیوار بیرون اومدم با این كه ریسك بزرگي بود ولي 

 و با دو از در زدم بیرون

همیشه تو دوویدن استاد بودم ولي حاال با وجود حامله بودنم نمي 

 تونستم با قدرت همیشگي بدوم

نمي دونم كجا بودیم فقط اینو مي دونستم كه دور تا دورم پر از 

 درخت بود كه این موضوع هم به نفعم بود هم ضررم

ود كه مي تونستم پشت درختا قایم شم و دیدشون به من خوبیش این ب

 كمتر باشه و بدیشم خش خش برگا زیر پام بود

كمي كه از اونجا دور شدم پشت یه درختي پناه گرفتم و شروع كردم 

 به نفس نفس زدن

 با وجود حامله بودم نمي تونستم خوب بدوأم

سخت و  یعني دویدنم یه جورایي قدم زدن تند بود كه همونم برام

 زجر آور بود

 درد زیادي و تو ناحیه ي شكمم احساس مي كردم 

 چشم هام و از درد رو هم فشردم
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 لبم و گاز گرفتم كه یه وقت صدام در نیاد

 حس مي كردم هر لحظه ممكنه بچه به دنیا بیاد

 شكمم و آروم ماساژ مي دادم و خدا خدا مي كردم كه دردم آروم شه

 نداشتم و نشستم رو زمیناز درد آروم قرار 

به زمین چنگي زدم كه یهو با صدا كسي كه گفت"بچه ها اینجاس 

 پیداش كردم "سرم و باال آوردم

 یه مرد هیكلي باال سرم بود و خیلي ترسناك نگام مي كرد

 با دیدنش اشهدم و خوندم

 همون لحظه چند نفر دیگه با عجله خودشون و بهم رسوندن

 نستمكار خودم و ساخته مي دو

 اومدن كنارم و دو طرفم و گرفتن

 حتي ناي پس زدنشون و نداشتم

 من و بلند كردن و برگردوندن  به همون خونه ي لعنتي

از تهه دل جیغ مي كشیم و ناله مي كردم ولي هیچ كدومشون بهم 

 اهمیتي ندادن

با ورودمون به خونه به محض باز كردن در با قیافه ي خشمگین 

 شغول قدم زدن تو هال بودآراد مواجه شدم كه م
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 نگاهش كه به من افتاد كمي مكث كرد

 یهو صورتش آشفته شد با عصبانیت نزدیكم شد

 با سیلي محكمي كه تو گوشم خورد جیغ بلندي كشیدم

دردم چند برابر شده بود و اون عوضي از یقم گرفته بود و ناسزا 

 مي گفت

 خبره؟!_یه خورده آدم حسابت كردم فكر كردي چه 

 كه مي توني اینجوري من و دور بزني و فرار كني؟!

 فكر كردي فرار از دست من آسونه؟!

 دستم و دور شكمم گذاشتم و از درد به خودم پیچیدم

 صداي فریادش بلند تر شد

 _فیلم براي من بازي نكن

 جواب من و بده

 مي خواستیم كدوم قبرستوني بري هاااا!؟!؟!؟

 نمي تونستممي خواستم حرف بزنم ولي 

 حس مي كردم بچم تو خطره
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درد داشتم و صورتم پر از عرق شده بود ولي مگه یه مرد مست كه 

 در حالت عادیم شرایط مساعد نداره اینارو مي فهمید؟!

 نفسام كش دار شده بود

لبامو براي زدن حرفي باز و بسته مي كردم ولي صدایي ازش در 

 نمیومد

 م یهو چشمامو با درد رو هم گذاشت 

 بازم تصویر كیارش جلو چشمام جون گرفت

 بچمون تو خطر بود و كاري از دستم بر نمیومد

 كاش بود تا حداقل بچمون و از اینجا ببره

 كاش بود و نجاتمون و مي داد

 كاش كاش كاش...

 یه عالمه كاش كه مي دونستم به واقعیت تبدیل نمي شه

 مبا سیلي دومي كه از آراد خوردم چشمام و باز كرد

سوزش صورتم نسبت به دردي كه از زیر شكمم مي كشیدم اصال 

 قابل مقایسه نبود

 با دیدن چشم هاي قرمز آراد تازه به خودم اومدم و فهمیدم چي گفتم
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زیر لب اسم كیارش و صدا مي زدم و این آراد و به مرز جنون 

 رسونده بودم

 مشتي به شكمم زد و زیر لب گفت:

 اون توله سگ و_مي كشمتون هم خودت و هم 

 جیغ بلندي كشیدم

اگه تا حاال شك داشتم كه بالیي سره بچم اومده باشه حاال با این 

 كارش مطمئن شدم

 دستم و رو شكمم گذاشتم و خم شدم

 پام شل شد و خوردم زمین

 زیر لب مي نالیدم:

 _بچ....م

 ولي یه با غیرت یه مرد اصال یه انسان اونجا نبود كه كمكم كنه

مست بود و نمي فهمید داره چیكار مي كنه اون سه تاعوضي آراد 

 كه پشتم بودن چي؟!

 یهو گوشي آراد زنگ خورد

آراد نگاهي به صفحه گوشیش كه دستش بود انداخت و لبخند چندشي 

 زد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1508 

 گوشي و به گوشیش نزدیك كرد و گفت:

 _بله

..._ 

 _آره اینجاست

..._ 

 خونه باغم تو ورامین بیا اینجا

..._ 

ي روي لب آراد جا خوش كرد و با حرف بعدیش حس كردم پوزخند

 روح تنم رفت

 _باشه اردشیر جان حواسم به همه چي هست

 قرار ما هم از اولش همین بود

 چیزي كه مال من مباشه میسپردمش دست خودت

 فقط شما زود بیا،

 خواستم از جام بلند شم كه نتونستم

 آراد گوشي و قطع كرد و نزدیكم شد

 ون خنده ي مضحك رو لباش ترسناك تر از قبل شده بودقیافش با ا
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 جلوم خم شد 

 بوي الكل داشت حالم و بهم مي زد

 زل زد تو چشمام و با همون لبخند مسخرش گفت:

 _آره همه چي زیره سر من بود

 من بودم كه لحظه به لحظه مثل سایه دنبالت بودم

 انگشت اشارش و به سمت خودش گفت:

 _من

 وحشت چرخوندم سمتشنگاهم و با 

 ابرویي باال انداخت و با خنده ادامه داد:

 _آره من 

 خوده خوده من

 یهو از جاش پاش شد

 نگاه خیرم و چشماي گرد شدم روي آراد خیره موند

 قدمي عقب رفت و به من اشاره اي كرد

 _حاال كه قراره بفرستمت پیش اردشیر بهتره همه چي بهت بگم

 آراد بر میادباید بفهمي چه كارایي از 
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 همیشه من و دست كم مي گرفتي

 عیناااا همیشه

 فقط اردشیر بود كه فهمید من چقدر مي تونم خطرناك باشم

 دستي به سرش كشید

 _ولي مقصر تمام اتفاقات خودت بودي

 اگه باهام راه میومدي 

 اگه انقدر جواب منفي بهم نمي دادي

وسوسه نمي شدم با اگه انقدر من و معتطل خودت نمي كردي منم 

 اردشیر هم دست شم و راپورتت و بهش بدم

 باید مي ترسوندمت

 باید تقاص این همه پس زدنات و ازت مي گرفتم 

وقتي دیدم بهم اهمیت نمي دم و حتي اجازه ي خاستگاري اومدن بهم 

نمي دادي و هر دفعه مي پیچوندیم تصمیم گرفتم با اردشیر دست به 

 یكي كنم

 نهاد داد و من قبول كردماردشیر بهم پیش

 بهم گفته بود قصدش اینه فقط تو رو از خانوادت دور كنه

 مي گفت بعد از دزدیدنت تو وو تحویل من مي ده 
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مي گفت كمكمون مي كنه از ایران خارج شیم و یه زندگي خوب و 

 تشكیل بدیم

بهم قول پول و خونه و ماشین و یه زندگي بي دردسر و هزارتا چیز 

 داده بوددیگه رو 

 منم جز اینا دیگه چي مي خواستم؟!

 عشق اینقدر كورم كرده بود كه جز تو رو هیچي و نمي دیدم

 تا اینكه كیارش برگشت

 با برگشتنش فهمیدم یه حسایي به تو داره و این برام زنگ خطر بود 

 باید هر چه زودتر به دستت میاوردم وگرنه كامل از دستت مي دادم

  كسي از برگشتنش با خبر باشهكیارش نمي خواست فعال

 خودش چیزي نگفت ولي فهمیدم داره زیر نظرت مي گیره

طوري كه حتي فهمیده بود چي دوست داري كجاها میري با كي 

 میري چیكار مي كني

 از همه چیت سر در آورده بود،همه چي

كه كه فهمیدم كیارش دوست داره و همش این برام سوال شده بود كه 

 چطور؟!
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ه تو رو ندیده بود و اصال این همه سال ایران نبوده پس كیارش ك

 چطور از تو خوشش اومده؟!

 تا این كه یه روز من و كیارش رفتیم كافه

 كافه ي علیرضا،همون كافه اي كه تو با سامان مي رفتي

یه عده از بچه ها اونجا بودن و همشون مي دونستن دختر خاله ي 

 مني

 ت كه اینجا با پسر دیدتتیهو بحث تو شد و یكي بچه ها گف

اون موقع یكي از بچه ها این حرف و زد كه نمي دونست سامان 

 دوست پسرته 

 فقط مي دونست با دوستات و یه پسر اینجا میاي

 همین كه این حرف و زد كیارش از خشم قرمز شد 

 منم اون موقع تازه فهمیده بودم تو قبال با یه پسره اینجا میومدي

گفته بود و چند نفر و فرستاده بودم تا تتوي  اینو علیرضا به من

 قضیه رو در بیارن

اون روز من و كیارش كلي با حامد كه این حرف و زده بود بحث 

 كردیم

 آخرشم با عصبانیت از كافه زدیم بیرون
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 اون روز متوجه حضور تو شده بودم

اون لحظه كه وارد كافه شدیم یه لحظه برگشتم برم چیزي سفارش 

جه تو شدم ولي چون نمي خواستم كیارش باهات رو به بدم كه متو

 رو شه به روي خودم نیاوردم و چیزي نگفتم

 حرفاي آراد هر لحظه من و شوكه تر از قبل مي كرد

با دهني باز و صورتي عرق كرده از درد زل زده بودم بهش و هر 

 لحظه ممكن بود پس بیوفتم

 چیزایي مي شنیدم كه باورش برام سخت بود

 خیلي سخت....

 آراد بعد از كمي مكث ادامه داد:

_بعد از مدتي كه فهمیدم در تمام این مدت كه من دنبالت بودم و تو 

 اهمیتي نمي دادي با كسه دیگه اي بودي مثله دیوونه ها شدم

نمي تونستم قبول كنم كه دوست پسر داشتي و به كسه دیگه اي دل 

 دادي

دیر بجنبم از دستت دادم االن دیگه اون موقع تازه بود كه فهمیدم اگه 

 دو تا رقیب داشتم

 كیارش و سامان
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 سعي كردم به زور عقدت كنم ولي نتونستم یعني نشد

از طرفي اردشیر تهدیدم كرده بود و باید مي رفتم پیشش و از 

 طرفیم براي مسابقات انتخاب شده بودم

شهرت مي همش با خودم مي گفتم اگه برم مسابقات و مقام بیارم به 

 رسم و اون وقت شاید تو كمي بهم توجه كردي

وقتي مي دیدم چطور دختراي دیگه همش دورم بودن و منتظر یه 

 اشاره از طرف من بودن بیشتر عصابم بهم مي ریخت

 كه چرا به چشم همه میومدم جز تو

 اردشیر مي دونست تنها دلیل همكاریم باهاش تویي

 انجام بده و تو رو بده منبهش زنگ زدم و گفتم زودتر كارش و 

خندید و گفت تو كه كاري براي من انجام ندادي چطور توقع داري 

 راشین و بدم بهت؟!

 اردشیر كسي نبود كه بي دلیل براي كسي كاري انجام بده

 تازه فهمیدم چه اشتباهي كردم كه دارم با اردشیر همكاري مي كنم

 ت تو رو بده به منبا خودم گفتم اصال از كجا معلوم بعد از دزدیدن

همون موقع گفتم كه پشیمون شدم و دیگه نمي خوام باهاش همكاري 

 كنم
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 چون اگه بحث دزدیدن بود خودمم مي تونستم این كار و انجام بدم

 اردشیرم همون موقع قبول كرد

اما باید به اي موضوع فكر مي كردم،پي مي بردم كه اردشیر كسي 

 سي بشهنیست كه بخواد به راحتي بي خیال ك

 به زور متوسل شدم و باالخره نامزدم شدي 

تو دوران نامزدي تصمیم داشتم هر چه زودتر عقدت كنم كه پدرت 

 مخالف بود 

 همش مي گفت برا ازدواج زوده

تا اینكه زد به سرم و یه روز كه براي انجام كاري مي رفتم شركت 

 پدرت خطم و تغییر دادم و رو برگه اي نوشتم:

 هاد خان"من برگشتم فر

 منتظر باش

 اردشیر"                                      

 همش منتظر بودم اكثرالعمل بابات و ببینم

 كه خداروشكر هموني شد كه مي خواستم

بابات همون روز بهم زنگ زد و ازم خواست هر چه زودتر مراسم 

 عروسي و برگذار كنیم
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بعد از ازدواج راشین و چون قبلش به پدرت گفته بودم كه مي خوام 

 از ایران ببرم اونجا راه براي پیشرفت بیشتره

اون موقع این حرف و زده بوده تا تو رو از سامان و كیارش و 

 هرچیزي كه ممكنه تو رو یاده گذشته بندازه دور كنم 

مي خواستم بعد از این عاشقم شدي و از آینده اي كه قراره فقط ماله 

 برت گردونم ایران ما دو تا باشه مطمئن شدم

 ولي تو اون موقعیت فقط مي خواستم ببرمت تا شر اردشیر كم شه

باباتم مي خواست زودتر ازدواج كنیم و از ایران ببرمت تا اینجوري 

 از اردشیر دورت كنه

 بعد از موافقت بابات تصمیم گرفتیم بعد از مسابقات من ازدواج كنیم

پیروزي و جلوي همه به  تصمیم داشتم تو مسابقات پیروز شم و این

 تو تقدیم كنم تا شاید تونستم گذشته رو جبران كنم

 كلي ذوق داشتم

تصمیم داشتم بعد از مسابقات سریع مراسم عروسیمون و برگزار 

 كنیم  و تو رو از اینجا ببرم

اون شبي كه مي خواستم برم برزیل برا مسابقات همون شبي كه رو 

 م زنگ زدتو دست بلند كردم قبلش اردشیر به

 بهم گفت صدام و ضبط كرده
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گفت یا باید به همكاري باهاش ادامه بدم یا اون صدا رو براي كل 

 اعضاي فامیل مي فرسته و گوشي و روم قطع كردم

 تو بد مخمصه اس گیر افتاده بودم

از طرفي از اردشیر بیزار بودم و از طرفیم با پخش كردن صداهاي 

همیشه از دست مي دادم بلكه باید  من تو فامیل نه تنها تو رو براي

 قید خونه و خونوادمم مي زدم

 چون دیگه همه به من به چشم یه خائن نگاه مي كردن

اون شب مي خواستم دل و بزنم به دریا و همه چي و بهت بگم ولي 

با رفتار و حرفاي تو قاطي كردم و چون از جاي دیگه اي عصباني 

 بودم به تو سیلي زدم

 اون لحظه چه غلطي كردمخودمم نفهمیدم 

وقتي از خونه زدیم بیرون متوجه شدم دو تا ماشین دارن مارو 

 تعقیب مي كنن

 ترسیدم،خیلي ترسیدم

حس مي كردم مي خوان اینجوري تهدیدم كنن كه مي تونن تو نبودم 

 به خانوادمم آسیب بزنن

 گیج شده بودم
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درست موقعي كه همه چي داشت خوب پیش مي رفت اردشیر اومد 

 و گند زد

تو فرودگاه رفتم پیش دوستام و در تمام مدت حس مي كردم كسي 

 داره تعقیبم مي كنه

موقعي كه رسیدیم برزیل بابا زنگ زد و با كلي قر زدن و عصباني 

 شدن موضوع و برام تعریف كرد

 عصبي شدم

نمي تونستم باور كنم كه نامزدي كه اینقدر براش تالش كرده بودم به 

 راحتي بهم خورده باشههمین 

 خون جلوي چشمام و گرفت

 به هر قیمتي شده باید بر مي گشتم

 باید برمي گشتم و از همه انتقام مي گرفتم

براي همین به بردیا زنگ زدم و گفتم خبر و كه شنیدم رفتم تو 

خیابون و چون حالم خوش نبود تصادف كردم،االنم پام شكسته و 

،از طرفیم تا پایان مسابقات نمي نمي تونم تو مسابقات شكست كنم

 تونم برگردم

 بردیا از طرفي از دستم ناراحت بود و از طرفي نگران
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كمي داد و بي داد كرد سرم و آخرشم با گفتن بیشتر مواظب خودت 

 باش و من و از حالت بي خبر نذار گوشي و قطع كرد

همون موقع از مسابقات انصراف دادم و به هزار تا بهانه برگشتم 

 یرانا

 اونم به صورت مخفي

ولي درست تو فرودگاه گیر آدماي اردشیر افتادم و من و بردن پیش 

 اردشیر

 نفس عمیقي كشید و ادامه داد:

_اردشیر با هزار تهدید من و پیش خودش نگه داشت و مجبورم كرد 

 باهاش همكاري داشته باشم

بهم مي گفت فقط مي خواد بترسونتت طوري كه تو از ترس به من 

 پناه بیاري

 ولي همه چي بر عكس شد

 به جاي من به كیارش پناه بردي

 وقتي اردشیر گفت قراره با كیارش بري شمال مثل دیوونه ها شدم

 یهو آراد به سمت دیوار رفت و دست مشت شدش و كوبوند تو دیوار

 با صدایي كه از درد مي لرزید نالیدم:
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 _اردشیر از كجا فهمید داریم میریم شمال؟!

 د با عصبانیت برگشت سمتم و اومد طرفمآرا

 _مرتضي بهش گفته بود

تو ذهنم داشتم دنبال مرتضي نامي مي گشتم كه با حرف بعدیه آراد 

 كپ كردم

 _همون آقاي یعقوبي

هموني كه به روایتي دوست بابات بود ولي دوسته اردشیرم به 

 حساب میومد

كاري كنید كه  اون روز كه خواستین از باال پشت بوم اونا رد شید و

با متوجه خروجتون نشیم نفهمیدین دقیقا به همونیم كه اعتماد كردین 

 كه طرف ما بود

با پاي خودتون رفتین تو دهن شیر و نفهمیدین كه من تو خونه ي 

 آقاي یعقوبي بودم و داشتم حرفاتون و گوش مي دادم

 ولي اون كیارش لعنتي مثل همیشه باهوش بود و شك كرده بود

 آقاي یعقوبي كه ازش پرسید كجا مي رید به دروغ گفت بابلسر

 ش روشنه در حالي كه خاموش بود۹۱۹از طرفیم گفت خط 

 بازم هوش كیارش و دست كم گرفته بودیم
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 كیارش حتي اگه به چیزیم شك نكنه بازم مراقبه

 بازم راستش و به هر كسي نمي گه 

 مخصوصا تو همچین موقعیت حساسي

ه رفتین خیلي جلو خودم و گفتم تا با كیارش دست تو و كیارش و ك

 به یقه نشم

 این كه كنارش قدم برمي داشتي رو نروم بود 

یاد زماني میوفتادم كه از كارم مي زدم و بعد از كالسن میومدم 

دنبالت تو حتي حاضر نبودي به حرفام گوش كني چه برسه بخواي 

 باهام هم قدم شي

دي و مي رفتي پیش دوستات مي هر دفعه به یه بهونه مي پیچون

 گفتي مي خوام با دوستام برم خونه

منم هیچي نمي گفتم و تا خونه پشت سرت با ماشین میومدم و از 

 دور مراقبت بودم

 از قدم زدن با تو فقط حسرش با من موند

ولي تو هر لحظه با كیارش هر جا مي رفتي و به منم اهمیتي نمي 

 یشتر مي كرددادي و این حسادت و تو وجودم ب

 یاده گذشته افتادم
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 موقعي كه تو خونه ي یعقوبي بودیم و مي خواستیم بریم شمال

 حرفاي یعقوبي و كیارش تو ذهنم اكو مي شد

 _خوبه..."

 !کجای شمال میمونید؟_

 کیارش تو سکوت کمی نگاش کرد و گفت:

 بابلرس_

 _خوبه پس...

یم_  ..ما دیگه می 

 سالمت..._باشه به 

 ...رسیدی زنگ بزن

 راستی کدوم خطت روشنه؟!

_۰۹۱۹ 

 "...آهان ،خب دیگه عجله کنید_

 گذشته مثل تصویري جلوي چشمام زنده شد

 موقعي كه تازه رسیده بودیم شمال 

 و كه كیارش داشت با بابا حرف مي زد حرفاشون مو به مو یادم بود 
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 دلیلی نمیبینم به جز شما به کسی راستشو بگم..."

زی بابلرسیم  ...شمام بگی 

از این به بعدم فقط به این خطم زنگ بزنین...خط های دیگم 

 خاموشه...

..._ 

 ۱۲_آره همون "

 اون لحظه به این موضوع توجه نكردم

 ت مي تركیدسرم داش

 باور این حرفایي كه آراد میزد سخت بود

این همه مدت آراد و آقاي یعقوبي داشتین راپورت مارو به اردشیر 

مي دادن و ما هم از همه جا بي خبر به اطرافیانمون اعتماد مي 

 كردیم

 آراد نزدیكم شد و جلوم خم شد

 تره از موهام كه به صورتم چسبیده بود و كنار زد 

 شي زد و گفت:لبخند چند

 _این وسط خیلي چیزا زیر سر من بود خیلي چیزا
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مثال یه سري با دوستات تو كافه بودین علیرضا اومد بهت شماره بده 

 اونم زیره سر من بود

مي خواستم هم با علیرضا ازت عكس بگیرم هم كیارش با دیدن تو 

كنار علیرضا به حرفاي اون روز حامد پي ببره و باورش شه كه تو 

 یه پسر تو اون كافه مي رفتي با

 كه از چشمش بیوفتي و قیدت و بزنه

كه به چشم اون یه دختر هرزه بیاي كه هر لحظه با یه نفري و با 

 یكي مي پري

 ولي اون كیارش لعنتي بازم گند زدم

 بازم سوپر من بازیش گل گرد و گند زد به نقشه ي من

 ردبا علیرضا گالویز شد و تو رو برداشت از اونجا ب

 دستاي آراد مشت شد

 _اون لحظه دلم مي خواست با همین دستام گردنش و بشكنم

 چیزایي میشنیدم كه چشمام هر لحظه گرد تر مي شد

باور اینكه در تمام این مدت همه چي زیر سر آراد بوده باشه سخت 

 بود
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همیشه كیارش مي گفت همه چي زیر سر یكي از اطرافیانمونه ها 

 مولي من باور نمي كرد

 همش با خودم مي گفتم مگه میشه؟!

 آشناها گوشت هم و بخورن استخون هم و دور نمي ندازن

 كه ظاهرشون با باطنشون یكیه

 ولي مثل اینكه اشتباه فكر مي كردم

 هر چي سرم اومد از همون خودیه بود

 "گاهي حس مي كنم چقدر غریبه ها را دوست دارم

خنجر بزنند مرد و مردانه از جلو همان غریبه هایي كه اگر بخواهند 

 مي زنند

اما دوستانم همان كساني كه بیشتر از هر كسي بهشان اعتماد كردم 

طوري از پشت و ناگهاني خنجر مي زنند كه مدت ها در شوك مي 

 مانم و با خود مي گویم آخر چطور ممكن است؟!"

 آراد اصال تو حال خودش نبود

 سرش و كمي تكون داد و گفت:

 كه گیر اردشیر افتادم بازم تهدیداش و شروع كرد_روزي 

 ولي زیر بار نرفتم
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تا این كه بهم گفت تو رو با كیارش دیده و اونجوري كه پیداست 

 قراره بابات با كیارش از اینجا فراریت بده

اون موقع بود كه تصمیم گرفتم با اردشیر همكاري كنم و گند بزنم به 

 زندگي همتون

 مي شدم ولي قبلش باید مطمئن

باید مطمئن مي شدم كه اردشیر راست گفته و قراره با كیارش از 

 اینجا بري

اون لحظه با خودم قسم خوردم كه اگه تو رو با كیارش ببینم خون به 

 پا مي كنم

 كه همین طورم شد

 رفتم خونه ي یعقوبي و همه چي و به چشم و خودم دیدم

دگي و براي همون موقع بود كه تصمیم گرفتم بیام شمال و زن

 جفتتون حروم كنم

 با چشماي گرد شده گفتم:

 _اردشـ...ـیر از كجا فهمـ...ـید  قراره از اینـ..ـجا بریم؟!

 آراد دستش و به نشانه ي سكوت باال آورد

 _همه چي و مي فهمي آسه آسه
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 از درد لبم و گاز گرفتم و زیر لب زمزمه كردم: 

 _چط..ور فهمیدین ما كجایه شمال..یم؟!؟

 ارش كه به یعقـ...ـوبي راستش و نگـ..فته بودكی

 آراد قهقهه ي بلندي سر داد 

 یهو ساكت شد و اومد كنارم

 از ترس سعي كردم برم عقب كه درد زیر دلم بهم این اجازه رو نداد

 رو به روم ایستاد و گفت: 

 _بردیا

 نفسم لحظه اي تو سینم حبس شد

مدت عاشقش بودم بهم ركب باورم نمي شد داییم كسي در تمام این 

 زده باشه

 با صدایي كه میلرزید نالیدم:

 _بردیا؟!

 آراد سري تكون داد

 _آره بردیا

 جلو چشمام سیاهي مي رفت و هر لحظه امكان داشت پس بیوفتم
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 چیزایي رو فهمیده بودم كه باورش تو عقلم نمي گنجید

 یه دستم رو شكمم و دست دیگم و به عنوان تكیه گاه روي زمین

 گذاشته بودم تا یه وقت نیوفتم

 آراد قدمي ازم فاصله گرفت

 هنوزم اون لبخند چندش روي لباش خودنمایي مي كرد

 دستش و داخل جیب شلوارش گذاشت و گفت:

_اون شبي كه شما رفتین شمال كمي صبر كردیم تا مصطفي از 

اونجا بره بعدش دنبالتون راه افتادیم كه اردشیر دستور داد با فاصله 

 زتون رانندگي كنیم چون ممكن بود مامور پشتمون باشه و لو بریما

ما هم چون فكر مي كردیم قراره برین بابلسر خیالمون راحت بود 

كه گمتون نمي كنیم پس نیم ساعت بعد از شما راه افتادیم به سمت 

 شمال

وقتي رسیدیم بابلسر هر جایي كه فكرش و مي كردیم گشتیم اما 

 اثري از شما نبود

همیدم كیارش و دست كم گرفته بودم و ركب خوردیم براي همین ف

 زنگ زدم به بردیا كه...

 با ضربه اي كه به در خورد آراد سكوت كرد

 نگاهم خیره ي در شد و منتظره معجزه بودم
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انگار همه شوكه شده بودن و كسي جرعت زدن هیچ حرفي و 

 نداشت

محكمي به در مي صداي در شدت گرفت و ضربه هاي پیاپي و 

 خورد

 آراد با سر به یكي از نگهبانا اشاره كرد كه ببینه كیه

نگهبان از چشمي در نگاهي به بیرون انداخت و نگاه رمزي به آراد 

 كرد

 آراد سري تكون داد و نگهبان در و باز كرد

 با باز شدن در چشمام از تعجب گرد شد

 دیگه تحمل این یكي و نداشتم

 كافي بودبراي امروز 

 مغزم دیگه كشش نداشت و انگار داشتم كابوس مي دیدم

 یه كابوس دردناك كه تمومي نداشت

تپش قلب گرفتم و هر لحظه ممكن بود قلبم براي همیشه از كار به 

 ایسته

نفس كشیدن برام سخت شده بود طوري كه انگار راه تنفسیم بسته 

 شده و نمي تونستم هوا رو نفس بكشم 
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 صداي آراد بلند شد:￼به روم شدم كه  خیره ي زن رو

 _ماندانا اینجا چیكار مي كني؟!

 وحشت زده به ماندانا نگاه كردم

 صدام در نمیومد و مثل یه مجسمه خشكم زده بود

 ماندانا با عصبانیت به آراد نگاه كرد و گفت:

_هیچ معلوم هست كجایي احمق دارو دسته ي اردشیر 

 ن بزنيدنبالتن،فهمیدن مي خواستي دورشو

 آراد قدمي نزدیك اومد

 _به درك

 ماندانا خواست حرفي بزنه كه انگار تازه متوجه ي من شد

 پوزخندي زد و اومد جلوتر

 جلوم خم شد و با لحن تمسخر آمیزي گفت:

 _به به ببین كي اینجاست

 راشین كوچولوي حامله زن كیارش

 كمي مكث كرد و ادامه داد:

 كیارش_نه نه بهتره بگیم دست خورده ي 
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 دستم و رو شكمم و گذاشتم و سعي داشتم از جام بلند شم ولي نتونستم

 ماندانا پوزخندي زد و به شكمم اشاره كرد

 _آخي تو یه زن حامله ي بدبختي

 یه زني كه براي شوهرش اندازه سر سوزن ارزش نداره

تو داري اینجا جون مي دي و شوهرت داره اون بیرون خوش مي 

 گزرونه

 د و بغض كرده بودمچونم میلرزی

 نمي تونستم حرفاي آراد و ماندانا رو باور كنم

 ولي بد بازي و با من شروع كرده بودن

 بازي با روح و روانم

 و این بازي لعنتي از بدترین بازیایي كه ممكن با یه انسان باشه

انقدر پست بودن كه نمي فهمیدن من حاملم و بازي با روح بیمار من 

 یعني قتل عمد

 قتل با اسلحه و چاقو با سقوط از یه جاي بلند رخ نمي ده

گاهي طوري روحت و زخمي مي كنن و آزارت مي دن كه ذره ذره 

 ي وجودت نابود میشه و این درد دردناك تره از درد جسمه

 با وحشت به ماندانا نگاه كردم 
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 _هااا چیه توقع دیدن من و اونم اینجا نداشتي؟!

 باشي خب معلومه نبایدم داشته

من و آراد در تمام مدت انقدر تمیز كارمون و انجام دادیم كه هیچ 

 بني بشري حتي بهمون شك هم نكرد

 خوب بلد بودیم شما و پلیسارو دور بزنیم

 نگاهي به آراد انداخت و با اون لبخند روي لباش گفت:

 _از شاهكارامون واسش تعریف كردي؟!

 نمیادحس كردم آرادم از ماندانا خوشش 

 اومد بین من و ماندانا ایستاد و گفت:

 _بهت گفتم با راشین كاري نداشته باش

بحث راشین فقط به من و اردشیر ربط پیدا مي كنه كه ماهم با هم 

 كنار میایم تو پاتو از این قضیه بكش كنار

 اخماي ماندانا تو هم گره خورد و با لحن غمگیني رو به آراد گفت:

 ن نبود_اما برنامه ي ما ای

 آراد كالفه نگاهش و از ماندانا گرفت

 _اما ما هنوز كار اصلي و انجام ندادیم
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 سانتیش به طرف آراد قدم برداشت۳ماندانا با اون كفشاي 

 _چه برنامه اي؟!

 آراد نیم نگاهي به من انداخت و گفت:

 _كشتن كیارش

 ضربان نا منظم قلبم و به خوبي حس مي كردم

 نداشت قلب زخمیه من دیگه طاقت

 نه این بار تحمل نمي كرد

 نفسام به شمارش افتاده بودن

 جلوي چشمام تار شده بود

دلم كیارش و مي خواست و ترس از دست دادنش داشت دیوونم مي 

 كرد

 زیر لب اسم كیارش و زمزمه كردم 

هر لحظه منتظر از حال رفتنم بودم كه ضربه هاي محكمي به در 

 بود در شكسته شهخورد طوري كه هر لحظه ممكن 

 قیافه ي آراد و ماندانا رفت تو هم و زل زدن به در

 قلبم بي قرار شد
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 شنیدم كسي اسمم و با تمام وجود فریاد میزد 

 چقدر صداش آشنا بود...

دیگه صداي ماندانا و آراد و نمي شنیدم و محو صداي شخصي شدم 

 كه به در مي كوبید و اسمم و فریاد مي زد

سمتم كه در شكسته شد و محو قامت شخص رو به آراد خواست بیاد 

 روم شدم كه نگاهش با عصبانیت تو خونه مي چرخید

 به چشمام شك داشتم و حس مي كردم دارم خواب مي بینم

 یه خوابي كه دوست نداشتم هیچ وقت ازش بیدار بشم

با جلو اومدن شخص رو به روم قطره اشكي از گوشه ي چشمم 

 چكید

 :زیر لب زمزمه كردم 

 _كیارش

 كیارش هنوز نگاهش به من نیوفتاده بود

 به سمت آراد رفت و یقش و گرفت و غرید:

 _حرومزاده راشین كجااااست؟!؟!؟

 زنمم كجاست؟!؟!

 كجا قایمش كردي؟!؟!
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 كیارش پشتش به من بود و من نمي دید 

 از هیجان دیدنش و درد و وحشتناك دلم زبونم بند اومده بود 

 س كرده بود و بدتر از همیشه لگد مي پروندبچمم وجود باباش و ح

 چونم مي لرزید و لبام مثل ماهي باز و بسته مي شد

 تمام وجودم كیارش و صدا مي زد ولي از دهنم صدایي در نمیومد

مشتاي پي در پي كیارش رو صورت آراد فرود میومد و حتي اون 

 دو تا نگهبان هر كولم نمي تونستن جلوي ضرباتش و بگیرن

از نگهبانا  كیارش و از پشت گرفتن ولي كیارش آراد و ول  دو تا

 نكرد

با زانوش محكم كوبوند تو وسط پایه آراد كه آراد دو تا دستش و با 

 درد گذاشت وسط پاش و خم شد

 كیارش طوري داد مي زد كه خونه مي لرزید

و كیارش همش  نگهبانا باالخره تونستن كمي كیارش و ببرن عقب

 سعي داشت خودش و از دست اون دو نفر نجات بده 

 تقال مي كرد داد مي زد و اسمم و صدا مي كرد

 _عوضیییي راشین كجااست؟!؟

 چیكارش كردي؟!؟!
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 راااااشین كوووو؟!؟!؟

 حرومزاده یه مو از سرش كم شه فكر كردي زندت مي زاارم؟!؟!

و زنم و كجا قایم مي كشمت،به خداااا زندت نمي زارم آشغال بگ

 كردي؟!!؟؟

آراد كمي خودش و جم و جور كرد و رفت سمت كیارش دستي 

 پشت لبش كه خوني بود كشید و گفت:

 _زنت بود دیگه نیست،خیلي وقته شده زن من

 تو كه دست خورده دوست نداشتي ، داشتي؟!؟

كیارش در حالي كه سعي داشت خودش و از دست اون دو نفر 

 نجات بده غرید:

 ند دهنت و عوضي _بب

این كه راشین نمي خوادت انقدر سوزوندتت كه داري همچین 

 اراجیفي و سر هم مي كني؟!؟

انقدر بهش اعتماد دارم كه مطمئنم دستتم بهش نخورده یعني نذاشته 

 كه بهش دست بزني

 پس چرت نگو

 قیافه ي آراد رفت تو هم هر لحظه عصباني تر مي شد
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 قه ي كیارش و چسبیددستاي مشت شدش و باز كرد و ی

 _باور نمي كني؟!؟

 اگه خوده راشین بگه چي؟!

 اگه خودش بگه با من خوابیده اون وقت باور مي كني؟!

با این كه كیارش پشتش بود ولي بازم مي تونستم عصبانیت چهرش 

 و ببینم 

بازم مي تونستم میزان خشمش و حس كنم و بفهمم كه با هر كلمه اي 

 میومد چقدر عصباني تر میشهكه از دهن آراد بیرون 

 عصبانیتي كه هیچ جوره كنترل نمیشه

كیارش دستاش و مشت كرده بود و رگاي دستش بیرون زده بود 

 فریاد زد:

 _داري دروغ مي گي

 توإ عوضي داري دروغ مي گي

 تو هیچ غلطي نكردي 

 نمي تونستي كه بكني

 آراد قهقه اي زد كه من طاقت نیاوردم

 با صداي آرومي گفتم: 
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 _كیارش

 با این كه صدام خیلي آروم بود ولي كیارش سریع برگشت سمتم

 چشماي به خون نشستش با دیدن من متعجب شد

 تو چشماش به وضوع میشد عشق دید

این چشما مگه مي تونه جز من كسي و ببینه و اینطوري خیرش 

 بشه؟!

 نه نه محاله

 بود همه ي حرفاي كیارش و ماندانا دروغ

كیارشي كه این همه به من اعتماد داره نباید بهش شك كنم حتي یه 

 لحظه

كیارش اسمم و زیر لب صدا زد و خواست بیاد سمتم كه نامردا 

 نذاشتن

 تقال كردناي كیارش شروع شد

داد مي زد و سعي داشت خودش و از دست نگهبانا نجات بده ولي 

 نمي تونست
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شد و با تمام وجودش به صورت كیارش هر لحظه عصباني تر مي 

اون نفر ضربه مي زد ولي طوري گرفته بودنش كه نتونه قدم از 

 قدم برداره

 تحمل دیدن كیارش و تو اون وضع نداشتم

از طرفیم پسر كوچولوم وجود باباش و احساس كرده بود و اونم 

 خودش و به شكمم مي كوبید

 طفلي بچمم مثل من بي قرار باباش بوده

شكمم گذاشتم تا كوچولوم و آروم كنم كه صداي فریاد دستم و رو 

 كیارش بلند تو شد

 _عوضي اون حاملس داره درد مي كشه

 ولم كنید حیووناااا

 راشین حالش خوب نیست

 و یهو داد بلندي زد كه كله خونه لرزید

 آراد رو به روي كیارش قرار گرفت و با پوزخند گفت:

 _آروم باش پسر خاله

 كه با این بادا بلرزهراشین بیدي نیست 

 االنم حالش خوبه بهتره جاي راشین نگران خودت باشي
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 نگاه نگران كیارش رو من بود و هیچ توجهي به آراد نداشت

 ماندانا نزدیك من شد و نیشخندي زد 

 صداي كیارش بلند شد

 _عوضي نزدیك اون نشو

 مي كشمت به خدا میكشمت ماندانا برو اونور

 توجه به كیارش اومد جلوم و خم شدواي ماندانا بي 

 چرخید سمت كیارش و گفت:

 _آخي نگران خودشي یا بچت؟!

 كیارش در حالي كه سعي مي كرد بیاد سمتم داد زد:

 _گفتم بیا اینور 

 با اون كاري نداشته باش طرف حساب تو منم نه راشین

 اون و ول كن

 ماندانا برگشت سمتم

 _خوب پس بیاین معامله كنیم

 اشین كاري ندارم به جاش بچش و ازش مي گیرم قبوله؟!من با ر

 _ماندانااااااااا
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 _ماندانا با عصبانیت از جاش بلند شد و برگشت سمت كیارش

 _هااا چیه؟!؟!

 این وسط بچه مهم تره یا راشین؟!

 _ماندانااااااا

 _جواب من و بده

 راشین یا بچه؟!

 _مانداناااا خفه شو 

 _چرا خفه شم؟!

 بچم بمیره؟!چون باعث شدي 

 چون دیگه نمي تونم مادر شم؟!

 _ماندانااا ما قبال راجب این موضوع حرف زدیم

 ماندانا رفت سمت كیارش

 _چه حرفي؟!؟!

 یه مشت دروغ تحویلم دادي كه چي؟!

 فكر كردي باور مي كنم؟!

 زندگیم و به گند كشیدي



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1542 

حسرت بچه اي كه هیچ وقت نمي تونم داشته باشم و بچه و اي كه 

 ازم گرفتي رو دلم گذاشتي

 تاوان همه كارایي كه باهام كردي و باید پس بدي

 یعني خودم پس مي گیرم

 و درباره اومد سمت من

 از نگاهش ترسیدم

 كیارش فریاد زد

 _مانداناااا با راشین كاري نداشته باش

 تو هیچي نمي دوني

 نبودماون شخص كه باعث سقط بچت شد من نبودم به خدااا كه من 

 ماندانا نیش خندي زد

 _تو این كاري نكردي و من و بردي تو خونت؟!

 چرا؟!چون عذاب وجدان داشتي

 كاره تو بود

 حرفات و اون شب با حسام شنیدم
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همون شبي كه بهش گفتي من و بگیره تا اسم حروم زاده رو بچم 

 نباشه

همون شبي كه بهش گفتي پایه كاري كه كرده وایسته تا دیگه دوستي 

 به اسم كیارش نداره

 اون شب حسام رفت تو اتاقش ولي تو تو خونش موندي

حسام تو اتاقش خواب بود كه من و وسایلم و جمع كردم و از اون 

 خونه زدم بیرون

 ولي رو پله ها...

 گریه به ماندانا امون حرف زدن نداد

 اشكاش و از رو گونش پاك كرد و ادامه داد:

 _ولي رو پله ها یكي هولم داد

 ندیدمش ولي مطمئنم تو بودي

 تویي كه به بچم لقب حروم داره داده بودي

تویي كه همیشه به حسام مي گفتي از من دوري كنه چون از من 

 خوشت نمیومد
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اون حرفاتم به حسام همش دروغ بود و خواستي بعدش كه این بال 

رو سرم میاري حسام بهت شك نكنه،هر چند حسامم این بچه براش 

 نبود و نمي خواستشمهم 

 ولي من مي خواستمش

 بچم بود پاره ي تنم بود

صداي ماندانا به خاطر بغضش با لرزش همراه بود و به زور حرف 

 مي زد

 جو ساكتي به وجود اومده بود

 ماندانا قدمي به سمت كیارش رفت

_خواستي به وسیله ي كشتن بچم من و از زندگیه حسام بندازي 

 بیرون؟!

 چیزي نمونه كه بخواد من و به حسام وصل كنه؟! كه اینجوري هیچ

 بعدشم براي این كه دهنم و ببندي من و بردي خونه خودت 

 تا بشم پرستار ساناز و سارا

 تا شاید با این كار عذاب وجدانت كمتر شد

كه خودت جلو همه گنده كني كه به یه دختر بي سر پناه،پناه دادي و 

 سرم هر لحظه این موضوع و مي كوبندي تو
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 گناه من چي بود؟!جز عاشقي

 جز عاشق كردي بودن كه من و فقط براي تخت خوابش مي خواست

كه حتي بعد از حامله كردنم كارش و گردن نگرفت مي گفت از كجا 

 معلوم بچه ي من باشه؟!

 تا زماني كه خودش بكار*تم و گرفت و زنم كرد پاك بودم

 ك؟!بعدش كه خودش باعث حامله شدنم شد شدم نا پا

ما زنا تا وقتي كه بتونیم مردا رو تمكین كنیم خوبیم تا اون موقع زن 

زندگیم تا اون موقع قربون صدقمون میرن تا اون موقع براي آینده 

اي كه قراره برامون بیازن حرف مي زنن تا اون موقع ما تنها زن 

 زندگیشونیم

واي بعش كه خودشون گند بزنن میشیم خراب میشیم هرزه میشیم 

 ه خیابونيزن

و روزي هزار باید این جمله رو بشنویم"تو كه با من بودي و زیر 

خواب من شدي از كجا معلوم با كساي دیگم نبوده باشي و با اونام 

 نخوابیده باشي"

و اصلنم به این موضوع فكر نمي كنید كه ِد آخه لعنتي اگه طرف تا 

ن یعني حاال نجابتش و حفظ كرده و حاال به وسیله تو زن شده ای

 عاشقت بوده
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 اون قدر عاشق كه راضي شده خودش و در اختیارت بذاره

حاال این وسط مِن عاشق كه فقط به خاطر عشقي كه به حسام داشتم 

 و دروغایي كه باور كردم شدم آدم بده و دوسته شما آدم خوبه؟!

 ساناز كمي مكث كرد و بغضش و قورت داد

 بمونم؟!_اصال مي دوني چرا قبول كردم تو خونت 

 فقط به خاطر سارا

ماهش بود و مادرش نمي تونست ازش ۱فقط به خاطر بچه اي كه 

 مراقبت كنه

 سارا مي تونست جاي بچه ي نداشتم و برام پر كنه

 با دل جون مراقبش بودم و بزرگش كردم

 ولي اینا باعث نشد از فكر انتقام به تو دست بكشم

 نزدیك شم و نابودت كنمبه هر قیمتي شده سعي مي كردم بهت 

 تو به من بچم رحم نكردي چطور مي خواي من به بچت رحم كنم؟!

 كیارش با عصبانیت گفت:

 _ِد لعنتي من كه همه چي و گفتم بهت

 گفتم كه تو خونه بودم كه از بیرون صداي وحشتناكي شنیدم
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 وقتي اومدم بیرون تو رو دیدم كه از پله ها افتاده بودي زمین 

 دم و رسوندم باال سرت كه ...با عجله خو

 كیارش ساكت شد

 معلوم بود از به یاد آوردن اون روزا داره عذاب مي كشه

ماندانا در حالي كه اشك مي ریخت نزدیك كیارش شد و یقش گرفت 

 و فریاد زد:

 _چطور توقع داري حرفت و باور كنم؟!

 جز تو كسي اونجا نبود

 كاره خودت بود كاره خودت

ماندانا رو توجیح كنه ولي ماندانا بازم حرف  كیارش سعي داشت

 خودش و میزد 

 انقدر بحث كردن كه یهو آراد داد زد:

 _بسـه دیگه تمومش كنید

 جفتشون نگاهي به آراد انداختن و سكوت كردن

 كیارش چرخید سمت من و با دیدن حال روزم با عصبانیت گفت:

 _بي همه چیزا ولم كنید حالش خوب نیست
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 بیمارستان باید برسونمش

آراد در حالي كه پوزخندي به لب داشت پشت به من بین من و 

 كیارش ایستاد 

 _خب االن وقت اعترافه

 كیارش قدمي به سمت آراد برداشت

 _ِد بي غیرت دارم مي گم حال راشین خوب نیست 

 آرد نبم نگاهي به من انداخت

 _نه اتفاقا حالش خوبه

 آخرشم پشت سرش قرار گرفتو به دور دور كیارش چرخید و 

استرس و دلشوره افتاده بود تو جونم و سعي مي كردم از نگاه كردن 

 به آراد خودداري كنم

 كیارش هر لحظه عصباني تر مي شد

 آراد با جدیت زل زد تو چشمام و گفت:

 _این مدت من و تو با هم بودیم یا نه؟!

 چهره ي كیارش نگران شد

 دوباره فریاد زد
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 بي ناموس _ببند دهنتو

 اگه مردي بگو ولم كنن ببین چه بالیي سرت میارم

 آراد به كیارش تشر زد

 _ساكت باش ببین راشین چي مي گه

چشماي كیارش سرخ تر از همیشه شده بود و رگاي گردنش بیرون 

 زده بود

 آراد از پشت قدمي به كیارش نزدیك تر شد و رو به من گفت:

 _سوالم و تكرار مي كنم 

 ي كه اینجا بودي من و تو با هم بودیم یا نهتو این مدت

 آراد با این كارش داشت كیارش و بدجور عذاب مي داد

دست گذاشته بود رو غیرتش و این از هر شكنجه اي براي كیارش 

 بدتر بود

خواستم دهن باز كنم و بگم همه حرفاي آراد دروغه كه با كلتي كه 

 دهنم بسته شدپشت كیارش شقیقه هاش و نشونه گرفته بود 

 تمام بدنم شروع كرد به لرزیدن

 نمي دونستم تو این موقعیت باید چیكار كنم

 مي ترسیدم دهن باز كنم و بالیي سره كیارش بیاد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1550 

 آراد ماشه كلت تو دستش و كشید و رو به من گفت:

 _فقط پنج ثانیه وقت داري جواب سوالم و بدي

 و شروع كرد به شمردن

۱ 

٢ 

 تمام تنم مي لرزید

_۳ 

 پایه غرور و جون كیارش در میون بود

_٤ 

 چشماي غمگین و عصبانیه كیارش قدرت انتخاب و ازم گرفته بود

_٤/٧٥ 

 با ترس به آراد نگاه كردم

 تو اون موقعیت نمي دونستم باید چیكار كنم

 كه با تمام وجود جیغ كشیدم ٥آراد لب باز كه بگه 

 تحمل نبوددرد دلم امونم و بریده بود و دیگه قابل 

 اون لحظه دلم مي خواست چشمام و ببندم و دیگه بازشون نكنم
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 از درد به خودم مي پیچیدم و دیگه متوجه ي اطرافم نبودم

صداي فریاد كیارش به با اون نفر گالویز شده بود به گوشم مي 

 خورد و حالم و بدتر مي كرد

 كله صورتم عرق كرده بود و حس مي كردم موقعشه

 ر گذشت كه یهو با صداي شلیكي سرم و بلند كردم نمي دونم چقد

با دیدن كیانوش و بردیا كه با اون دو نفر و آراد درگیر شده بودن 

 تعجب كردم

 اینا دیگه اینجا چیكار مي كردن؟!

كیانوش كلتي دستش بود و با پشتش ضربه اي به سر یكي از اون 

 دو تا قلچماق زد كه بیهوش افتاد رو زمین

 ه بود و این من و مي ترسونددعواي بدي شد

 كله تنم یخ كرده بود

دستي به شكمم كشیدم و از تهه دل از خدا مي خواستم پسرم چیزیش 

 نشه

 لحظه اي نگذشت كه تو آغوش كسي فرو رفتم

 آغوشي كه مدت ها ازش دور بودم و شده بود حسرت این روز هام

 چنگي به سینه ي مردونش زدم
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 تو بغلم نفس نفس مي زد

 ومون حال خوشي نداشتیمهر د

 دستش و انداخت زیر پام و بلندم كرد

 با درد سفت بهش چسبیدم

خواست من و از در ببره بیرون كه صداي آراد از پشت سرمون 

 بلند شد

 برگشتن كیارش مساوي شد با صداي شلیكي از طرف آراد

 چشمام و رو هم گذاشتم 

 قدم هاي كیارش سست شد

 چیزي و كه كه مي دیدم باور نمي كردمچشمام و كه باز كردم 

چنگي به پیراهن كیارش زدم سرم و تو سینش فرو بردم و دوباره 

 از تهه دل جیغ كشیدم

 باور چیزي كه مي دیدم برام دشوار بود

 نفسم گرفت

خودم و به سینه ي كیارش چسبوندم و كیارش با اون حال داغونش 

 سعي در آروم كردن من داشت

 م گرفتم و براي ذره اي اكسیژن تقال مي كردمپیراهنش و تو مشت
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كیارش من و بیشتر به خودش فشرد و با صدایي كه بي شباهت به 

 زمزمه نبود نالید:

 _یا ابولفضل

با فریادي كه كیانوش زد و اسم "بردیا"رو صدا زد كله خونه شروع 

 كرد به لرزیدن

 طاقت نداشتم برگردم و داییم،اسطوره ي بچگیم و غرق در خون

 ببینم

 و آخرشم دلم طاقت نیاورد و برگشتم

تیري كه قرار بود به كیارش بخوره با فداكاري بردیا به خودش 

 خورده بود 

 دست بردیا رو قفسه سینش بود و داشت ازش خون مي رفت

 زیر لب اسمش و صدا زدم

 نگاهش رو من بود

 حتي با اون حالشم مي شد نگراني رو به وضوع تو چشماش دید

ت پر مي كشید سمت دایيِ زخمیم ولي پاهام همراهي نمي دلم داش

 كرد

 قلبم داشت از سینه در میومد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1554 

كیانوش با عجله خودش و رسوند باال سره بردیا و سرش و تو 

 سینش گرفت

كلت آراد از دستش افتاد رو زمین و با چشماي گرد شده خیره ي 

 بردیا شده بود

 ي زده باشهانگار اونم باورش نمي شد دست به همچین كار

 رابطه ي آراد و بردیا همیشه خوب بود و خیلي هم و دوست داشتن

آراد دو زانو افتاد رو زمین و شوكه به صحنه ي رو به روش خیره 

 شد

 پیراهن كیارش و تو مشتم فشار دادم و نالیدم:

 _داییم،بردیا

 ترو خدا یه كاري كن

 كیارش داییم

 برداشتپاهاي لرزون كیارش به سمت بردیا قدم 

 كیانوش با دست به صورت بردیا ضربه مي زد و با فریاد مي گفت:

 _نبند چشماتو،لعنتي االن نباید بخوابي

 باز كن اون بي صاحاب و 
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بردیاااا طاقت بیااار االن مي رسونیمت بیمارستان جون كیانوش 

 طاقت بیار

 تو بیدي نبودي كه با این بادا بلرزي

 ي خوادیه زخم كوچولوإ چهارتا بخیه م

 تو فقط چشمات و نبند

 بردیا چشماتو باز نگه دار ترو خدا

 قطره هاي اشكم یكي پس از دیگري روي گونه هام سرازیر مي شد

 دستي زیر دلم كشیدم

 تو اون موقعیت نمي دونستم به پسرم بگم دووم بیاره یا داییم؟!

 دستم و براي دعا واسه كدومشون باال ببرم؟!

 ه خدا التماس كنم؟!واسه سالمتي كدومشون ب

 كیارش باال سره بردیا ایستاد

 چشم هاي نیمه باز بردیا هنوزم رو من ثابت بود

 دست خونیشو به سمتم دراز كرد و با صداي لرزوني گفت:

 _ر..ا..ش..ي..ن

 سعي داشتم از بغل كیارش بیرون بیام و خودم و بندازم تو بغل بردیا
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 نمي تونستم تكون بخورمولي كیارش طوري من و چسبیده بود كه 

 رو به بردیا كردم و آروم لب زدم:

 _دا..یي

 چشم هاي نیمه جون بردیا كم كم داشت بسته مي شد

 با صداي بلندي صداش زدم

 _دااااااایییییي

 صداي هق هقم بلند شد

این همه استرس و اضطراب تو این موقعیت برام حكم مرگ و 

 داشت

 بلند كردن بردیا داشتكیانوش به چشماي قرمز شده سعي در 

 كم كم داشتم از حال مي رفتم كه صدایي مبهم به گوشم رسید

_شما تو محاصره ي كامل پلیس هستین هر چه زودتر خودتون 

 تسلیم كنید

 سرم و باال آوردم و به چشماي قرمز كیارش خیره شدم

 جو بدي بود

نفساي بردیا كشدار شده بود و سعي مي كرد حرفي بزنه ولي نمي 

 نستتو
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 اون نگاه غمگینش داشت عذابم مي داد

 لباش مثل ماهي باز و بسته میشد ولي صدایي ازش در نمیومد

 با تمام وجود خدارو صدا زدم

 از كیارش خواستم من و بذاره كناره بردیا

 نمي دونم چي تو نگاهم دید كه قبول كرد

 با درد كنار بردیا نشستم و دست خونیش و تو دستم گرفتم

 ي زد لبخند محو

 دستش و به شكمم نزدیك كردم و زیر لب گفتم:

 _دایي نگاه بچمم بي قرارته

 نگاه چطور داره لگد مي زنه

 با صدایي كه انگار از تهه چاه میومد نالید:

 _مرا..قب...ش با...ش

 به...ش بگ...و چق...د دو...ست دا...شت..م بب..نمش

 به..ش بگ....

 صورتش از درد جمع شد

 انداختم و فریاد زدم نگاهي به اطراف
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 _چرا كاري نمي كنید؟!

 چرا نمي برینش بیمارستان؟!

 داییم داره از دست میره،چیو نگاه مي كنید؟!

 بردیا فشار آرومي به دستم وارد كرد

 با غم و اشك نگاهش كردم

من این دایي رو با تموم دیوونه بازیاش دوست داشتم و مي 

 پرستیدمش

 زانو زدكیارش جلو پاي بردیا 

 براي اولین حلقه هاي اشك و تو چشماي مردونش دیدم

 حس كردم كمرش خم شد

دستي به صورت بردیا كشید و با صدایي كه سعي مي كرد نلرزه 

 گفت:

 _چرا این كارو كردي؟!

 بردیا لبخند پر دردي زد

_همي..شه گفت...ه بود..م مرد و مرد..ونه پشت..تونم نگفت..ه 

 ب..ودم؟!

 به معني آره باز و بسته كرد كیارش چشماشو
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 _ولي دیگه چقدر مردونگي ؟!

 بردیا دستشو به سمت كیارش برد

 _مردون..گي امر..وز بحث..ش فر..ق مي كر...د

بي..ن چه..ار تا خو..هر زاده گي..ر كرده ب..ودم و باي..د از 

 چهارتاش..ونم محافظ..ت مي كرد...م

 چكیدبا این حرف بردیا اشكاي آراد رو گونش 

 شرمندگي و میشد و از توي چشماي نم دارش به راحتي خوند

 كیانوش دستي زیر چشمش كشید و گفت:

 _آقاي مرد ما هنوزم به یه مرد كه پشتمون باشه نیاز داریمااا

 نباید به این زودي پشتمون و خالي كني

بردیا در حالي كه به زور سعي مي كرد حرف بزنه شروع كرد به 

 سرفه كردن

اشت خراب تر مي شد و كاري از دست هیچ كدوم بر حالش د

 نمیومد

 بردیا به دستم كه تو دستش بود فشاري وارد كرد و آروم گفت:

 _كوچول..وي داي..ي مواظب خود...ت و .....

 یهو نفسش گرفت
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 با ترس نگاهش كردم و صداش مي زدیم

و لحظه اي بعد با بسته شدن چشماي بردیا و صداي جیغ من مامورا 

 حه به دست ریختن داخلاسل

 مامورا در كمتر از سي ثانیه كل خونه رو محاصره كردن 

 هیچ راه فراري نبود

نگاهي به چشم هاي بسته ي بردیا انداختم و با درد شدیدي زیر دلم 

 از حال رفتم

 یه هفته بعد

 چشم هام و با درد باز كردم

 همه چي برام نا معلوم بود

 تونستم سرم و تكون بدمچشم هام تار مي دید و نمي 

 حتي نمي دونستم كسي تو اتاق هست یا نه

 چند بار چشم هام و باز و بسته كردم اما بازم همه چي تار بود

 لباي خشك شدم و آروم باز و بسته كردم

حس مي مي كردم تاراي صوتیم مشكل پیدا كرده و نمي تونستم 

 حرف بزنم

 فق نبودمسعي داشتم انگشتام و تكون بدن كه خیلیم مو
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 تمام تنم كوفته بود و هنوزم درد داشتم

 با حس ورود كسي به اتاق چشم هاي به سمتش چرخوندم

 شخص سفید پوشي باال سرم بود

 مثل اینكه مي خواست سرمم و تنظیم كنه

 صورتش و نمي تونم تشخیص بدم

 با یادداوري بچم دستي به شكم خالیم كشیدم

 ترس برم داشت

 چم زود بودبراي به دنیا اومدن ب

 همون لحظه صداي مهربوني تو گوشم پیچید

 _پس باالخره به هوش اومدي خانوم خانوما

 زودتر خوب شو كه شوهرت بیمارستان و گذاشته رو سرش

 نفس و بیرون دادم و با صداي خیلي آرومي كه كمي مي لرزید گفتم:

 _بچم...

 كم كم اتفاقات اخیر تو ذهنم مرور شد

 اسلحه،بردیا،خوندزدیدنم،آراد،كیارش،

 تنم لرزید
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 خانومي كه یا دكتر بود یا پرستار دستي رو پیشونیم  كشید و گفت:

 _آروم باش عزیزم استرس برات خوب نیست

 آروم باش

 سرم و آروم به چپ و راست تكون دادم

 و زیر لب زمزمه كردم

 _بچم...بردیا

 تمام تنم مي لرزید و لبام به مي هم خورد

كه باال سرم بود و فشار داد و با عجله آمپولي و پرستار دكمه اي 

 داخل سرمم خالي كرد

 كم كم از لرزشم كاسته شد

 سرم سنگیني مي كرد

 چشمام و رو هم گذاشتم كه در اتاق با شدت باز شد

 و شخصي با عجله به سمتم اومد

 ناي باز كردن چشمام یا تكون خوردن نداشتم

 داي فریادش بلند شدقبل از این كه بتونم تشخیص بدم كیه ص

 _چي شده؟!؟!؟!
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 حالش خوبه؟!؟!؟

 خانومي كه باال سرم بود گفت:

 _آقاي محترم مگه نگفتم شما داخل نیاین

 حال مریضتون اصال خوب نیست و شما هم كه مراعات نمي كنید

 _یه هفتس خانومم بیهوشه بعد شما دارید میگید مراعات نمي كنم؟!

ستان و تو سره همتون خراب كرده مراعات نمي كردم كه حاال بیمار

 بودم

 اینجا بیمارستان یا كشتاگاه؟!

 زن من چرا به هوش نمیاد؟!

 چیكارش كردین؟!

 اون از بچم اینم از زنم

 صداي مرد دیگه اي بلند شد

 _اینجا چه خبره آقا؟!

 خوبه میدونید حال مریضتون خوب نیست

 بفرمایید بیرون بفرمایید
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بیرون رفتن نداشت و هر لحظه ولي مثل این كه كیارش قصد 

 صداش بلند تر از قبل مي شد

_به خدا یه مو سرش كم شه بیمارستان و رو سره همه خراب مي 

 كنم

 زندتون نمي زارم

 همتون و مي كشم 

 زن من ...

 با دور شدن صداش فهمیدم از اتاق بردنش بیرون

 اهمیتي نداد

 خواستقلب نا آروم من االن فقط دلم بردیا و بچم و مي 

نمي دونم پرستار باال سرم چیكار مي كرد كه باعث شد دوباره چشم 

 هام گرم شه و باره دیگه به خواب برم

 از خواب بیدار شدم

 روي تختي سفیدي بودم و هیچكسي هم اطرافم نبود

 از جام بلند شدم

 صداي گریه ي بچه اي میومد
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ز بچه نگاهم و به اطراف چرخوندم و دنبال صدا گشتم اما اثري ا

 نبود

 ترس افتاد تو جونم

 نمي دونستم كجام

 دستي به شكم خالیم كشیدم و زیر لب زمزمه كردم

 _پسرم...پسرم

 صداي گریه ي بچه بیشتر شد و این قلبم و به درد میاورد

 از تهه دل جیغ میكشیدم و جگرگوشم و صدا مي زدم

 _پسرم مامان جان كجایي؟!

 میادآروم باش عزیز دلم االن مامان 

 االن میام پاره ي تنم

 با پاهاي برهنم شروع به دویدن كردم و دنبال صدا میرفتم

 اما هرچي بیشتر جلو مي رفتم كم تر به نتیجه مي رسید

 تمام تنم یخ كرده بود

 نگاهي به اطراف انداختم و با صداي بلندي گفتم:

 _ماماني آخه تو كجایي؟!
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 وحمصداي گریه قطع نمي شد و شده بود سوهان ر

 چرخي زدم و دنبال یه نشونه بودم

 اما هیچي كه هیچي

سرم و پایین انداختم و نگاهي به پاي بي كفشم كه زخم شده بود 

 كردم

 از پام خون میومد ولي اهمیتي ندادم

جلوتر رفتم كه با شخص سفید پوشي كه پشت به من بود اولش 

 تعجب كردم

 قدمي به سمتش برداشتم و به آرومي گفتم:

 _ببخشید آقا شما یه بچه این اطراف ندیدي؟!

 به بچه ي چند روزه 

 مرد آرام آرام به سمتم برگشت

 با دیدن چهره اش چشمام گرد شد و با صداي لرزوني لب زدم:

 _بردیا

 لبخندي روي لبان خوش فرم بردیا ظاهر شد

 و فاصله ي بینمون و با یه قدم كوتاه از بین برد
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شین بردیا تو اون لباس سفید شده بودم آنقدر غرق دیدن صورت دلن

 كه متوجه نشدم صداي بچه لحظه ایه كه قطع شده

نمي دونم چقدر مات و مبهوت به بردیا زل زدم كه باالخره دهن باز 

 كرد و گفت:

 _عشق دایي نمي خواي بچت و ببیني؟!

دهنم و كه از دیدن بردیا كمي باز شده بود بستم و تازه متوجه 

وشش آروم مشغول مكیدن انگشت شصتش بود كودكي كه در آغ

 شدن

 نگاهم و از بردیا گرفتم و به كودك چند روزه ام دوختم

 لبخند روي لبم نقش بست

 دستم و به سمت صورت كوچولوش بردم و آروم گفتم:

 _بردیا بچه ي من پیش تو چیكار مي كنه

 لبخند روي لباي بردیا عمیق تر از قبل شد

 ش من بود_این بچه از همون اول پی

 متعجب نگاهش كردم كه ادامه داد:

 _مراقب بچت هستم تو مراقب خودت باش

 و قبل از این كه فرصت زدن حرفي رو به من بده نا پدید شد
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 مثل دیوونه ها میچرخیدم و فریاد مي زدم

 _بردیااااااا كجااا رفتي؟!؟؟

 بچم و كجا بردي؟!؟!؟

 بردیااااا ترووو خدا جوابم و بده

 زدم و مي دویدمفریاد مي 

 گاهیم سره جام چرخي میزدم و بردیا و رو صدا مي زدم

 لعنتي حتي نداشت یه بار بچم و در آغوش بگیرم

 بچم از گشنگي انگشت میمكید و معلوم بود كه گرسنس

 بچم االن كوچولوإ باید شیر بخوره

 با پشت دست اشكامو پاك كردم و فریاد زدم

 ش شیر بدم ترو خدااااا_بردیاااا ترو خدااا بذار فقط به

 بچم گشنس

همونطور كه مي دویدم یهو متوجه جلوي پام شدم كه دره ي بزرگي 

 بود

 نزدیك بود بیوفتم داخل دره

 جیغ بلندي كشیدم و از تهه دل فریاااد كشیدم
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 كه یهو انگار از دنیایي به دنیاي دیگه پرت شدم

 چشمام سنگیني مي كرد و درد داشتم

 نامفهومي به گوشم مي رسیدصداي 

 _دكتر دكتر برگشت بیمار برگشت

 بهوش اومده

 چشماي نیمه جونم كمي باز كردم و باز هم همه چیز تار بود فقط تار

ناله ي آرومي كردم كه در حس كردم در باز شد و كسي با 

 عصبانیت اومد داخل

از بحثایي كه مي شد معلوم بود بقیه سعي داشتن بیرونش كنن و او 

 همچنان پا فشاري مي كرد و اصرار به ماندن داشت

 سنگیني روي بینیم حس میشد و فهمیدم ماسك اكسیژنه

 چشماي تارم و باز كردم 

 كم كم صداها واضح تر از قبل مي شد

 یا شایدم این منم كه فقط به صداي خاص واكنش نشون میدم

 صداي مردونه اي كه برام آرامش محض بود

 تر مي شد و با بغض فریاد مي زد:صدایي كه بهم نزدیك 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1570 

 _لعنتیا چیكارش كردین؟!

 این زن همه كسه منه

 بالیي سرش بیاد من چطور زنده بمونم؟!

 چشماي بي حالم و باز كردم

 تازه مي فهمیدم چقدر دلم براي این مرد تنگ شده بود

با دیدن قامت كیارش كه با دكتر و پرستار درگیر شده بود تازه مي 

 چشم هاي تارمم با دیدن اون بیناییشو به دست آوردهفهمیدم كه 

 لبام و تكون دادم و آروم زمزمه كردم

 _كیارش

شاید صدام خیلي آروم بود ولي همین كه تونسته بودم بازم صدایي 

 از گلوم خارج كنم خودش برام كلي ارزش داشت

 به راستي كه چه كسي گفته است عشق معجزه نمي كند؟!

ه ي صداي آرومم نشد و مشغول بیرون كردم وقتي دیدم كسي متوج

 كیارش از اتاق بودن بودن صدام و بلند تر از قبل كردم 

 _كیارش

براي لحظه اي كل اتاق در سكوت فرو رفت و همه خیره ي من 

 شدن
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كیارش دستاش و از دست دو نفري كه گرفته بودنش و به زور 

 م اومدسعي در بیرون كردنش داشتن در آورد و با عجله به سمت

 دست سردم و تو دستش گرفت و خم شد رو صورتم

 _جان كیارش عمر كیارش

 باالخره بیدار شدي خانومي

 نگفتي كیارش از دوریت دق مي كنه؟!

 نگفتي نفسم به نفسات بنده و بالیي سرت بیاد من میمیرم...

باورم نمیشد این مردي كه باالسرم ایستاده و داره با بغض حرف 

 همي زنه كیارش باش

 واي خداي چشم هاي مرد من پر از اشك شده

 مگه كیارش گریه كردن هم بلد بود؟!

 توقع دیدنش اونم تو این وضع و نداشتم

 من مردم و تكیه گاه زندگیم و تو اوج دوست داشتم

 دستم و آروم رو چشماش كشیدم

 دستم و محكم گرفت و روش بوسه زد

اي قرمزش حال كیارش خوب نبود و این و از سكوتش و چشم ه

 میشد به خوبي فهمید
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 لباش و رو دستم نگه داشت و چشم هاش و بست

 با صداي شخصي پشت سر كیارش نگاهم و به پشت سرش دوختم

 _معجزه ي عشق

هنوزم نمي تونم باور كنم مریضي و هیچ امیدي به موندش نداشتیم و 

 حالش هر روز بعد از دیروز میشد دوباره برگشته باشه

تنش عصبي شدید شده بودین و چون قبال هم سابقه ي این شما دچار 

 بیماري و داشتین این كار و براي ما سخت تر مي كرد

من در بهترین حالت پیش بیني كرده بودم كه اگرم زنده بمونید دیگه 

 هیچ وقت بینایي و تكلمتون و به دست نیارید

 عصب هاي بیناییتون آسیب دیده بود و ...

 _بسه هیچي نگین

 بالیي سره همسرم نیاوردین ار اینجا میبرمش،همین االن تا

 باز این حرف كیارش دكتر عصباني گفت:

_ولي آخه آقاي احتشام خانومتون هنوزم بهبودیشو كامل به دست 

 نیاوردن

 _یعني بمونه به دست میاره؟!
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_حق دارید نگران حال همسرتون باشید ولي ما هم در تمام مدت هر 

 اومد انجام دادیم كاري از دستمون بر 

 بهوش اومدنشون مبنا بر خوب شدنشون نیست

 _چهره ي كیارش عصباني تر و قرمز تر از قبل شد

 با خشم برگشت سمت دكتر و فریاد زد

 _تمامي كاري كه از دستتون بر اومد این بود؟!؟!

اینكه بیشتر از یه هفته زن من رو این تخت بخوابه و هر لحظه 

 حالش بدتر شه؟!

 تا همین چند لحظه پیش زن من داشت براي همیشه .... این كه

 بغض به كیارش اجازه ي زدن ادامه ي حرفش و نداد

باورم نمیشد این مرد سیاه پوش رو به روم كه صورتش آشفته و 

 ریشش و بلند تر همیشه بود كیارش باشه

 خدایا من با این مرد چیكار كردم؟!

 من بود نگاه متعجب كسایي كه داخل اتاق بودن رو

پیراهن مشكي كیارش و از پشت گرفتم و با دستاي بي جونم آروم 

 كشیدم

 تو كمتر از به ثانیه برگشت سمتم
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 صورت خشمگینش حاال فقط نگران بود

 چطور انقدر سریع تونسته بود تغییر حاال بده؟!

 دستم و محكم تر از قبل تو دستش گرفت و با نگراني گفت:

 ي؟!جاییت درد مي كنه؟!_چي شده عزیزه دلم؟!درد دار

با دیدن این حال كیارش قطره اشك سمجي از گوشه چشمم سرازیر 

 شد

 كیارش دستي به چشمم كشید

 _گریه نكن همه كسم

 این قلب دیگه طاقت نداره

 اشكتو ببینه یهو از كار میوفته هااا

 و هراسون برگشت سمت دكتر

 همه هنوزم محو ما شده بودن و كاري نمي كردن

 انگار هنوزم تو شوك برگشت من بودن

 ولي چرا چشماشون خیس بود؟!

 _آقاي دكتر زنم داره درد مي كشه

 ترو به هر چي مي پرسي كمكش كن
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 نذار درد بكشه

 و من باز هم در خود شكستم كه این چنین مردم را در مانده میدیدم

دكتري لبخند محوي زد و با تكون دادن سرش باالخره جرعت 

 به من پیدا كرد و به سمتم اومدنزدیك شدن 

كیارشي كه تا لحظه پیش مثل ببري زخمي كنارم ایستاده بود و نمي 

 ذاشت كسي نزدیكم شه حاال كمي كنار رفته بود تا دكتر معایینم كنه

 امان از عشق....

 ساعتي بعد از معاینه كردنم به بخش منتقل شدم

 هنوزم حال مساعدي نداشتم

حال بودم ولي با این حال حضور كیارش و هر با این كه همش بي 

 لحظه كنار خودم حس مي كردم

 نمي دونم چه مدت گذشت كه حالم بهتر از قبل شد

 دردام كمتر شده بود و عالئم هوشیاریم و به دست آورده بودم

 كیارشم در تمام مدت باال سرم بود و از اتاق بیرون نمي رفت

مي داشت خیلي بمونن همش مادر و بابا هم میومدن پیشم كیارش ن

 میشنیدم كه مي گفت"من پیشش میمونم شما برگردین"
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و بار ها هم متوجه حضور كیانوش شده بودم كه از كیارش مي 

خواست برگرده خونه و چند ساعتي و استراحت كنه ولي مرغ 

 كیارش یه پا داشت و به هیچ صراطي مستقیم نمي شد

 مي گفت فقط با راشین برمي گردم 

ارش نمي دونست با این حرفاش چقدر از درد من كم و به و كی

 بهبودیم كمك مي كنه

 مدتي گذشت 

 تازه ار خواب بیدار شده بودم كه كیارش وارد اتاق شد

 اولین بار بود كه متوجه خروجش از اتاق مي شدم

 با دیدنم لبخندي محوي زد و اومد كنارم

این قلبم و به  حس مي كردم قیافش تو این مدت كوتاه شكسته شده و

 درد میاورد

 مثل همیشه سیاه پوشیده بود انگار عذار بود

كنارم رو تخت نشست و دستش و نوازش وار رو گونم به حركت 

 در آورد

 _خوبي عزیزم؟!

 سري تكون دادم
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 بعد از اون روز تو بیماستان دیگه حرفي نزده بودم

خواب بودم یا به خاطر مسكنایي كه بهم تزریق مي كردن اكثرن یا 

 اگرم بیدار بودم انگار بي حال بودم كه ناي حرف زدن نداشتم

 خم شد و پیشونیم و عمیق و طوالني بوسید

 دستي به موهام كشید و گفت:

 _زودتر خوب شو خانومي

 دیگه طاقت دیدنت و تو این وضع ندارم

صداش غمگین بود،انقدر غمگین كه براي لحظه اي تمام درداي 

 رفت و غرق چشماي پر دردش شدمخودم از یادم 

 مرد من حال خوبي نداشت 

مشغول نوازش موهام بود كه با وجود ترسي كه تو دلم بود زیر لب 

 زمزمه كردم:

 _كیا

 _جان كیا

 كمي مكث كردم

 از جوابي كه قرار بود كیارش بده هراس داشتم

 ولي آخرشم طاقت نیاوردم و گفتم:
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 _بچم...

 لبخند بي جوني زد

 _بچت؟!

 ي تكون دادمسر

 خم شد و این بار گونم و بوسید

 با دستاش صورتم و قاب گرفت و حالت تاكیدي گفت:

 _بچمون

 _حالش خوبه دیگه؟!

 چشماشو آروم باز و بسته كرد

_مامان كوچولو كوچولوتم خوبه فقط چون عجله داشت زودتر از 

 وقتش به دنیا اومد و مجبوره مدتي و تو دستگاه بمونه

 حرفاي كیارش برام سخت و دشوار بودباور 

اشك شوق براي بچه اي كه فكر مي كردم از دستش دادم تو چشمام 

 حلقه زد و لب زدم:

 _راست میگي؟!واقعا حالش خوبه؟!

 سري تكون داد
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 _آره عزیزدلم

 حالت كه بهتر شه میگم بیارن ببینیش

باباش از وقتي تو بهتر شدي وضعیت اونم شده انگار اون جقلم مثل 

این زندگي و بدون مامانش نمي خواسته،خیالش كه بابت تو راحت 

 شده حال خودشم بهتر شد

 دكترا فكر نمي كردن بمونه ولي مثل مامانش مقاومه و تحمل كرد

 دستاي مردونه ي كیارش رو چشمام نشست و اشكام و پاك كرد

_نریز این اشكارو این همه مدت اینجا منتظر باز كردن چشمات 

 م كه حال خیس ببینمشوننبود

 دیگه همه چي تموم شد راشین همه چي

 از این به بعد تازه قراره زندگي كنیم

 یه زندگي برات میسازم كه تمام گذشته ي غمگینت و از یاد ببري

 دیگه نمي ذارم این چشما باروني شه

 و دستشو بار دیگه وو چشماي خیسم كشید

 _قول مي دم

م و متوجه شدم چقدر بیشتر از تو چشماي بي حال كیارش زل زد

 قبل دوستش دارم
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 من این مرد و عاشقانه مي پرسیدم 

 از حالت چشماش میشد به بي خوابي هاي اخیرش پي برد

 خواستم بگم بره بخوابه كه تصویر بردیا اومد جلو چشمام

 لبخند رو لبام محو شد و دوباره یه ترس لعنتي اومد سراغم

 ده؟!یعني چه بالیي سره داییم اوم

 نكنه...

 با فكري كه به مغزم خطور كرد دلهرم چند برابر شد

 دستاي كیارش رو صورتم به حركت در اومد

 _راشین راشین خوبي؟!؟!چت شد یهو؟!

 چرا رنگ و روت پرید؟!درد داري قربونت برم؟!

 راشین یه چیزي بگو

 سعي كردم خودم و جمع و جور كنم 

 نگران مي كردمنباید كیارش و از این بیشتر 

 ولي با این بار لرزش صدام قابل كنترل نبود

 _كي..ا 

 چشماي نگران كیارش خیره ي چشمام بود
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 _جان كیا

 _دا..داییم

 حس كردم چهره ي كیارش غمگین شد 

 چقدر غمگین بودن این روز هاي كیارش برام دردناك شده بود

 :اینبار نوبت من بود كه دستم و رو دست كیارش بذارم و بگم

 _كیا ترو خدا به چیزي بگو

 بردیا خوبه؟!

 كیارش دستش و برد تو موهام

 و در حالي كه موهام و نوازش مي كرد صورتش نزدیك اومد

 لباش و روي پیشونیم گذاشت و نگه داشت

 یه بوسه ي طوالني كه درست مثل اولین بوسه قلبم و لرزوند

 كیارش خوب بلد بود چطور مي تونه من و آروم كنه

 با این حال بازم استرس داشتمولي 

لحظه اي بعد لباي كیارش از روي لبام برداشته شد و به جاش 

 پیشونیش و به پیشونیم چسبوند

 چشماش بسته بود 
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 حس كردم از گفتن چیزي كه مي خواد بگه حراس داره 

 آب دهنم و قورت دادم و آروم لب زدم:

 _كیا

 شدو با حرفي كه كیارش زد چشمام از تعجب گرد 

 _تو كماس

 لحظه اي شوكه شدم

 لباي كیارش دوباره رو پیشونیم نشست

 تمام هوش و حواسم پیش بردیا

 كیارش بعد از لحظه اي سكوت باالخره به حرف اومد

 _بردیا هم قویه مطمئنم طاقت میاره

 بغض به گلوم چنگ مي زد و نمي تونستم هیچ حرفي بزنم

 این همه بال با هم سرم اومده بود

 دیگه كشش نداشتم

 مثل اینكه كیارش متوجه حال خراب شد

از جاش بلند شد و لیوان آبي و از روي میز كنارم برداست و به لبام 

 نزدیك كرد
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چیزي از گلوم پایین نمي رفت ولي به اصرار كیارش یه خورده آب 

 خوردم و سعي داشتم از جام بلند شم

م و تتظیم كرد و كیارشم كمك كرد تا رو تخت بشینم و بالشت پشت

 بهش تكیه دادم

 نفسم و بیرون دادم و با قورت دادن بغض لعنتیم آروم گفتم:

 _اآلن كجاست?!

 كیارش كالفه دستي تو موهاش كشید و بعد از كمي مكث گفت:

 _همینجا

 متعجب نگاهش كردم كه ادامه داد

 _آي سي یو بستریه 

 با شنیدن كلمه ي آي سي یو اشكام رو گونم سرازیر شد

 فائزه ي منم آي سي یو بستري بود

موقعي كه رفتم آي سي یو نتونستم فائزرو برگردونم ولي اینبار 

 دیگه نمي ذارم داییمم بره،نمي ذارم

 گریم داشت اوج مي گرفت

 انگار تازه داشتم مصیبت هاي این مدت و درك مي كردم

 آخه چرا اینقدر من بدبختم؟!
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بیوفته؟!اونم پشت سر هم و  چرا این همه اتفاق شوم باید براي من

 بدون وقفه

 دست كیارش پشتم نشست و سرم و رو سینش گذاشت

حال اونم دست كمي از من نداشت ولي به خاطر من سعي مي كرد 

 آروم باشه

همش حس مي كردم اتفاقي افتاده و كیارش نمي خواد چیزي به من 

 بگي

ش مي سرش و تو گودي گردنم فرو برد و در حالي كه پشتم و نواز

 كرد گفت:

 _آروم باش عمر كیارش

 همه چي درست میشه

 توكلت به خدا

 دستم و رو سینه كیارش گذاشتم و هق و هق و از سر گرفتم

تو زندگیم همیشه سختي بوده ولي با این حال حاضر بودم تمام 

 به جون بخرم ولي واسه عزیزام اتفاقي نیوفته سختي هاش و

چطور مي تونم با از دست دادن كسایي كه با دل و جون دوسشون 

 دارم كنار بیام؟!
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 مگه چقدر تحمل دارم

كیارش زیر گوشم و میبوسید و با حرفاش سعي در آروم كردنم 

 داشت ولي مگه میشد تو اون موقعیت آروم بود؟!

 نوازش مي كرد گفت:كیارش در حالي كه پشتم و 

 _راشین جان آروم باش االن حالت بد میشه

 مجبورم نكن پرستار و خبر كنم كه بهت آرام بخش تزریق كنه

 منم دیگه از این آرامش بخشاي لعنتي خسته شدم

 میدوني چقدر عوارض داره؟!

اصال تا كي باید با آرام بهش آروم شي ؟! باالخره كه باید با همه 

 چي كنار بیاي

 خوام بي حال و خسته ببینمت نمي

 پس تحمل كن ، ایشاهللا همه چي درست میشه

 صداش غمگین بود

 معلوم بود خودشم خیلي ناراحته ولي جلو من بروز نمي داد

تكیه گاه من خودش خسته بود و داشت خستگي هاي من و رفع مي 

 كرد

 خودش ناراحت بود و من و آروم مي كرد
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 باشي و بخواي مرحم درد كسي بشيو چقدر سخته پر از درد 

 ولي كیارش یه مرد بود یه مرد واقعي

یه مردي با تمام خستگیاش شد مرحم دل خستم و انقدر زیر گوشم 

زمزمه هاي عاشقونه سر داد و از آینده ي روشن گفت كه كم كم 

 آروم شدم

 آروم شدني كه با هزار تا آرام بخشم نمي تونستم تجربش كنم

 هتر از آغوش یار هم هست؟!مگه آرام بخشي ب

 سرم و رو سینش جا به جا كردم و عطرش با تمام وجود بلعیدم

 چقدر دلتنگ این عطر بودم

 لحظه اي بعد آروم ازش جدا شدم

 زل زدم تو چشماي قرمز و نگرانش و آروم گفتم:

 _كیارش میتونم پسرم و ببینم

 اخم مصنوعي كرد 

 _پسرتو؟!

 لبخند بي جوني زدم

 _پسرمون و 
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 پیشونیم و آروم بوسید

 _چرا نشه؟!

 منتظر بودم حالت بهتر شه

 االن مي برمت پیشش

 و از جاش بلند شد

 كمك كرد از رو تخت بلند شم

 كمرم و محكم گرفته بود كه در اتاق باز شد

سرم و بلند كردم و با دیدن پرستار كه لبخند به لب به سمتمون میومد 

 بیشتر به كیارش چسبیدم

 به رو مون ایستاد و گفت: رو

 _سالم راشین خانوم باالخره تضمیم گرفتي از اون تخت دل بكني؟!

 سعي كردم منم به روش لبخند بزنم اما نتونستم

 _آره دیگه مي خوام برم بچم و ببینم

 لبخند رو لباش ماسید

 نگاهي به كیارش انداخت 

 مشكوك مي زد
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 كیارش خیلي جدي گفت:

 كردم _قبال با دكتر هماهنگ

 و بدون توجه به پرستار كمك كرد تا به سمت در قدم بردارم

 از اتاق كه بیرون رفتیم پرستارم پشت سرمون راه افتاد

 كیارش كنار گوشم گفت:

 _مي توني راه بري؟!

 آره آرومي گفتم و با سختي قدم برداشتم

 شوق دیدن بچم از دردم كم كرده بود

 كیارش من و بیشتر به خودش چسبوند

 بوسه اي رو گونم زد و آروم گفت:

 _مامان كوچولوي من

 بي اختیار لبخندي زدم

 هنوزم باورم نمي شد مامان شده باشم

 هیجان داشتم

 لحظه اي بعد كیارش كنار به اتاق ایستاد

 نگاهي بهم انداخت و گفت:
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 _راشین قبل از هر چیزي باید به قولي بهم بدي؟!

 داد:سوالي نگاهش كردم كه ادامه 

_بچمون دو ماه زودتر به دنیا اومده طوري كه هیچ كدوممون فكر 

 نمي كردیم بمونه،ولي موند

 حاال هم تو دستگاهه

 جثش خیلي كوچیكه 

 اونقدري كه وقتي بار اول دیدمش من یكي عصبي شدم

یه سري دستگاهم بهش وصله كه باعث میشه بچمون زودتر بزرگ 

 شه

 ا اعصابت بهم بریزه نمي خوام با دیدنش ناراحت شي ی

اون دوماه باقي مونده كه باید تو شكم تو باشه رو تو دستگاه میمونه 

 و همه چي درست میشه،هوم؟!؟

با این كه از دیدن بچم تو اون وضعیتي كه كیارش گفت كالفم مي 

كرد ولي براي این كه هر چه زودتر من و ببره پیشش سري تكون 

 دادم

 سیدكیارش پیشونیم و بار دیگه بو

 _پس قول دادي دیگه
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 زبونم بند اومده بود

 بار دیگه سري تكون دادم كه كیارش در اتاق و باز كرد 

 دستش و پشت كمرم گذاشت و به جلو اشاره كرد

 با قدماي لرزون وارد اتاق شدم

 اتاقي پر از نوزاد

 نوزادایي كه همگي داخل دستگاه بودن

 بغض به گلوم چنگ مي زد

 سمتموندو تا پرستار اومدن 

 مثل این كه كیارش و میشناختن

داشتن به من و كیارش براي بهبودیم تبریك مي گفتن كه طاقت 

 نیاوردم و گفتم:

 _بچم كدومه؟!

 یكي از پرستارا لبخندي زد و گفت :

 _دنبالم بیا

 و من با عجله دنبالش راه افتادم

 كنار یكي از دستگاه ها ایستاد و به كوچولوي داخلش اشاره كرد
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 _بفرما اینم از گل پسرتون

 نگاهم و از پرستار گرفتم و به بچه ي داخل دستگاه دوختم

 كیارش راست مي گفت خیلي كوچولو بود

 اون قدري كه حتي نمیشد بغلش كرد

 حس مادرانم و عشق مادرانم با دیدن بچم گل كرده بود

اشكام دونه دونه گونه هام و خیس مي كردن و هیچ جوره نمي 

 ش و بگیرمتونستم جلو

باور نمیشد این كوچولوي ریز میزه ي ناز بچه ي خودم باشه پاره 

 ي تن خودم باشه

 همون بچه اي كه هفت ماه با دل و جون تو شكمم بزرگش كردم

هموني كه شد امید زندگیم و با اومدنش یه دنیا عشق و شادي به 

 زندگي من و كیارش اضافه كرد

 گفتم:دستم و رو دستگاه گذاشتم و با بغض 

 _مامانت بمیره ولي تو رو اینجوري نبینه 

 همه كسه مامان

 زود خوب شو پسرم

 مامان طاقت دیدنت تو این وضعیت و نداره
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من اون همه درد و به خاطر تو تحمل نكردم كه حاال بخواي تنهام 

 بذاري

 خوب شو پسرم خوب شو

 حرف مي زدم و اشك مي ریختم

 دست كیارش دور كمرم حلقه شد

 آورد نزدیك گوشم و آروم گفت: سرش و

 _شششش آروم باش پسرمون خوب میشه مطمئنم

 و بوسه اي روي الله ي گوشم زد

 و من تمام حواسم پي كودكم بود

 كودكي كه آرام و بي دقدقه چشماش و بسته بود و به خواب رفته بود

 و من داشتم پر پر مي زدم براي در آغوش گرفتنش

 دورترین و سخت ترین فاصله ي دنیا یعني همین 

 كه كودكت درست رو به روت باشه و تو نتوني بغلش كني

 از تهه دل گریه كي كردم براي پسرم

 كیارش سعي در آروم كردنم داشت ولي حتي صداشم نمیشنیدم

 خیره ي پسر كوچولوم بودم
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 با صدایي كه از شدت گریه كمي خشدار شده بود گفتم:

 رمون خوب میشه؟!_كیا پس

 بوسه ي كیارش رو گونم نشست

 _آره خانومم آره قربونت برم

 پسرمون همین االنشم خوبه

بهت گفتم كه فقط چون زود به زنیا اومده به خورده كوچولوإ و باید 

 مدتي و تو دستگاه بمونه

 ماسكي كه رو دهنش بود قلبم و به در میاورد

 یهو وحشت زده برگشتم سمت كیارش 

 چم گشنس نشه؟!_كیا ب

 نمي تونم بهش شیر بدم

 دستاي كیارش صورتم و قاب گرفت

 لبخند مردونه اي زد و گفت:

 _خانومي بچه قدرت مكي*دن سین*ه مامانش و نداره

 با سرنگ بهش شیر مي دن

 انقدر نگران نباش
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 پرستارا حواسشون هست 

 از این كه نمي تونستم خودم به بچم شیر بدم ناراحت شدم

 لیدم:با بغض نا

 _یعني بچم نمي تونم شیر من و بخوره؟!

 كیارش دستش و نوازش وار رو گونم به حركت در آورد

 _میشه خانومي فقط باید یه مدت صبر كني تا حالش بهتر شه

 تو اوجه ناراحتي لبخندي زدم و برگشتم سمت پسر كوچولوم

 دلم داشت پر مي كشید تا در آغوش بگیرمش

 چقدر ضعیف بود

 روي دستگاه گذاشتم و از روي دستگاه بوسیدمشدستم و 

 دست كیارش هنوزم دور كمرم حلقه شده بود

 از پشت بهم چسبید

 سرش و رو شونم گذاشت و زمزمه وار گفت:

 _مرسي خانومم به خاطر همه چي مرسي

 لبخند محوي رو لبم نشست

 كیارش گونم و بوسید و ادامه داد:
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 _مرسي به خاطر پدر كردن من

 خاطر صبر و تحمالتبه 

 به خاطر وجود خودت

 به خاطر همه چي 

 جز خوشحالي و سالمتي و تو و پسرمون دیگه هیچي نمي خوام

 امروز من به همه ي آرزو هام رسیدم

 یعني تو من و رسوندي

 لباش بار دیگه رو گونم نشست

 _دوستت دارم خانومي

 حس كردم قلبم لحظه اي كوتاه از كار افتاد

 دم رفت و نفس تو سینم حبس شدنفس كشیدن یا

نمي تونستم باور كن كنم مردي كه داره بهم ابراز عالقه مي كنه و 

 مي گه دوستم داره كیارش باشه

 نفسم باال نمیومد

 ضربان قلبم یهو شدت گرفت

 قلبمم معلوم نبود با خودش چند چنده؟!
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مرد من مگر میشود بگویي دوستت دارم و این قلب لعنتي آرام 

 بگیرد؟!

 باره دیگه اشك تو چشمام حلقه زد

 اینبار اشك شوق بود

 اگر همین االن قرار بود بمیرم شكایتي نداشتم

 با پشت انگشتم اشكم و پاك كردم

 تازه متوجه نبود پرستارا داخل اتاق شدم

انگار اونا هم فهمیده بودن كه من و كیارش نیاز داریم لحظه اي با 

 پسرمون تنها باشیم

سكوت كرده بودیم و در سكوت به پسر كوچولوم نگاه هر دومون 

 مي كردیم

از تهه دل خدارو صدا مي زدم و ازش مي خواستم بچم هر چه 

 زودتر خوب شه

 كلي نذر و نیاز كردم كه خدا پسرم و بهم ببخشه

شاید تا حاال تونسته بودم سختي زیادي و تحمل كنم ولي با از دست 

 ام دادن فرزندم نمي تونستم كنار بی
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باید مادر باشي تا بفهمي غم و ناراحتي فرزند تا چه حدي مي تونه 

 یه مادر و به جنون برسونه

 مگه براي یه مادر عزیز تر جگرگوشش كسي هست؟!

هر چقدرم اطرافیت و دوست داشته باشي حس مادرانه چیزه دیگه 

 ایه

مگه میشه به كسي زندگي بدي و نه ماه تو وجودت حملش كني و 

 شته باشي؟!دوسش ندا

مگه میشه كسي كه تكه اي وجودته و هر لحظه شاهد رشد كردنشي 

 برات مهم نباشه؟!

 حال بد یه بچه رو به مادر بیشتر تر یه پدر درك مي كنه

مادري كه با تمام عشق مادرانه فرزندش و نه ماه تو شكمش 

 پرورش مي ده و هر لحظه باهاش زندگي مي كنه 

ولین لگد كوچولوت چقدر مي تونه تو رو باید مادر باشي تا بفهمي ا

 به وجد بیاره

كه حاضري هر لحظه درد بكشي ولي كوچولوت هي اون تو وول 

 بخوره و تو بیشتر از همیشه حسش كني

باید مادر باشي تا بفهمي نه ماه انتظار و حرف زدن با بچه اي كه 

 هنوز به دنیا نیومده یعني چي
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 ي با خستگي یعني چيبي خوابي هاي شبانه و خوندن الالی

 درد كشیدن و گذشتن از جووني و اندام و هیكل یعني چي

 مادر بودن بهترین حس دنیاست و زیباترین هدیه ي خدا

و حاال كه خدا به من همچین هدیه اي داده با دل جون قبولش مي كنم 

 و از هدیش مواظبت مي كنم

 فقط كاش خدا قصد نداشته باشه هدیش و پس بگیره

 كاش...

مي دونم من و كیارش چقدر تو حالت موندیم كه با تكون خوردن ن

 دست پسرم به خودم اومدم

 با ذوق گفتم:

_كیارش نگاش كن داره تكون مي خوره كیارش بچم دستش تكون 

 خورد

 كیارش دستم و گرفت و آروم گفت:￼

 _فكر كنم فسقل بابا گشنشه

 از خوشحالي نمي دونستم باید چیكار كنم

 پرستار سریع گفتم:با اومدن 

 _خانوم پرستار بچم 
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 بچم تكون خورد

 پرستار لبخندي به روم زد گفت:

_بله كه تكون مي خوره به جثش نگاه نكن یه وقتایي خیلي شیطون 

 میشه

 با این حرفش قند تو دلم آب شد

 پرستار نگاهي به پسرم انداخت و گفت:

 _شاردتون وقت شیر خوردنشه

 سمت منو دوباره نگاهش و چرخوند 

 _مي خواي از شیر خودت بهش بدي؟!

 با تعجب گفتم:

 _مگه میشه؟!

 پرستاري سري تكون داد

 _البته

 شیر و از تو مي گیریم و با سرنگ به بچه مي دیم

 چون بچتون به علت نارس بودن قدرت مكیدن سین*تون و نداره

 ار طرفیم خاصیتي كه تو شیر مادره تو هیچ شیري نیست
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 خودت نیاز داره پسرت االن به شیر

 حسم اون لحظه قابل توصیف نبود

 براي اولین بار قرار بود به بچم شیر بدم

شاید از راه دور ولي همین كه مي دونم شیر خودم و مي خوره و 

 این براش بهتره تمام وجودم و غرق لذت مي كرد

با كمك پرستار شیر خودم و تو شیشه اي ریخت و رفت سمت 

 دستگاه

 م و مي خواستتمام وجودم پسر

 مشغول دیدن شیر خوردن پسرم شدم و همش با خودم مي گفتم:

 _یعني كي میشه حالت خوب شه و خودم بهت شیر بدم؟!

 كي میشه بغلت كنم و سرت و بذارم رو سینم؟!

 مامان جان زود خوب شو ترو خدا زود خوب شو

 روز ها از پي هم مي گذشت 

 نكرده بودبردیا تو كما بود و هیچ فرقي 

 ولي پسرم داشت بهبودیش و به دست میاورد

 من و كیارش اكثرن بیمارستان بودیم
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 یا پیش پسرم یا بردیا

 گاهي مي رفتم با بردیا حرف مي زدم اما انگار نه انگار 

اوضاع بردیا نمي ذاشت وقتي واسه خوشحالي كردن به خاطر 

 كوچولوم نذاشته بود

 باالخره اسم پسرمم انتخاب شد

دمه روزي كه كیارش گفت به خاطر حال من حتي واسه بچه یا

 شناسنامه نگرفته

از مامان شنیده بودم كه كیارش گفته باید نظر راشینم بپرسم باالخره 

اونم مادرشه و یه عمر قراره بچش و با این اسم صدا بزنه باید اسم 

 و بچش و دوست داشته باشه

 اون روز با چقدر با این حرفش ذوق كردم

به خاطر انتخاب نكردن اسم بچه به خاطر احترامي كه برام قائل نه 

 شده بود 

 ولي هر اسمي مي ذاشت دوست داشتم

 مگه میشه اسمي كه به سلیقه ي كیارش باشه رو دوست نداشت؟!

 یادمه روزي كه بحث اسم بچه اومد وسط بعده مدت ها خندیدم
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اسم من هم كیارش گیر داده بود بچه شبیه منه پس اسمشم باید با 

 خوني داشته باشه

مي گفت رامین رادین رادوین سروین متین آبتین مبین امین اشكین 

 راستین اشكین شروین

انقدر با مزه اسمارو مي گفت كه از تهه دل مي خندیدم و منم مي 

 گفتم:

_نخیرم اسم پسر باید به باباش بیاد مثل كیاوش آوش آرش مهوش 

 پریوش

 ادامه دادكیارش بشكني زد و 

 _مهسا آویسا پریسا چه بد كرد شوهر كرد همه شهر و خبر كرد

 من و خونین جگر كرد

 از تهه دل خندیدمو همراهیش كردم

 _دیگه حالي به آدم میمونه؟!

 و به صدا گفتیم:نه واال

 _احوالي به آدم مي مونه؟!

 _نه واال

 ضربه اي به بازوش زدم و آروم دیوونه اي نثارش كردم
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 كشید تو بغلش و سرم رو شونش گذاشتمن و 

 قیافه ي اخمویي به خودم گرفتم و گفتم:

 _به به چشمم روشن آویسا و مهسا كه مي گي كین؟!

 دستش و با لحن با مزه اي جلو دهنش گرفت گفت:

 _اي واي سوتي دادم

 با آرنج كوبیدم تو شكمش 

 _یه سوتي نشونت بدم كه حض كني

 لحظه بعد گفت: با صداي بلندي زد زیر خنده و

 _خوب راشین خانوم مهوش و پریوش اسم پسره دیگه؟!

 لبخندي زدم

_مثل جنابعالي قبلش كلي اسم هم خانواده حفظ نكرده بودم یهو اومد 

 منم گفتم

 روي موهام و بوسه زد و با لحن شوخي گفت:

 _ولي پریوشم بد نیستااا مثال فكر كن صداش بزنم پري جان پسرم 

 مو جفتمون خندیدی

 اون شب خیلي خوب بود خیلي زیاد
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وجود كیارش آرامش و به زندگیم بخشیده بود و باعث شده بود كمي 

 آروم بشم

 دستم و رو سینه ي مردونش گذاشتم

 دلم نمیومد لحظه اي از آغوشش جدا بشم

 كاش زندگیم همچن جور آروم بمونه

 كاش بتونم بازم امروز بخندم

 كه پسرم و بردیا زودتر خوب شن

 ....كه

 چشم هام و رو هم گذاشتم و عطر كیارش و به ریه هام فرستادم

 و تو دلم گفتم:

 _خدایا شكرت

 دو ماه بعد

 مشغول شیر دادن به ژیار بودم كه كیارش اومد تو اتاق

 چند روزي میشه كه پسر كوچولوم و آورده بودیم خونه 

 حالش بهتر بود ولي هنوزم جثه ي ریزي داشت 
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دوست داشتم براش به جشن خیلي بزرگ بگیرم ولي به خاطر حال 

 بردیا دلم نیومد و فقط به یه دوره همیه ساده بسنده كردیم

 خاله و مامان هم خوشحال بودن هم نگران

 خوشحالي بابت نوشون و نگران براي بردیا

كه نگرانیشون و زیر قاب لبخند  اما بازم تمام سعیشون و مي كردن

 قایم كنن و به من نشون بدن كه بیشتر خوشحالن

اما من كه از حال دلشورن با خبر بودم و حال خودمم دست كمي از 

 اونا نداشت

بردیا براي من دایي بود برادر بود دوست بود همراه بود بردیا در 

 تمام این سالها همه كسم بود

 دیم و تكمیل كنه و خوب نشدنش...خوب شدن بردیا مي تونست شا

 وااي چي دارم مي گم زبونم الل

 بردیا باید خوب بشه..باید...

پسر كوچولوم با اون لباي نازش مشغول مكي،دن سي،نم بود و من 

 خیره ي چهره ي معصومش بودم كه در اتاق باز شد

 سرم و بلند كردم

 كیارش در و بست و اومد كنارم نشست
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 پسرم كشید و با لبخند گفت:دستش و رو صورت 

 _ژیار بابایي داري شیر مي خوري؟!

 آخ من قربون اون مكي،دنت برم لباش و نگاه

 و با ذوق خم شد و گونه ي ژیار بوسید

 ابرویي باال انداختم و خطاب به كیارش گفتم:

 _اِاِ كیا نكن بچه پوستش حساسه

 مثله بچه هاي تخس نگام كرد

 _بچه ي خودمه به تو چه

 ر و به سینم چسبوندمژیا

 _بچه ي خودت؟!

 لبخندي زد

 _آره دیگه نصفش ماله منه

 _حاال چرا نصفش؟!

 نیشش باز شد

_چون تو این پروژه جفتمون و نصف نصف شراكت داشتیم و با 

 این حساب نصف بچه متعلق به منه
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 ضربه اي به بازوش زدن و پرویي زیر لب نثارش كردم

 كشیددستي به موهاي كم ژیار 

 _كاش ژیارم مثل باباش پررو نباشه

 سرش و بلند كرد و خیره ي چشمام شد

 _اون وقت مثل مامانش زبون دراز باشه؟!

 _نه په مثل تواِ قوزمیت بي حیا باشه

 _بي حیا بودن بهتر از پر حرف بودنه

 اخمي كردم و گفتم:

 _من پر حرفم؟!

 دستش و رو گوشاش گذاشت 

 _نه په من پر حرفم

 به سینش زدم كه دستم و گرفت و به لباش نزدیك كرد ضربه اي

 بوسه اي رو دستم زد و با لحني كه من براش ضعف مي كردم گفت:

 _نكن خانومي دست خودت درد مي گیره

درسته همیشه بحثامون شوخي بود ولي خوب مي دونست بعدش 

 چطور دلم و ببره و به بحث خاتمه بده
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یار درست كردم و در حالي دستم و از دستش كشیدم و رو لباس ژ

 كه نگاهم به ژیار بود گفتم:

 _نمیري شركت؟!

 لحنش جدي شد

 _دوست داري برم؟!

 نگاش كردم

 _مگه گفتم دوست دارم بري؟!

 فقط پرسیدم

 به تاجي تخت تكیه زد

 _كارارو سپردم دست كیانوش

 امروز به خورده كار دارم شركت نمي رم

 _چه كاري؟!

 ژیار دوختنگاهش و ازم گرفت و به 

 _مهمون داریم

 _كي؟!

 یهو از جاش بلند شد
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 ژیار و كه تو بغلم آروم خوابیدم بود و ازم گرفت

بوسه اي روي پیشونیش زد و در حالي كه با عشق به ثمره عشقمون 

 نگاه مي كرد گفت:

 _اول بذار این جقله رو بدارم تو گهوارش راجبش حرف مي زنیم

 كنار تختمون بود قدم برداشتو به سمت گهواره ي ژیار كه 

ژیار از هنوز خیلي كوچیك بود و نمي تونستم بذارمش تو اتاق 

 خودش

 یعني اصال از خودم دورش نمي كردم 

گهواره اي كه كیارش با وسایال براش گرفته بود و گذاشته بودم 

 كنار تخت خودمون و شبا اونجا مي خوابوندنش

 اینجوري خیالم راحت تر بود

 و تو گهوارش گذاشت و اومد كنارم كیارش ژیار

 _بریم تو تراس؟!

 سري تكون دادم و باهاش همراه شدم

تراس ما طوري بود كه از اونجا میشد اطراف و دید ولي خودش 

 دید نداشت

 براي همین با خیال راحت با كیارش رو صندلي نشستیم
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دستم و رو میز گذاشتم و منتظر بودم تا كیارش حرفي بزنه اما چیزه 

 گفتن

هر دو در سكوت خیره ي درختاي سرسبز محوطه ي برج شده 

 بودیم 

 بهار بود و همه جا سرسبز

 هواي خنك و نفس كشیدم كه باالخره كیارش به حرف اومد

 _راشین خیلي چیزا هست كه تو نمي دوني

 خیلي چیزارو باید بهت توضیح بدم

 خیره ي دهنش شدم و منتظر ادامه حرفش بودم كه گفت:

 الن نه_ولي ا

 یعني وقتش نیست

 شاید اگه قبال ازم مي پرسیدي جواب مي دادم ولي حاال...

كمي كنجكاو شدم ولي باید قبل از هر چیزي از مهمان نا خوانده ام 

 سر در میاوردم

 بي شك حرفاي االن كیارش بي ربط به مهمان تو راهیم نیست

 خیلي عادي گفتم:

 _خب حاال مهمونیم كي هست؟!
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 تو چشمام و با كمي مكث گفت:زل زد و 

 _ساناز

 با شنیدن اسم ساناز خوشحال شدم

 باورم نمیشد ایران باشه و به خواد بیاد اینجا

 ساناز دختر دوست داشتني بود

تو اون مدت كوتاه به حدي به دلم نشسته بود كه حس مي كردم 

 سالهاست میشناسمش و رابطه ي نزدیكي باهاش دارم

 بهم كرد و هیچ وقت فراموش نمي كنم كمكي كه شب تولد كیارش

 با خوش حالي رو به كیارش لبخندي زدم و گفتم:

 _واقعا؟!؟راست مي گي؟!؟!

 ساناز داره میاد؟!

 كیارش سري تكون داد

 _این كه عالیه

 دلم براي خودش و دخترش تنگ شده بود

 كیارش با دیدن عكس العمل من لبخند زد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1612 

ماندانا دوست بوده دیدنم نسبت  فكر مي كرد حاال كه فهمیدم ساناز با

 به سانازم عوض میشه

 اما ساناز كجا ماندانا كجا

 از جام بلند شدم

 _حاال كي میان؟!

 _امروز

 تعجب كردم

 _امروز؟!؟!

 _آره

 نگاهي به ساعت انداختم

 بود  ۲:۳۰ساعت 

 نگاهم و چرخوندم سمت كیارش

 _واااي من هیچ كاري نكردم

 ژیارهخونه پر اسباب بازیاي 

 ظرفارم نشستم

 غذا هم كه درست نكردم
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 واااي میوه ها هم كمه

 كیارش لبخند زنان به سمتم قدم برداشت

 دستاشو دو طرف صورتم گذاشتم 

 _خونه و خرید من 

 ظرفا با ظرف شویي 

 غذا هم رستوران هست دیگه

 زنگ مي زنم سفارش مي دم

 با عشق زل زدم تو چشماش

 میده بود؟!چرا این انقدر با شعور و فه

 چرا همیشه واسه هر چیزي یه راه حل داره؟!

 همیشه با مهربونیاش من و وجد میاورد!

 یعني این كیارش همون كیارش مغروره سابقه؟!

 هموني كه همیشه اخم مي كرد و به هیچ بني بشري محل نمي داد

هموني كه شب مهموني همون شب كه براي اولین بار من و دید با 

شمام و به جاي سالم كردن پرسید راشین كه مي غرور زل زد تو چ

 گن تویي!؟
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 اون شب چقدر ازش بدم اومد

 حتي رفتارشم باهام بد بود

 و من هیچ وقت دلیل اون كاراش و نفهمیدم؟!

 چي باعث شد كیارش یهو عوض شه؟!

 اون موقع ها تو فكر من به مرد از خود راضي و خودخواه بود 

دلش و به همه از اون باال نگاه یه پست فطرت كه خوشي زده زیر 

 مي كنه

 اما حاال...

 حاال دیگه نظرم عوض شده

 اصال مگه میشه راجب یه مردي مثل كیارش همچین فكري كرد

 مغروره درست ولي واسه بقیه 

 خودخواهه ولي تو عشق

 پست فطرت...

 نه مرده من نمونه ي بارز یه مرد واقعیه

 پست فطرت باشه؟!حاال این مرد واقعي چطور مي تونه 

 كیارش كه صدام زد از فكر بیرون اومدم
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 زل زدم تو چشماش و با لبخند گفتم:

 _تا من ظرفارو میشورم وسایل ژیار و بذار داخل اتاقش

 صورتش نزدیك اومد و بوسش گوشه ي لبم نشست

 _باشه خانومي شمام زیاد خودتو خسته نكن

 و چشمكي زد كه دلم لرزید

 چقدر بیشتر از قبل كیارش و دوست دارمگاهي حس مي كردم 

 اما نمي تونستم به زبون بیارم

 مگه دوست داشتن و همیشه باید گفت؟!

 گاهیم باید ثابت كرد

 با كیارش از اتاق بیرون رفتیم

ظرفارو شستم و بعد از موتب كردن آشپزخونه رفتم تو اتاق تا به 

 ژیار سر بزنم دیدم نیست

 تو اتاق ژیار از اتاق بیرون اومدم و رفتم

با باز كردن در اتاقش هین بلندي كشیدم و چشم هام از تعجب گرد 

 شد 

اتاق بهم ریخته بود و كیارش تمام اسباب بازیاي ژیار و انداخته بود 

 كفه اتاق
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و از این بدتر این بود كه ژیار و خوابونده بود تو كمپرسي اسباب 

 بازیاش و تو اتاق مي چرخوندش

 تو اتاق پیچیده بود صداي خنده ي كیارش

كیارش مثل بچه ها كمپرسي و هول مي داد و ژیار و این ور اون 

 مي برد

 صداي ماشین در میاورد

 همین كه چرخید با دیدن من لبخند رو لباش ماسید

 ژیار و از روي كمپرسیش برداشت و بلند شد

 نزدیكش شدم و گفتم:

 _این چه كاري بود ؟!

 نمي گي بچه میوفته؟!

 ر گیجه مي گیره!؟نمي گي س

 آخه بچه دو ماهه رو مي زارن رو اسباب بازش مي چرخونن؟!؟؟

مثل بچه اي كه در عین ارتكاب جرب مچش و گرفتن نگام كرد و 

 گفت:

 _آخه خوشش اومده بود مي خندید

 اخمي كردم
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_یه بچه ممكنه از چاقو هم خوشش بیاد بخواد باهاش بازي كنه باید 

 دستش بدي؟!

لبخند به نگامون مي كرد و ازش گرفتم و به سینم ژیاري و كه 

 چسبوندم

 تازه مي فهمیدم چرا مي گن بچه رو نباید با پدرش تنها گذاشت

 با دیدن لبخند روي لباي كیارش با لحني كه یعني قهرم گفتم:

 _چیه؟!

 لبخندش عمیق تر شد 

_اگه من برم سوار یه كمپرسي واقعي شم و بگم یكي من و 

 نه منم اینجوري بغل مي كني!؟اینجوري بچرخو

 با این حرفش نا خواسته خندم گرفت

 یه وقتایي بدجوي دیوونه میشد

 یه دیوونه ي دوست داشتني

 باالخره من و كیارش لبخند زنان از اتاق اومدیم بیرون

 كیارش زنگ زد و چند نوع غذا سفارش داد

 ژیار و داد م به كیارش و خودم مشغول جمع كردن اتاق شدم
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وسایل و انداخته بود وسط اتاق و به خیال خودش جمعشون  همه

 كرده بود

 اتاق كه مرتب شد رفتم بیرون

 كیارش رو مبل دراز كشیده بود و ژیار و روي سینش خوابونده بود

 صحنه ي قشنگي بود

 پدر و پسري جفتشون خواب بودن

 سریع گوشیم و برداشتم و از جفتشون چند تا عكس گرفتم

 نشستم باال سر كیارش 

 نگاهي بهشون انداختم

 با دیدن این صحنه تازه مي فهمیدم چقدر خوشبخت ترم

 خوشبختیم تكمیل میشد اگه...

 آهي كشیدم

 انقدر جفتشون با مزه شده بودم كه خم شدم و گونه شون و بوسیدم

 مگه خوشبختي غیر از اینه؟!

 من و تو و ثمره ي عشقمون

 دستم و تو موهاي كیارش بردم 
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چقدر دلم مي خواست مي تونستم منم بغلش كنم و سه تایي با هم 

 بخوابیم

 هنوزم آغوش كیارش مثل گذشته برام آرامش بخش بود

 با باز شدن چشماي كیارش تازه یادم افتاد چقدر خوابش سبكه

 و من همیشه این موضوع رو یادم میره

 برداشتم خیلي سریع دستم و از رو موهاش

 طوري كه انگار مچم و در عین ارتكاب جرم گرفته

لبخندي زد و در حالي كه سعي داشت ژیار و آروم در آغوش بگیره 

 از جاش بلند شد

 زل زد تو چشمام و گفت:

 _ترسیدي؟!

 سرم و به چپ و راست تكون دادم

 حس كردم ناراحت شده

 حقم داشت

 معلوم نبود چه مرگم شده

 اما همچنان دارم از كیارش فرار مي كنمبزرگ شدم مادر شدم 
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مثل اوایل ازش خجالت نمي كشیدم اما نمي دونم چرا بهش نزدیكم 

 نمي شدم

 من یه زن بودم بدون اینكه زنانگي بلد باشم

 خودم از این وضع خسته شده بودم

 اما چه باید كرد؟!

 خیلي یهویي از جام بلند شدم

 و گفتم:دستم و تو موهاي خوش حالت كیارش كشیدم 

_پاشو این پسر كوچولوي خوابالو رو بذار سره جاش اینجوري 

 اذیت میشه

 سرش و باال آورد و زل زد چشمام

 موهاش و بهم ریختم و خندیدم

 _چیه؟!اصن دوست دارم موهات و خراب كنم همینه كه هست

موقع خواب نمي خواستم بیدارت كنم ولي مثل این كه خوابت زیادي 

 سبكه

 و جلوي چشماي متعجبش وارد اتاق شدم

 باید یه دوش مي گرفتم

 بعد از یه دوش سر سري از حموم اومدم بیرون
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 سریع خودم و خشك كردم و به پیراهن شیك تا رو زانوم پوشیدم

 شدم خواستم زیرش جوراب شلواري بپوشم كه پشیمون

 مگه غریبه تو خونه بود؟!

یه آرایش الیت كه به رنگ لیمویي لباسم بیاد رو صورتم پیاده كردم 

 و با خشك كردن موهام و زدن عطر خودم و تو آیینه بر انداز كردم

 خوب شده بودم

 همون لحظه در اتاق خواب باز شد كیارش اومد داخل

لحظه ي  قیافش كمي پكر بود و من فكر مي كردم به خاطر كار

 پیشمه

 فكر كرده من هنوزم مي خوام ازش دور شم

ولي نمي دونه با هر ثانیه دوري ازش هزار بار مي میرم و زنده 

 میشم

من طاقت دوري از این مرد و نداشتم و نزدیك شدن بهش رو هم بلد 

 نبودم

 همش حس مي كردم كیارش باید بیاد سمتم ولي آخه تا كي؟!

 باالخره یه روز خسته میشهاونم مرده و غرور داره 

 قدمي نزدیكش شدم و زیر لب گفتم:
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 _چیزي شده؟!

 معلوم بود یه چیزي مي خواد بگه ولي دو دله

 این حالتش و خوب میشناختم

 با یه قدم دیگه فاصله ي بینمون و پر كردم

 _حرفي و كه مي خواي بزن

 زل زد تو چشمام

 انگار مي خواست از صحت حرفم مطمئن شه

 ا صدا بیرون دادنفسش و ب

 _آخر هفته دادگاه آراده

 نمي خوام پات به اینجور جاها باز شه

 خیلي وقت بود منتظر همچین روزي بودم و كامال آماده بود

 خیلي محكم گفتم:

 _میرم

 باید از نزدیك شاهد خیلي چیزا باشم

 _ولي...

 _كیا من خوبم 
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 ولي باید برم تا بهتر شم

 آراد نمي بخشم

 خاطر خودم به خاطر بردیایي كه االن رو تخت بیمارستاننه به 

بردیا آراد و دوست داره اگه بهوش بیاد مي بخشه ولي من نمي 

 بخشم

 آراد خواهر زادشه دوستشه همراهشه

ولي همون دوست باعث شد كه داییم دوستم همراهم االن بخواد با 

 مرگ دست و پنجه نرم كنه

ودم ببینم كه دادگاه چه حكمي و نه كیا نمي بخشم و باید با چشم خ

 براش اجرا مي كنه

 باید ببینم تا شاید كمي از دردام كاسته شد

 كه شاید قلبم آروم شد

 ولي من نمي بخشم نخواین كه ببخشم

 با فرو رفتن تو آغوش كیارش تازه متوجه ریزش اشكام شدم

 اشك مي ریختم براي زخمي كه یهو سر باز كرده بود

ش فرار مي كردم و حاال برام یادداوري شده برا دردي كه هي از

 بود
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 مگه كاراي آراد یادم مي رفت؟!

مگه اون چند ماهي كه هر چي از دهنش در میومد به كیارش مي 

 گفت از ذهنم بیرون مي رفت؟!

مگه توهیناش و موقعي كه مي خواست پاره تنم و ازم بگیره 

 فراموش شدني بود؟!

یارش گرفت و بازفداكاري مگه صحنه اي كه اسلحه رو جلوي ك

 بردیا تیر به دایي نازنیم خورد از جلو چشمام كنار مي رفت؟!

 نه گاهي نباید بخشید

بخشش براي كسي كه تا لحظه آخر زهر خودش و ریخت خوب 

 نیست

آراد به رفیق همیشگیش به داییش به یه زن حامله رحم نكرد حاال 

 مي خواد به بقیه رحم كنه؟!

 خشیدنه آراد و نباید ب

پیراهن كیارش و تو مشتم گرفتم و كیارش با نوازش پشتم و حرفاي 

 قشنگش سعي در آروم كردنم داشت

 ولي مني كه زخمم سر باز كرده بود آروم 

 كردنم سخت بود
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زخمم عمیق بود و هر بار با یادداوریش انگار نمك روش میپاشیدن 

 و من تنم از زخم دوباره میلرزید

 كابوس شبام به پایان برسه؟!یعني روزي میرسه كه 

 كه یادم بره؟!

 كه گذشته رو به فراموشي بسپرم؟!

 میشه یعني؟!

 خودم و به سینه كیارش چسبوندم و چشمام و بستم

 امروز باید خودم خالي مي كردم

 خود خوري دیگه بس بود

 و مرد با شعور من چه خوب آروم كردن و بلد بود

 آرامش به وجودم تزریق كردبا بوسه هاش و نوازش هاش بازم 

 این مرد چه خوب آرام كردن را بلد بود

 شاید خود آرامش باشد

 بود كه آیفون به صدا در اومد ۸ساعت 

جلوي میز آرایشم در حال تجدید آرایش صورتم بودم كه سریع از 

 اتاق اومدن بیرون
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 كیارش در و باز كرد و با لبخند نگام كرد

 _این رژ بیشتر بهت میاد

 سه ي آرومي رو لبم زدو بو

 و جفتمون رفتیم جلوي در براي پیشواز از ساناز و دختر كوچولوش

 با صداي باز شدن در آسانسور كیارش در خونه رو باز كرد

با دیدن ساناز كه داشت رو پاهاي خودش راه مي رفت ودختر 

كوچولوش تو بغلش بود دستم و روي دهنم گذاشتم و متعجب نگاهش 

 كردم

سري كیارش بهم گفته بود كه عمل داره ولي هیچ وقت نشد یادمه یه 

 كه راجب نتیجه ي عمل ازش بپرسم

 االنم فكر مي كردم بازم با اون صندلي چرخدار قراره ببینمش

با نزدیك اومد ساناز كیارش كه جلو بود باهاش سالم احوال پرسي 

 كرد و سارا رو از بغلش گرفت

 _چطوري تو عمویي؟!

 ارا روبوسیدو محكم گونه ي س

 ساناز قدمي نزدیك تر اومد

 هنوزم تو شك بودم
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رو به روم كه ایستاد و در حالي كه لبخند به لب داشت آروم سالم 

 كرد

 نگاهي به سر تا پاش انداختم

 انگار مي خواستم مطمئن شم كه خودشه كه سالمه

 _تعارف نمي كني بیایم داخل؟!

 با این حرفش تازه به خودم اومدم

 زندگیم تو این مدت فقط شده بود شوك

 شده بود اتفاقات غیر منتظره

 زل زدم تو چشماش و خودم و تو آغوشش رها كردم

 من چرا انقدر این زن و دوست داشتم؟!

 چرا بهش حس خواهرانه داشتم؟!

 من و تو آغوشش فشرد و كنار گوشش لب زدم:

 _نمي دوني چقدر برات خوشحالم 

 ن سوپرایزاي زندگیم بودواقعا یكي از قشنگ تری

 خیلیي خوشحالم كه اینجوري مي بینمت 

 از آغوشش بیرون اومدم
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 هنوزم لبخند به لب داشت

 چقدر لبخند بهش میومد

 گونم و بوسید

 _مرسي عزیزم اینا همش به خاطر كمكاب شوهرته 

 كه اگه نبود من هیچ وقت نمي تونستم مثل سابق راه برم

 انداخت و نگاه تشكر آمیزي به كیارش

 كیارش لبخند كج مردونه اي زد 

 _حاال بفرمایید بشینید وقت واسه حرف زدن خیلي هست

 وارد پذیرایي شدیم

 ساناز مانتو و شالش و در آورد ازش گرفتم تا آویزون كنم

 و لحظه اي بعد همه دور هم نشسته بودیم 

كیارش با سارا بازي مي كرد و معلوم بود سارا شناختتش و با لوس 

 كردن خودش واسه كیارش دلبري مي كرد

 ساناز دستم و گرفت و با خنده گفت:

 _قدم نو رسیده مبارك عزیزم

 واي راشین نمي دوني وقتي شنیدم چقدر خوشحال شدم
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 همش دوست داشتم تو اون موقعیت كنارت باشم اما نشد

 زل زدم تو چشماي مهربونش

 _مرسي ساناز جان 

 داشتيتو همیشه به من لطف 

 دوباره نگاهي به پاهاش انداختم كه خودش گفت:

 _گفته بودم قراره عمل كنم

 این عمل آخرین شانسم بود و من امتحانش كردم

شكر خدا عملم موفقیت آمیز بود و چند ماه بعد از عمل دیگه شروع 

 كردم به راه رفتن

 _خدا روشكر كه باالخره خوب شدي

 وم شد_آره بازم خداروشكر كه اون روزا تم

 ولي االن دیگه قدر سالمتیم و بیشتر مي دونم

 و آروم سرش و پایین انداخت

 معلوم بود از یادداوري اون روزاي سخت هنوزم عذاب مي كشید

دستش و آروم نوازش كردم كه خیلي زود خودش و جمع كرد و 

 گفت:
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 _پس این خوشگل خاله كجاست؟!

ن راه كمكش معلوم بود مي خواد بحث و عوض كنه و منم تو ای

 كردم

 _خوابه ولي االن دیگه وقتشه بیدار شه و شیر بخوره

 وایسا االن میرم میارش

 خواستم بلند شم كه نذاشت

 _نه راشین بچه بد بخواب میشه

 وقتي بیدار شد مي بینمش

 لبخندي به این دركش زدم 

 _پس برم یه نوشیدني بیارم خسته این مي چسبه

مش مي گفت میلي نداره ولي مگه كمي تعارف تیكه پاره كردیم و ه

 میشه مهمون بیاد خونت و تو پذیرایي نكني؟!

 شاید هر وقت دیگه اي بود بیخیال میشستم كنار مهمونا

 ولي حاال دیگه اوضاع فرق مي كرد

 من یه زن خانه دار بودم یه مادر

شربت هاي آماده شده ي داخل یخچال و در آوردم و از آشپزخونه 

 رفتم بیرون
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صداي گریه ي ژیار بلند شده بود و كیارش رفته بود تو اتاق تا 

 آرومش كنه

 تازه تونستم سارا رو كه تو بغل مادرش آروم نشسته بود و ببینم

 چه بزرگ شده بود .. یعني بچه ها كال زود بزرگ میشن

 گونش و بوسیدم كه سرش و برد تو سینه ي مادرش

 من و نمیشناخت و حضور من كنارش سخت بود

دلم مي خواست لپاشو گاز بگیرم ولي حاال كه خودم بچه داشتم دیگه 

 دلم نمیومد

چون مطمئن بودم اگه كسي بخواد این بالرو سره ژیار بیاره تیكه 

 پارش مي كنم

 سارا رو چند باري صدا زدم ولي هنوزم ازم خجالت مي كشید

 منم دیگه چیزي نگفتم و سعي مي كردم معذبش نكنم 

 ن كیارش از اتاق بلند شدم و ژیار و از بغلش گرفتمبا بیرون اومد

 كنار ساناز كه نشستم 

 سارا رو رو مبل گذاشت و با ذوق ژیار و ازم گرفت و بغلش كرد

 خیلي نرم و آروم گونه ي ژیار و بوسید و گفت:

 _الهي خاله فدات شه چه قنده عسلیه
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 با ذوق به پسرم نگاه كردم

 _مرسي ساناز جان لطف داري 

 _اسم این شازده چیه؟!

 من و كیارش به هم نگاه كردیم و خندیدم

 _ژیار

 _اي جان چه اسم قشنگي 

 بعد در حالي كه به من و كیارش نگاه مي كرد ادامه داد:

 _شما دو تا مشكوك مي زنید داستان چیه؟!

 ژیار تو بغل ساناز زد زیر گریه

 بغلم تا بهش شیر بدمو ساناز ژیار و گذاشت تو 

 پستونك ژیار و گذاشتم تو دهنش و گفتم:

 _داستانش مفصله

 كلي اسم انتخاب كردیم براي ژیار

كیارش مي گفت باید اسم بچم به اسم مادرش بیاد منم مي گفتم نه باید 

 به اسم پدرش بیاد

 خالصه كلي اسم انتخاب كردیم و باال پایین پریدیم
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بازي كیانوش رفتیم تو ثبت احوال یكي از بعده دو ماه با پارتي 

 دوستاش

كیارش تا كاراش و انجام مي ده مي خواد اسم ژیار و انتخاب كنه 

كیانوش برگه رو ازش مي گیره كیارش و ني فرسته دنبال نخود 

 سیاه

 بعدشم فهمیدیم اسم و خودش انتخاب كرده

مامانش مي گفت این لوس بازیا چیه اسم باید شبیه باباش باشه شبیه 

 باشه

اسم بچه باید متفاوت باشه و خاص و صد البته به سلیقه ي عموي 

 بچه

 ساناز زد زیر خنده

_اي جان پس عموش اسمش و انتخاب كرده و شما هیچ نقشي تو 

 انتخاب اسم نداشتین

 كیارش زیر چشمي نگام كرد و رو به ساناز گفتم:

 _همچین بي نقشم نبودیم

 ن از قبل این اسم و دوست داشتهبعدش گندش در اومد كیارش خا

 كیانوشم چون یادش بوده تصمیم مي گیره اسم بچه رو بذاره ژیار
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 ساناز زیر چشمي نگاهي به كیارش انداخت

 _پس داداشا دسیسه كردن

 و جفتمون با هم زدیم زیر خنده

همون طور كه مي خندیدیم كیارش جدي نگام كرد و به ژیار اشاره 

 كرد

اكت كردنش پستونكش و گذاشتم تو دهنش و بچم تازه فهمیدم براي س

 االن گشنشه

 از جام بلند شدم

_واي ساناز جان ببخشید من یه لحظه برم هم پوشك ژیار و عوض 

 كنم هم بهش شیر بدم زودي میام

 ساناز لیوان شربتش و كه برداشته بود سره جاش گذاشت و گفت:

 _اگه اشكال نداشته باشه منم باهات میام

 بغلم جا به جا كردم ژیار و تو

 _نه چه اشكالي؟!

 گفتم تازه رسیدي خسته اي هي نخوام از جات بلندت كنم

 اخم مصنوعي كرد

 _نه بابا این چه حرفیه
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 و هر دو وارد اتاق خواب شدیم

 قبل از هر چیزي پوشك ژیار و عوض كردم 

 یه دست لباس جدید پوشوندم تنش كه آیفون خونه زنگ خورد

 حالي كه هول كرده بود گفت:ساناز در 

 _قرار بود كسي بیاد؟!

 سین*م و گذاشتم تو دهن ژیاري كه هي نق مي زد

 _نه كیارش غذا سفارش داده البد غذارو آوردن

 _اي واي چرا زحمت كشیدین؟!

 یه چیز ساده مي خوردیم دیگه

 با لبخند نگاش كردم

 _نه بابا چن زحمتي 

 یعني ما خودمون هیچي نمي خوریم؟!

 اناز خندید و دیگه حرفي نزدس

 ژیار كه شیرش و خورد از اتاق رفتیم بیرون

 با دیدن كیانوش كه كنار كیارش نشسته بود سالم كردم

 از جاش بلند شد
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 رو به من ساناز سالم كرد و اومد سمتم

 ژیار و از بغلم گرفت و با ذوق گفت:

 _پدر سوخته رو نگاه چه روز به روز ناز تر میشه

 ه كیانوش كرد و با لحن بامزه اي گفتكیارش رو ب

 _پدر سوخته بچه خودته با پسر من چیكار داري

 كیانوش گونه ي ژیار و بوسید 

 _فعال كه پسر تواِ 

 و دوباره كنار كیارش نشست 

از این كه بچم عمویي مثل كیانوش و خاله اي مثل ساناز داشت 

 خوش حال بودم

 نگاهي به ساناز انداختم 

 ده معذبهحس كردم یه خور

 دستش و گرفتم و گفتم:

 _با یه خورده حرفاي خانومانه نظرت چیه؟!

به سارا كه كنار كیارش نشسته بود و داشت كارتون مي دید اشاره 

 اي كرد 
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 _سارا اذیت مي كنه

 دستش و به سمت اتاق مهمان كشیدم

 _نه بابا چه اذیتي

 بچه ساكت نشسته داره كارتونش و میبینه دیگه

 دیگه اي به سارا انداخت و باهام همراه شدنگاه 

 حرفاش باعث شد لبخند رو لبام محو شه و متعجب شم

 نمي دونستم داره چي حرف مي زنه اما یه ترسي اومد سراغم

پرتقال و بر گردوندم داخل ظرف و با صدایي كه سعي مي كردم 

 خونسرد به نظر برسه گفتم:

 _از چي حرف مي زني؟!

 چیزي شده؟؟

 سرش و بلند كردساناز 

 حلقه ي اشك تو چشم هاش دلم و لرزوند

 سوالي نگاهش كردم و منتظر موندم تا بگه

 تا بگه داستان چیه

 بگه چي باعث شده عذاب وجدان بگیره و ازم بخواد حاللش كنم
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اشك گونه هاي ساناز و خیس كرد و دستاي من براي پاك كردن این 

 اشكا ناتوان بود

 ك كرد و گفت:با پشت دست اشكاش و پا

 _راشین به خدا نمي دونستم قراره اینجوري بشه

 فكرشم نمي كردم 

 آخه...

 اون لحظه انگار الل شده بودم

 زبونم براي زدن حرفي تو دهنم نمي چرخید 

 در سكوت بهش خیره شده بودم كه ادامه داد

 _تازه سارا به دنیا اومده بود و همش یه پام بیمارستان بود

به خاطر اون شوهر بي همه چیزم و استرسي كه دوران بارداري 

 كشیدم رو سارا تاثیر گذاشته بود 

 تو همین رفت و آمدا با ماندانا آشنا شدم

 دوران ساكت و آرومي بود

 چند باري كه باهاش هم صحبت شدم متوجه غمه نگاهش شدم

از حامله حامله بود و این برام تعجب آور بود كه مگه میشه یه مادر 

 شدنش ناراحت باشه؟!
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 كم كم بهش نزدیك شدم و با هم دوست شدیم

با نزدیك تر شدن بهش فهمیدم عاشق بچشه ولي غم نگاهش و درك 

 نكردم

 مدتي گذشت و اون اتفاق برام افتاد

 مجبور شدن رو ویلچر بشینم و ...

 گریه بهش امون حرف زدن نداد

 اشكاش و پاك كرد 

 مه دادنفس عمیقي كشید و ادا

 _دخترم نیاز به مراقب داشت 

 شوهر بي غیرتم نبود

 وارد خونه كیارش شدم و...

 یهو خیره نگام كرد

 _راشین كیارش دلیل حضور من تو خونش و بهت گفته؟!

 سرم و به نشونه ي نه تكون دادم

 لب پایینش و گاز آروم گرفت

 _نمي دونم گفتنش درسته یا نه 
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 گهولي مطمئنا ازش بخواي بهت مي 

 اصال پرسیدي ازش؟!

 بازم سرم و به چپ و راست تكون دادم

 سكوت كردم

 سكوت كرد

 كنجكاوي امونم و بریده بود

 زل زدم بهش و گفتم:

 _خب بقیش...

 نفسش و با صدا بیرون داد

 _اون موقع تنها نگرانیم سارا بود

 من از پس كاراي خودمم بر نمیومدم چه برسه به دختر كوچولوم

 خودم و این وضع به وجود اومده بهم مي خوردحالم از 

 تا این كه یه روز خیلي اتفاقي ماندانا رو تو خونه كیارش دیدم

 اونم درست زماني  كه كیارش مي خواست واسم پرستار بگیره

ماندانا با دیدنم تو اونجا اونم تو اون وضع جا خورد اما سعي مي 

 كرد حركتي انجام نده تا من ناراحت شم 
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 وز شاكي به نظر مي رسیداون ر

با هم كلي حرف زدیم و خالصه اي از حضورم تو اون خونه رو 

 واسش تعریف كردم

 اونم از بیكاریش نالید

 از این كه بچش و از دست داده و حاال هیچ كس و نداره

از این كه خانوادش تردش كردن و بچشم حاصل رابطه با دوست 

 پسرش بوده

گردن نگرفت و اون و تو اون  درست پسري كه هیچ وقت كارش و

 موقعیت تنها گذاشته

 راستش از حرفاش ناراحت شدم خیلي ناراحت شدم

 مخصوصا وقتي راجب از دست دادن بچش گفت

منم مادر بودم اون روزا مي دیدم با چه عشقي راجب بچش حرف 

 مي زد

 برق نگاهش و مي شناختم

اون لحظه من كیارش و كه دید خشم كله وجودش و فرا گرفت اما 

 كور شده بودن و این خشم و نفرتش و نسبت به كیارش نمي دیدم

 فقط از این كه دوستم كنارم بود خوشحال بودم
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 دستمال كاغذي از كنار تخت برداشت و به بینش نزدیك كرد

 _اون موقع ها نمي فهمیدم دارم چیكارم مي كنم

تار من از كیارش خواهش كردم ماندانا رو تو خونه به عنوان پرس

 نگه داره

 كیارش اول سر سختانه مخالفت كرد

 اون روزا دلیل مخالفتش و نمي دونستم

 اما...

 بگذریم،انقدر اصرار كردم تا آخرش كیارش راضي شد

مي گفتم ماندانا دوستمه هم زبونمه چون بچش و از دست داده مي 

 تونه جاي بچه نداشتش مراقب سارا باشه

 نهكه با دل و جون ازش محافظت ك

 اما اشتباه كردم

 اشتباه كردم راشین

حاللم كن،اگه من نمي ذاشتم ماندانا بیاد تو اون خونه خیلي اتفاقا 

 نمي افتاد

 به خدا روي رو به رو شدن باهات و نداشتم

 من شرمندتم راشین
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 نمي خواستم این اتفاقا بیوفته

 یعني فكر نمي كردم اینجوري بشه

 اینجاامروزم براي همین اومدم 

 اومدم كه من ببخشي

 دستم و تو دستش گرفت

 دستاي جفتمون سرد سرد بود

 با چشماي اشكیش زل زد تو چشمام

 _من مي بخشي مگه نه؟!

 با چشمایي گرد شده خیره ي ماندانا شدم

 این چي داشت مي گفت؟!

 یعني عامل یكي از بدبختي هاي من و ساناز به وجود آورده بود؟!

 اهرانه داشتم؟!سانازي كه بهش حس خو

 چشمام پر اشك شد

 زل زدم به چشماي نم دار ساناز

 مي تونستم ببخشمش؟!

 یا بهتر بگم مگه میتونستم نبخشمش!؟
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ساناز برام عزیز بود و درسته اونم اشتباه كرد و باید اون روزا به 

 حرف كیارش گوش مي داد

 اما این بنده خدا هم كه پشت دستش و بو نكرده بود

 ندانا چه عجوبه ایه و چه هدفي دارهنمي دونست ما

 اونم چوب مهربونیش و خورده بود

تازه دارم مي فهمم كه گاهي مهربوني چقدر مي تونه به آدم لطمه 

 بزنه

 مهربوني زیادیش خوب نیست

گاهي باید دوست داشتن آدما رو تو دلت پنهون كني و عاددي رفتار 

 اده كننكني تا نتونن از خوبیات و دوست داشتنت سوءاستف

 باید بلد باشي

 بلد باشي چطور رفتار كني تا لطمه نخوري

 سانازم یكي بود مثل من

 مثل من قرباني بود و مگه چطور مي تونستم یه قرباني و نبخشم؟!

 یه قرباني و كه بي نهایت برام عزیز بود

دستاي لرزونش و كه دیدم طاقت نیاوردم و خودم و تو بغلش رها 

 كردم
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 دوست بود خواهر بودساناز برام 

 نباید مي ذاشتم خواهرم عذاب بكشه

 من كشیدم بسه

 مهم اینه كه همه چي تموم شد

 نبش قبر دیگه فایده داره چون عذاب دادن؟!

 جز یادداوري خاطرات تلخ و ده برابر كردن درد قلب آدم؟؟

 جز رنج و عذاب مگه سودیم داره؟!

 صداي هق هق ساناز بلند شد

  _الهي بمیرم برات

 مي دونم خیلي سخت گذشت بهت

 اگه ماندانا نبود شاید خیلي اتفاقا نمي افتاد

 به خدا ازت شرمندم

 دستم و نوازش وار پشتش تكون دادم

 _گذشته ها دیگه گذشته

 مهم اینه كه همه چي تموم شد

 همه چي
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 مهم از االن به قبل نیست از االن به بعده

 فراموش مي كنمگذشته رو فراموش كن همون طور كه من دارم 

 كمي ازم فاصله گرفت

 زل زد تو چشمام و زیر لب گفت:

 _تو خیلي خوبي

كیارش باید خیلي خوش شانس و خوش بخت باشه كه همچین 

 خانومي گیرش اومده

 واقعا برازنده ي همین

 و در جواب تعریفش فقط یه لبخند زدم

 لبخندي كه خیلي حرفا توش بود

 بیرون رفتیملحظه اي بعد هر دو از اتاق 

 در حالي كه هیچ كدوم هیچ كینه اي از هم به دل نداشتیم

با دیدن كیانوش و كیارش كه مشغول بازي با بچه ها بودن لبخند رو 

 لبام پر رنگ تر شد

كیارش و كیانوش هر دو عاشقه بچه بودن و حاال با وجود دو تا 

 كوچولوي ناز غرق لذت شدن

 متش دراز كردسارا با دیدن مامانش دستاش و به س
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 ساناز به سمت دختر كوچولوش رفت و اون و تو آغوش گرفت

 یه لحظه حسودیم شد و منم دلتنگ ژیار شدم

 به سمت كیارش رفتم و ژیار و ازش گرفتم

 پسرم و به سینم چسبوندم و عطرش و تنش و بو كشیدم

لحظه اي نگذشت كه صداي خنده ي مردونه ي كیارش و كیانوش 

 بلند شد

 ي خندیدن و مارو نگاه مي كردناز تهه م

 كیانوش بین خنده هاش با لحظه با مزه اي گفت:

_یه جوري اومدن سمت بچه هاشون انگار اومدن از اسارت 

 نجاتشون بدن

 خدا سر شاهده یه لحظه به خودم شك كردم 

 با این حرف كیانوش من و سانازم زدیم زیر خنده

 كیارش رو كرد سمت كیانوش

شین سمت من كه اومدم از ترس خواستم جیغ _حاال تو هیچي را

 بكشم

 از تصور كیارش در حال جیغ كشیدن صداي خندم بلندتر شد

 متوجه شدم كه كیارش آروم لب خوني كرد"اي جان"
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 نگاهي به جمع انداختم

 چه خوبه كه همه لبخند به لب داشتیم

 حتي سارا و ژیار هم مي خندیدن

 سینم گذاشتمگونه ي ژیار و بوسیدم و سرش و رو 

 تو دلم خدارو براي این خوشبختي شكر كردم

 لحظه اي بعد هر دو از اتاق بیرون رفتیم

 در حالي كه هیچ كدوم هیچ كینه اي از هم به دل نداشتیم

با دیدن كیانوش و كیارش كه مشغول بازي با بچه ها بودن لبخند رو 

 لبام پر رنگ تر شد

بودن و حاال با وجود دو تا كیارش و كیانوش هر دو عاشقه بچه 

 كوچولوي ناز غرق لذت شدن

 سارا با دیدن مامانش دستاش و به سمتش دراز كرد

 ساناز به سمت دختر كوچولوش رفت و اون و تو آغوش گرفت

 یه لحظه حسودیم شد و منم دلتنگ ژیار شدم

 به سمت كیارش رفتم و ژیار و ازش گرفتم

 ش و بو كشیدمپسرم و به سینم چسبوندم و عطرش و تن



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1649 

لحظه اي نگذشت كه صداي خنده ي مردونه ي كیارش و كیانوش 

 بلند شد

 از تهه مي خندیدن و مارو نگاه مي كردن

 كیانوش بین خنده هاش با لحظه با مزه اي گفت:

_یه جوري اومدن سمت بچه هاشون انگار اومدن از اسارت 

 نجاتشون بدن

 خدا سر شاهده یه لحظه به خودم شك كردم 

 این حرف كیانوش من و سانازم زدیم زیر خنده با

 كیارش رو كرد سمت كیانوش

_حاال تو هیچي راشین سمت من كه اومدم از ترس خواستم جیغ 

 بكشم

 از تصور كیارش در حال جیغ كشیدن صداي خندم بلندتر شد

 متوجه شدم كه كیارش آروم لب خوني كرد"اي جان"

 نگاهي به جمع انداختم

 لبخند به لب داشتیمچه خوبه كه همه 

 حتي سارا و ژیار هم مي خندیدن

 گونه ي ژیار و بوسیدم و سرش و رو سینم گذاشتم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1650 

 تو دلم خدارو براي این خوشبختي شكر كردم

 كاش خوشبختي ادامه داشته باشه

 كاش..

 عمو حمید و خاله ثریا از جاشون بلند شدن

 رو به روشون ایستادم

 دعمه مات و مبهوت داشت نگام می کر

 با دیدنش بغض کردم 

 خاله مادر بود

 درست مثل من

 همون قدر که ژیار من عزیزه آرادم واسه خاله عزیزه

 مادر بودم درک می کردم

 بی اراده خاله رو در آغوش گرفتم

 و همین کافی بود تا بغضش بشکنه و صدای گریش بلند شه

 گریه کرد

 گریه کردم

 مادر بود
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 مادر بودم

 مادر بودن درد دارد!و به راستی که 

 با صدایی که سعی می کرد خیلی بلند نشه نالید:

 _راشین چرا اینجوری شد؟!

 به خدا پسر من سر به راه بود

 سرش تو کار خودش بود

 کاری به کسی نداشت

 آرادم آقا بود

 راهش درست بود

 چرا یهو اینجوری شد؟!

 چرا مارو شرمنده و خودش و بدبخت کرد؟!

ونشون به جون هم بند بود و راهی بیمارستان چرا داییش و که ج

 کرد؟!

 من چطور تو روی تو و خواهرام و بقیه نگاه کنم؟!

 خدااا آخه این چه بدبیاری بود سرم آوردم

 چرا می خوای با بچم امتحان کنی
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 چرا بچم اینجوری شد؟!

 آرادم که آزارش به مورچم نمی رسید چرا دلش سنگ شد؟!

 ه بچم و عوض کردخدا لعنت کنه اونی که را

 اونی که باعث شد بچم به این حال روز بیوفته

 خداااا حاال من چیکار کنم؟!

 خاله می نالید و هر لحظه صداش بلند تر می شد

 و من به پسر کوچولوم تو خونه فکر می کردم

 چقدر زود دلتنگش شدم

 با صدای سربازی از هم جدا شدیم 

 انداختم و ازش جدا شدمنگاهی به چشمای گریون و قرمز خاله 

 کلمه ای برای دلداریش از دهنم بیرون نمیومد

 آخه چی می گفتم!؟

 می گفتم اشکال نداره که من و بدبخت کرد؟!

 که از خونه و خانواده و همسرم جدام کرد!؟

 که می خواست بچم و بکشه؟!

 که هر لحظه با حرفاش آزارم می داد؟!
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 ستان؟!که دایی عزیزم و انداخت گوشه ی بیمار

 که....

 کیارش دستم و گرفت و آروم فشار داد

 مثل همیشه مثل یه کوه پشتم بود

یه کوهی که محکم تریت تکیه گاه بود و می شد تا آخر عمر بهش 

 تکیه کرد و از چیزی هراس نداشت

 دادگاه داشت شروع میشد

 با کیارش ردیف اول نشستیم

 خاله و عمو حمیدم اومدن داخل

 ه و حال آشفتش انداختمنیم نگاهی به خال

 اون یه مادر بود...

 دقایقي بعد خاله دریا و عمو كیان به همراه كیانوش هم اومدن

 مامان مي گفت نمي تونه بیاد و ترجیح مي ده خونه پیش ژیار بمونه

 مي گفت تو دخترمي و دلم مي خواد حقت و بگیري

 كه كسایي كه بهت ظلم كردن مجازات شن ولي آخه ...

 منظورش و خوب فهمیدم اون روز
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اون از این كه باعث و باني همه ي این اتفاقا آراد بود و قرار بود 

 آراد مجازات شه ناراحت بود

باالخره آرادم بچه ي خواهرش بود و مامان همیشه مي گفت 

 خواهرزاده مثل بچه ي خود آدم مي مونه

نتونست شاهد مامان تو دو راهي گیر كرده بود و امروز نیومد چون 

 حكم دادگاه باشه كه ناراحتي خواهرش و ببینه

 كه...

 دادگاه كه شروع شد اصال حواسم نبود

 با دستي كه با بازوم خورد از فكر بیرون اومدم

 تازه موقعیتم و درك كردم

 همه نگاه ها رو من بود

 كیارش خیلي آروم گفت:

 _قاضي ازت خواست حرفاي وكیل و تایید كني

 فقط بگو آره

 نگاهي به خاله انداختم

 تو چشماش میشد هنوز امیدواري و دید

 باالخره مادر بود و نگران
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 نگاهم و از خاله گرفتم و به آراد دوختم

سرش پایین بود ولي از همینجا هم میشد شرمندگي رو تو نگاهش 

 دید

 آروم از جام بلند شدم

 سعي كردم به خودم مسلط باشم

 كم گفتم:آب دهنم و قورت دادم و خیلي مح

 تمام چیزایي كه وكیلم گفتن درسته

 تمام اون اتفاقات واقعا رخ داد

 ولي...

 كمي مكث كردم 

 نگاهم هنوزم روي قاضي بود

 نفسم و بي صدا بیرون دادم

 _ولي من هیچ شكایتي ندارم

 دادگاه تو سكوت فرو رفت

بدون این كه به كسي نگاه كنم مي تونستم نگاه خیره و متعجبشون و 

 دم حس كنمرو خو
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 بدون توجه به بقیه ادامه دادم:

 _ولي یه شرط داره

 نگاهي به آراد كه متعجب زل زده بود بهم انداختم 

 _اینكه داییم به هوش بیاد

 داییم به هوش بیاد من هیچ شكایتي ندارم

اون بالها سره من اومده منم مي بخشم ولي باید داییم خوب شه تا 

 اتفاقا ببندمبتونم چشم رو همه ي این 

 صداي كیارش آروم به گوشم رسید

 _هیچ معلوم هست داري چي مي گي؟!

 خودم و زدم به نشنیدن

 قاضي با دقت نگام كرد

 _مطمئني دخترم؟!

 سري تكون دادم

 _بله

 قاضي اشاره اي به آراد كرد

 _این آقا شما رو دزدیده
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 تهحتي ممكن بود تو این راه جون خودتون و فرزندتون به خطر بیوف

 به داییتون شلیك كرده

 و االن تو كماست

 بعد شما مي گي شكایت نداري؟!

 _بله من هیچ شكایتي ندارم

 _خانوم رسولي چي؟!

 این بار نگاهي به ماندانا انداختم

 چند لحظه به چشماش خیره شدم

 ماندانا داشت مادر میشد

 اما بچش و از دست داده بود

 اونم سختي كشیده بود

 دادن فرزند بدترین درد ممكنهدرد از دست 

 باید مادر باشي تا اینارو درك كني

 تا بفهمي مادر بودن چقدر درد داره

 نگاهم از ماندانا گرفتم و به قاضي دوختم

 _من از هیچ كس شكایت ندارم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1658 

 دادگاه که تموم شد اومدیم بیرون

کیارش عصبی بود ولی داشت به سختی خودش و کنترل می کرد 

 چیزی به من نگهکه اینجا 

 جلسه بعدی دادگاه به بعد بهبودی بردیا موکول شد

 البته اگه بهبودی وجود داشته باشه

 خواستم سوار ماشین شم که صدایی آشنا اسمم و صدا زد

 برگشتم و با دیدن خاله دستم روی دستگیره در خشک شد

 اومد سمتم و من و کشید تو آغوشش

 زار زدنبغضش تدکید و تو بغلم شروع کرد به 

 _الهی دورت بگردم من خاله جان

 مدیونتم ، به خدا که مدیونتم

 تو فرشته ای یه فرشته ای که هر چقدر از خوبیاش بگم کم گفتم

 به خدا جیگره خودمم خونه

 از طرفی غم بردیا از طرفی غم پسرم

خیر ببینی راشین همونطور که دل یه مادر و شاد کردی ایشاهللا خدا 

 د کنههر لحظه دل و شا
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 به خدا دعات می کنم

 همیشه دعات می کنم

 یهو از بغلم بیرون اومد

 زل زد تو چشمام و ادامه داد:

 _بردیا هم خوب میشه من مطمئنم

 نذر کردم که بردیا که خوب شه برم خدمت امام رضا

 برم و نوکریش و بکنم

 بردیا که خوب شه دیگه هیچی از خدا نمی خوام

 ادم مطمئن کردیچون تو خیالم و از بابت آر

خدا پسرت و برات نگه دار همون که پسر من بخشیدی خدا پسرت 

 و بهت ببخشه

 و برای من همین دعاهای خوب کافی بود

 مگه قرار  چقدر زنده بمونم و زندگی کنم که بخوام نبخشم؟!

 اونی که باید ببخشه اون باال سریه من که هیچ کارم

 این سن بره گوشه زندانآراد پسر بدی نبود حیفه بخواد تو 

 پشیمونی و تو نگاهش دیدم و مطمئنم که راهش و عوض می کنه
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 که اونم می ره دنبال زندگیش

 ماندانا هم به نوبه ی خودش حق داشت

 البته باید به موقعش از کیارش همه چی و بپرسم

همه ی سواالیی که این همه مدت تو ذهنم بود و این غرور لعنتی 

 ن ندادبهم اجازه ی پرسید

 تا واقعیت  کامل ندونم که نمي تونم قضاوت کنم

 یعنی نمیشه که قضاوت کرد

 لبخند محوی به روی خاله می زنم و سوار ماشین میشم

 نیازبه تنهایی دارم

 یه تنهایی دو نفره با کیارش

 باید سرم و بذارم رو سینش و عطر تنش و بو بکشم

وجودم کم شده و فقط کیارش که حاال می تونه اون آرامش و  آرامش

 به وجودم تزریق کنه

 ولی قبلش باید بریم دنبال ژیار

 راستی امروز چرا انقدر دلتنگش بودم؟!

 تو کل مسیر کیارش هیچ حرفی نزد
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 وقتی رفتیم عمارت بابا خونه نبود و مامان با ژیار مشغول بود

شون بده ولی غم نگاهش خبر مامان سعی می کرد خودش و شاد ن

 از دلش می داد

کیارش ژیار و در آغوش گرفت و گفت میره تو باغ تا بچه هم کمی 

 هوا بخوره

 ولی معلوم بود می خواد من و مامان و تنها بذاره

 مامان رفت تو آشپزخونه و مشغول دم کردن چایی شد

 رو صندلی نشستم و خیرش شدم

 مان خوبی بشم؟!یعنی منم می تونستم مثل مامان،ما

 نفس عمیقی کشیدم

 چقدر دلتنگ عطر چایی های مامان بودم

 مامان کنارم نشست 

 لبخند مصنوعی زد

 _خوبی دخترم؟!

 دردات کمتر شده؟!

 سری تکون دادم
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 _کیارش چی؟!اونم خوبه؟!

 ژیار اذیتت نمی کنه؟!

 لبخندی زدم که بیشتر شبیه پوزخند بود

 _مامان چرا می پیچونی؟!

 حرفی که تو دلت رو بگو

 خودش و زد با کوچه ی علی چپ

 _حرف دل؟!

 وا چی می گی راشین؟!

 حرفی تو دلم نیست

 با زبونم لب پایینم و که خشک شده بود خیس کردم

 _نمی خوای بپرسی چی شد؟!

 مامان در حابی که با انگشتاش بازی می کرد سرش   انداخت پایین

 _چی  و بپرسم وقتی همه چی معلومه

 _اون چیزی که تو ذهن شما می گذره نیست

 متعجب سرش و آورد باال

 _یعنی چی؟!
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 دستش  تو دستم گرفتم

 _یعنی بخشیدم

 هم آراد و هم ماندانارو

 چشم های مامان گرد تر از قبل شد

 _چی داری می گی؟!

 یعنی چی بخشیدم؟!

 _بخشیدم اما با شرط

 به شرط بهوش اومدن داییم

کلنجار رفتم تو بتونم ببخشم ولی اگه اتفاقی مامان خیلی با خودم 

 واسه بردیا بیوفته....

 بغض گلوم و ریزش اشکام بهم اجازه ی حرف زدن نداد

 گلوم می سوخت

 نه نه این قلبم بود که می سوخت

 قلبی که خیلی دردارو تحمل کرده بود هنوزم می زد

 مامان دستم  و محکم تر گرفت

 گفت:و با صدایی که می لرزید 
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 _راست می گی راشین؟!

 واقعا بخشیدی؟!

 آروم سری تکون دادم

 یهو از جاش بلند شد و سرم و تو آغوشش گرفت

 با بغض نالیدم:

 _ولی اگه اردشیرم دستگیر می شد اون و نمی بخشیدم

 کاش اون روز اونم دستگیر میشد

 مامان حکم اعدامم برا اردشیر کمه خیلی کم

 ه ببخشماون و نمی بخشم نمی تونم ک

 مامان موهام و نوازش کرد

 _می دونم دخترم

 حق داری

 آراد و ماندانا هم در حق تو خیلی بدی کردن

 این دو تا رو هم می تونستی نبخشی

 می دونم تو دل پاکت هیچی نیست
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سختی زیاد کشیدی ولی از این به بعد دیگه قرار نیست اتفاق بدی 

 بیوفته

 از این به بعدت فقط خوشبختیه

 ادیه فقط خندسفقط ش

 اردشیر بدون آراد و ماندانا هیچه

 اونا بودن که آمار تو رو بهش می دادن و باعث اذیتت می شدن

واسه همین اردشیر هیچ وقت به تو نزدیک نمی شد و از اون دو 

 استفاده می کرد

 هر چي كشیدیم از خودي كشیدیم

به  حاال که اون دو تا نیستن اردشیر هیچ غلطی نمی تونه بکنه و

 زودیم دستگیر میشه

 همون لحظه کیارش وارد آشپزخونه شد

 از بغل مامان اومدم بیرون

 کیارش اشاره ای به ژیار کرد

 _گشنشه

 با عجله به سمتش رفتم و ژیار و ازش گرفتم

 ژیارم و به سینم چسبوندم و گفتم:
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 _قربونت برم من گریه نکن همه کس مامان

 االن بهت شیر می دم

 وارد اتاق مهمان شدم و رو تخت نشستمبا عجله 

 سینم و گذاشتم تو دهن ژیار و آروم گفتم:

 بخور دردت به جونم

 بخور و گریه نکن

 ژیار که شیرش و خورد آروم تو بغلم خوابید

 از نیومدن کیارش تعجب کردم

 اولین بار بود موقع شیر خوردن ژیار نمیومد

نشست و شیر خوردن همیشه وقتی به ژیار شیر می دادم کنارم می 

 ژیار نگاه می کرد

 می گفت وقتی شیر می خوره دلم می خواد منم خوده ژیارو بخورم

 از اتاق بیرون رفتم

 مامانم حاضر و آماده کنار کیارش نشسته بود

 با دیدن من از جاشون بلند شدن

 مامان کیفش و از رو مبل برداشت و گفت:
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 زنم_می خوام برم بیمارستان یه سر به بردیا ب

با این که منم دل تنگش بودم ولی ترجیح دادم یه روز دیگه برم 

 پیشش

 برای امروزم کافی بود

 خسته بودم و طاقت دیدن بردیا رو تو اون وضع نداشتم

 سری تکون دادم

 کیارش اومد سمتم و ژیار و بغل کرد

 و چهارتایی به سمت در خروجی رفتیم

 بیمارستان برسونهکیارش خیلی اصرار کرد مامان و تا 

 ولی مامان همش می گفت می خواد تنها بره

و آخرشم با ماشین خودش رفت و منم کیارشم به سمت خونه راه 

 افتادیم

 تو راه كیارش سكوت كرده بود

 انگار اونم مي دونست به این سكوت نیاز دارم

 نگاهي به ژیار كه تو بغلم بود انداختم

میدم چقدر شوهر و پسرم امروز بیشتر از هر روز دیگه اي فه

 دوست دارم
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 كیارشي كه مردونه پام ایستاده بود و پسري كه همه دنیام بود

 باید یه تغییراتي تو زندگیم مي دادم

 نیم نگاهي به كیارش انداختم

 معلوم بود از دستم ناراحته 

 اونم به خاطر سر خود تصمیم گرفتنام

 حق داشت

 كیارشم این وسط زخم دیده بود 

مرد باشي و زن و بچت دست یه نامرد بیوفته اون وقت چه فكر كن 

 حسي داري؟!

 مخصوصا اگه اون مرد یه مرد متعصب و غیرتي باشه

 مردي كه واسه ناموسش جون مي ده

كیارش به خاطر تمام دردایي كه كشیده بود مي خواست جفتشون و 

 قصاص بشن

 نو اینجا بود كه فهمیدم مردا به اندازه ما زنا صبور نیست

 زنا شاید ببخشن اما هرگز فراموش نمي كنن

 و مرد ها نمي بخشند اما زود فراموش مي كنن
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 آهي كشیدم كه باعث شد كیارش نگاه گذرایي بهم بندازه

 خیره ي جاده ي رو به رو شدم

 فكرم رفت پیش بردیا

 كاش مي تونستم برم پیشش

 یعني خوب میشه؟!

 تا قبل كیارش بردیا تكیه گاهم بود

ایي كه وقت و بي وقت میومد دنبالم دو تایي مي رفتیم گشت چه روز

 و گذار

 روزایي كه خیابوناي ولیعصر و زیر رو مي كردیم

 مي رفتین خرید شهربازي مهموني كافي شاپ...

 آه دیگه اي كشیدم...

 این روزا بدون بردیا شمارش آه كشیدنام از دستم در رفته بود

 یهو یاد حرفاي آراد افتادمهمینطور كه تو فكر بردیا بودم 

 اون روز گفت بردیا هم تو این راه بهش كمك كرده

مي گفت موقعي كه شمال بودیم بردیا بوده كه آدرس دقیق مارو 

 بهش داده
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 یاده موقعي افتادم كه شمال بودیم و با به بردیا زنگ زدم

 من آدرس دقیق بهش دادم

 بهم گفته بود میاد اما نیومد

 یادداوري اون روز قلبم درد گرفتبا 

 باورم نمیشد

 نه این غیر ممكنه

 بردیا نمي تونه همچینه كاري كرده باشه

چشم هام و رو هم گذاشتم و سعي كردم فكرم و از این موضوع 

 منحرف كنم

 به موقعش همه چي مي فهمیدم 

 فقط كاش بفهمم كه دروغ بوده

 كه بردیا بهم خیانت نكرده

 كه...

 خودم چسبوندمژیار و به 

 شاید پسر كوچولوم بتونه ذهنم و از این موضوعات دور نگهداره
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وقتي رسیدیم كیارش ماشین تو پاركینك پارك كرد و با گرفتن ژیار 

 از من به سمت خونه راه افتادیم

 سكوت كرده بود و این سكوت آزارم مي داد

 وارد خونه شدیم كیارش ژیار و گذاشت رو تخت خودمون 

 واست از اتاق بره بیرون رو به روش ایستادمهمین كه خ

 بي هیچ حرفي بهم زل زده بودیم

 اخمي رو پیشونیش بود كه جذاب ترش مي كرد

 واي كه من مي مردم براي این اخماش

سكوت بینمون كه طوالني شد خواست از كنارم رد شه كه رفتم تو 

 بغلش

 گذاشتمدستم و دور كمرش حلقه كردم و سرم و رو سینش 

 زیر لب صدام زد

 _راشین!

 حلقه ي دستام و دورش محكم تر كردم و مظلوم گفتم:

 _هیچي نگو فقط بغلم كن

 دستاي كیارش كه دور كمرم حلقه شد چشمام و رو هم گذاشتم
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 دست راستش از رو كمرم باال اومد

 از كمرم گذشت و پشت گردنم نشست

 ارد كردسرم و به سینش چسبوند و فشار آرومي به كمرم و

 و زندگي یعني همین

 حل شدن در آغوش كسي كه دوستش داري

 عطر تنش و نفس كشیدم و بیشتر تو آغوشش فرو رفتم

 هر لحظه آروم تر از قبل مي شدم

 آغوش این مرد جادو مي كرد

 درست مثل همیشه

 تو سكوت من و تو آغوش گرفته بود و موهام و نوازش مي كرد

و بغل كیارش موندم كه آروم ازش نمي دونم چقدر گذشت و چقدر ت

 جدا شدم

 هنوزم دستاش دورم حلقه شده بود

 تره از موهام كه تو صورتم بود و كنار زد 

 _آروم شدي؟!

 مثل بچه هاي لوس سري سكون دادم
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 لباش روي پیشونیم نشست 

 بوسه هاشم مثل آغوشش شیرین بود

 _نمي خواي لباست و عوض كني؟!

 تكون دادمسرم و به چپ و راست 

 تك خنده اي كرد

 _باشه پس خودم عوضش مي كنم

 و من و رو دستاش بلند كرد

 دستم و دور گردنش حلقه كردم و زل زدم تو چشماي جدیش

 این چشما چي داشت كه دیوونم مي كرد؟!

 سرم و رو سینش گذاشتم تا از جادوي چشماش در امان بمونم

 من و رو تخت گذاشت و رفت سراغ لباسام

 دست تاپ با یه دامن كوتاه واسم آوردیه 

 اشاره اي به لباساي تو دستش كرد و گفت:

 _مي پوشي یا تنت كنم؟!

 لبخندي زدم

 _نمي پوشم
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 مردونه خندید

 _نگو نمي پوشم بگو تنم كن

 و اومدم سمتم

 روزه بعد خونه ي خاله دریا دعوت شدیم

 به محض رسیدنمون كیانوش ژیار و بغل كرد رفت نشست رو مبل

 كیارشم شاكي گفت:

 _خان داداش قبلنا بیشتر به ما اهمیت مي دادیاااا

 كیانوش بدون این كه نگاهي به كیارش بندازه گفت:

 _اون واسه قبلنا بود

 با این حرفش همه زدیم زیر خنده و كیارش رفت سمت كیانوش

_حاال كه اینطور شد ژیار و بده و ببینم بازم اینجوري حرف مي 

 زني

 غره اي رفت  كیانوش چشم

 _بشین بینیم بابا

 و از جاش پاشد و رو مبل رو به رویي نشست

 كیارش اصرار داشت ژیار و از كیانوش بگیره و موفق نمي شد
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همه به كل كل دو برادر مي خندیدن و خاله دریا با حسرت به این 

 صحنه نگاه مي كرد

معلوم بود دلش مي خواد هر چه زودتر كیانوشم بچه ي خودش و 

 ل كنهبغ

 رو به جمع با اجازه اي گفتم و وارد اتاق مهمان شدم

 لباسام و با یه تونیك بلند و یه ساپورت عوض كردم

 رژ كالباسیم و دوباره به لبام كشیدم و موهام و رو شونم مرتب كردم

همین كه خواستم از اتاق برم بیرون در باز شد و خاله ثریا اومد 

 داخل

 با تعجب نگاهش كردم

 لبخندي به روم زد و اومد كنارم

 _وقت داري چند لحظه با هم حرف بزنیم؟!

 البته اي گفتم و به تخت رو اتاق اشاره كردم

 جفتمون رو تخت نشستیم

 خاله در حالي كه با انگشتاي دستش بازي مي كرد كمي ِمن ِمن كرد 

_خاله جان مي دونم خیلي پررویي ولي ازت مي خوام برا آخرین 

 ري واسم انجام بديبار یه كا
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 سوالي نگاهش كردم

 _تو كه تا اینجاش خانومي كردي

 بیا یه بار دیگم خانومي كن و روي من و زمین ننداز

 كمي مكث كرد و من كنجكاو شدم براي شنیدن ادامه حرفش

 نفسش و بي صدا بیرون داد و گفت:

 _آراد مي خواد ببینمت

 همین یه بار...

 اینتوقع هر حرفي و داشتم جز 

 با چشماي بهت زده به خاله زل زدم

 _اما...

 دستم و تو دستش گرفتم

 _دخترم مي دونم چیزه زیادیه

مي دونم توقعم باالست به خدا وقتي این حرف و زد كلي عصاب منم 

 خورد شد

كلي مخالفت كردم و آخرش گفتم اصال گیریم كه راشین   اومد چي 

 مي خواي بهش بگي؟!اصال چي داري كه بگي؟!
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 روت میشه تو چشماش نگاه كني؟!

 گفت كارش واجبه...

 مي گفت باید ببینتت و یه سري چیزارو بهت بگه

 من پسرم و خوب میشناسم راشین،خودم بزرگش كردم

 چشماش دروغ نمي گفت

 تو كه بخشیدي برو بذار حرفاش و بزنه

 نمي دونم چرا همش حس مي كنم ...

 كمي مكث كرد

 _اصال ولش كن

 برو و به حرفاش گوش كنفقط برو، 

 تو اون موقعیت نمي دونستم باید چي بگم

از طرفي نمیشد به خاله بگم نه و از طرفیم واقعا نمي تونستم برم 

 دیدن آراد

 اصال چطور مي تونستم بازم با آراد هم صحبت شم؟!

سرم درد گرفته بود و با یادداوري گذشته داشتم عصبي مي شدم كه 

 در اتاق باز شد 
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دن كیارش تو چهارچوب در در حالي كه ژیار تو بغلش بود با با دی

 عجله از جام بلند شدم و رفتم سمتش

 ژیار ازش گرفتم و با نگراني گفتم:

 _چیزي شده؟!

 كیارش متعجب نگام كرد

 معلوم بود از رفتارام شوكه شده

 دستي تو موهاش كشید و به سمت باال حالتش داد

 بابا خراب كاري كرده _نه بابا چیزي نشده فقط شازده ي

 فقط كاش پوشكش نمي كردي حال این كیانوش و مي گرفت

مي خواستم ببینم تو اون وضعیت بازم اونجوري ژیار بغل مي كرد 

 یا نه؟!

 به سمت تخت رفتم و ژیار و روش خوابوندم

 خاله لبخندي به رومون زد و  گفت:

 _منم برم به دریا كمك كنم

 و از اتاق رفت بیرون

 ي روي گونه ي ژیار زدمبوسه ا
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 پسرك شیطونم داشت انگشت مي خورد و لبخند به لب داشت

 انگشتم و پایین لبش گذاشتم و گفتم:

 _گل پسر مامان خراب كاري كرده؟!

 با ذوق خندید و باعث شد شد بوسه ي محكمي رو گونم بكارم

 مي خندید خوردني میشد خیلي خوردني...

 خیره ي ما شده بود انداختمنگاهي به كیارش كه دست به 

 _كیا ساك بچه؟!

 قیافه متعجبي به خودش گرفت

 _ساك؟! شیب دار؟!

 اخم مصنوعي كردم

 _كیاااا

 به سمت در رفت

 _باشه بابا جیغ جیغ نكن بچه مي ترسه

 و قبل از این كه بذاره حرفي بزنم از اتاق بیرون رفت

 لبخندي زدم و به ژیارم نگام كردم

 اشارم و دو طرف صورتش گذاشتم و آروم گفتم:انگشت شصت و 
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 _نظرت چیه پوشكت نكنم حال بابایي و بگیریم؟!

 پسركم خندید

 انگار اونم با نظر مامانش موافق بود

 در اتاق كه باز شد سرم و بلند كردم

 كیارش سام ژیار و رو تخت گذاشت و خودشم كنار ژیار نشست

 دستي رو موهاي ژیار كشید و گفت:

 ابا_فسقل ب

 مشغول عوض كردن ژیار بودم كه كیارش خیلي یهویي گفت:

 _راستي راشین خاله چي مي گفت؟!

 لبخند رو لبام ماسید

 _هیچي

 چونم و تو دستش گرفت و سرش و به سمت من چرخوند

 _نمي خواي بگي نگو ، از هیچي هاي الكي خوشم نمیاد

 زل زدم تو چشماي جدیش

 و خیلي عادي شونه اي باال انداختم

 _باشه نمي گم
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لباس ژیار و تنش كردم كه دوباره چونم تو دستاي كیارش اسیر شد 

 و سرم به طرفش چرخید

 _راشین با توأم ،خاله چي گفت؟!

 _نمیگم دیگه

 كالفه دستي تو موهاش كشید و من ژیار و بغل كردم و گفتم:

 _كیا پاشو بریم بیرون زشته اومدیم تو اتاق نشستیم

 از جام بلند شدم 

 دلم نمي خواست زودتر از كیارش از اتاق برم بیرون

 باالخره شوهرم بود و این اصال صورت خوشي نداشت

 نگاهي به صورت آشفتش انداختم

 _پاشو دیگه

 پوفي كشید و از جاش بلند شد

 لبخند به روش زدم

 _جمع كن خودتو این چه قیافه اي؟!

 و جلو تر ازش از اتاق بیرون رفتم
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خودمم از این كه نتونستم بگم خاله چي گفته و آراد چه در خواستي 

 داشته كالفه بودم

ولي این و خوب مي دونستم كه با فهمیدن این موضوع قاطي مي 

 كنه

درسته احترام بزرگ و كوچیكي حالیشه ولي انقدر دلش از آراد پره 

 كه ممكنه چیزي به خاله بگه

 كیارش عصباني شه و من نمي خواستم كدورتي پیش بیاد و

 وارد حال كه شدم كیانوش اومد سمتم

 _این برادر زاده ي كثیف ما رو بده بریم

 صداي كیارش از پشت سرم بلند شد

 _پسره من كثیفه دیگه؟!

 كیانوش ژیار و ازم گرفت

 _نه په پسر من كثیفه 

 كیارش نزدیك كیانوش شد و قیاقش مرموز شد

كنار پاش میسوخت مجبور شدیم _داداش مي گمااا راستي بچم 

 پوشكش نكنیم

 یهو كله وجودت و چیز كرد به دل نگیر بچس دیگه پیش میاد
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 كیانوش مردونه خندید

_تازه عوض شده فعال خراب كاري نمي كنه اگه كرد مي دارمش تو 

 بغلت تو هم فیض ببري

_داداش ما هر روز داریم فیض مي بریم بذار كال تو بغل تو بمونه 

 این فیض محروم نمونياز 

 و جفتشون بلند بلند خندیدن

 اون لحظه چقدر دلم خواست منم یه داداش یا یه خواهر داشته باشم

 كاش تك فرزند نبودم

با صدا زدن مامان نگاهم و از دو برادر گرفتم و وارد آشپزخونه 

 شدم

 نمي دونم چرا دلتنگ ساناز شده بودم

 یادم باشه حتما بهش زنگ بزنم

خاله ها و مامان میز شام چیده شد و دقایقي بعد همه دور میز  با كمك

 نشسته بودیم

 ژیار و خوابونده بودم و مشغول خوردن بودم 

 موقع خوردن شام راجب چیزه خاصي بحث نشد



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1684 

همه درگیر بردیا و موضوعات مربوط به من بودن كه ترجیح مي 

 دادن جلو عمو حمید و خاله ثریا حرفي نزنن

شد خانوما مشغول جمع كردن میز و شستن ظرف ها  شام كه خورده

 شدن و هر كاري كردم به من اجازه ي كمك كردن ندادن

آقایون به سمت گوشه خونه رفتن تا بیلیارد بزنن و منم كنار كیارش 

 و كیانوش نشسته بودم كه كیانوش خیلي یهویي گفت:

 _راستي یه چیزي چند وقته ذهنم و به خودش مشغول كرده

 جدي نگاش كردكیارش 

 _چي؟

_شما كه شمال بودین ماندانایي نبود آرادم كه از سفرتون خبر 

 نداشت به اون مردیكه هم كه آدرس غلط دادین

 پس آراد از كجا فهمید شما مي رین ویالي من؟!

با این حرف مثل مجرمي كه خطایي كرده و االن لو رفته ترس كل 

 وجودم و فرا گرفت

 ممكنه از كار بیوفته حس مي كردم قلبم هر لحظه

یاد حرفاي آراد افتادم كه اون لحظه خونه ي یعقوبي بوده و 

حرفامون و شنیده ولي ولي ما به یعقوبي آدرس اشتباه داده بودیم و 
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آرادم به همون آدرس اشتباه مي ره ولي بعدش این بردیا بوده كه 

 آدرس دقیق مارو بهش مي ده

 ي كیانوشكه بردیا گفته ما رفتیم متل قو ویال

 چشمام و رو هم گذاشتم

 باور خیانت دایي عزیزم برام سخت بود

 خیلي سخت...

چشمام و كه باز كردم دیدم كیارش و كیانوش غرق بحثن و من 

 هیچي از حرفاشون نفهمیده بودم

 اصال نمي خواستم كه بفهمم

از جام بلند شدم و با گفتن"من مي رم پیش ژیار"وارد اتاق كیانوش 

 شدم

 آخر مهموني خودم و با ژیار سرگرم كردمتا 

 آخر شب بود كه باباخره برگشتیم خونه

مثل همیشه به محض پیاده شدنمون از ماشین كیارش ،ژیار و كه تو 

 بغلم خواب بود ازم و گرفت و وارد خونه شدیم

كیارش ژیار و تو گهوارش و گذاشت و زل زد به مني كه داشتم 

 لباسام و عوض مي كردم
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 گاهش كردمسوالي ن

 _چیه؟!چیزي شده؟!

 نزدیكم شد

 قیافش جدیه جدي بود

 رو به روم ایستاد و گفت:

 _من باید بپرسم چیه چیزي شده؟!

 لبخند مسخره اي زدم

 _نه مگه قراره چیزي بشه؟!

 _راشین تو چشمام نگام كن

 زل زدم تو چشماش

 _خب حاال بگو

 آب دهنم و قورت دادم

 نمي دونستم چي بگم

یه قدم فاصله ي بینمون و پر كرد و دستش دور كمرم كیارش با 

 حلقه شد

 _راشین من شوهرم محرم تر از هركسي به تو
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 اگه نخواي به من بگي چي ناراحتت كرده به كي مي خواي بگي!؟

 _اما من كه ناراحت نیستم

 انگشت اشارش و رو لبم گذاشت

 _شششش نیازي نیست به من دروغ بگي

شماي زنش نخونه به چه دردي مي شوهري كه ناراحتي و تو چ

 خوره؟!

 یعني مي خواي بگي این چشما دروغ مي گه؟!

 كه حس من اشتباه مي كنه؟!

 راشین تو یه چیت شده

 داري یه چیزي و از من پنهون مي كني

 بغضم شكست و سرم و رو سینش گذاشت

 حلقه دستاش دور كمرم محكم تر شد

 سرش و آورد نزدیك گوشم

 الله ي گوشم مي خورد و باعث میشد مور مور شههرم نفساش به 

 بوسه اي زیر گوشم زد و آروم كنار گرشم زمزمه كرد

 _دردت به جونم چي ناراحتت كرده؟!
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 من باید بفهمم چي خانومم و ناراحت كرده...

چنگي به پیراهنش زدم نمي تونستم موضوع بردیارو بگم از طرفیم 

 ببینم مي ترسیدم بگم خاله گفته برم اراد و 

 دستش كه نوازش گونه رو موهام به حركت در اومد آروم لب زدم

 _كیا

 _جان كیا؟!خانوم كیا

 نفس عمیقي كشیدم

 چشمام و رو هم گذاشتم و گفتم:

_خاله ازم خواسته برم دیدن آراد میگه مي خواد موضوع مهمي رو 

 بهم بگه اما من نمي خوام برم مي ترسم كیارش مي ترسم

این و بگم ولي اگه نمي گفتم دست از سرم برنمي  مي دونستم نباید

 داشت

 زدن این حرف از گفتن موضوع بردیا بردیا راحت تر بود

 آخ بردیا...

با فشار دست كیارش دور كمرم مي تونستم حدس بزنم چقدر 

 عصبانیه

 كمي ازش جدا شدم و زل زدم تو چشماش
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 چشماي قشنگش قرمز شده بود و رگ غیرتش بیرون زده بود

وب مي دونستم كیارش تا چه حد به اسم آراد آلرژي داره و با خ

 شنیدن اسمش از كوره در میره

اما خودش اصرار كرد و منم از طرفي نمي تونستم دروغ بگم و از 

 طرفیم پیچوندن كیارش كار من نبود

باالخره حرفایي كه خاله به من زده بود و یه جوري از زیر زبونم 

 مي كشید بیرون

 زد تو چشماي نم دارم و گفت:كیارش زل 

 _حاال چرا داري گریه مي كني؟!

 تو كه قرار نیست جایي بري

 و دستش و رو چشماي خیسم كشید

 _كیا خاله گفت كارش مهمه...

 چشماش خشمگین تر شد

 _مثال اون اُزگل چه كار مهمي مي توني با تو داشته باشه؟!

 كاري داره به خودم بگه ، نه به تو 

 گفتي بردیا خوب شه میبخشمش هیچي نگفتم

 گفتم حق خودشه خواست ببخشه
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با این كه دلم مي خواست سر به تن آراد نباشه ولي به نظرت احترام 

 گذاشتم

 حاال هم دیگه نمي زارم از صد فرسخیت رد شه

 به زودیم از اینجا مي ریم برمي گردیم همون ایتالیا

 دیگه مانداناییم اونجا نیست كه بخواد آتیش بسوزونه

 میریم و اونجا یه زندگي جدید شروع مي كنیم

 یه زندگیه بدون دقدقه

 سرم و رو سینش گذاشتم و چشمام و بستم

نمي خواستم از ایران برم و تو این موقعیتم نمي خواستم با كیارش 

 مخالفت كنم

 به موقعش باهاش حرف مي زنم

 فرار كنیم!؟تا كي باید 

 من مي خوام اینجا بمونم و با مشكالت بجنگم

 االن دو تا دلیل قوي براي زندگي و جنگیدن دارم

 كیارش و ژیار

 با وجود این دوتا من قوي ترین زن دنیام
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 زني كه هیچي نمي تونه شكستش بده

 هیچي...

اون شب با وجود كیارش حالم بهتر شد ولي بازم فكرم پیش 

 درخواست آراد بود

 ازم مي خواست من و ببینه و مي گفت كار مهمي داره

 و همش دلشوره داشتم كه چي مي خواد مي گه

 كه نكنه كارش واجب باشه

 نکنه نرم و بعدش پشیمون شم

اصال نکنه جز اونا کسه دیگه ای هم باهاشون همدست باشه و بخواد 

 اون و به من معرفی کنه

 داشت دیوونم مي كردهزار و یك فكر به ذهنم خطوط كرد و 

 فكر یه مشكل دوباره تنم و مي لرزوند

 دیگه طاقت یه مشكل جدید و نداشتم

 روز بعد صبح زود ژیار و گذاشتم پیش مامان رفتم پیش بردیا

 هنوزم بیهوش بود و اوضاع خوبي نداشت

كلي باهاش حرف زدم و در حالي كه چشمام از گریه باز نمي شد 

 ا برداشتن ژیار رفتم خونهرفتم خونه مامان اینا و ب
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 به حدي حالم بد بود كه نمي دونستم باید چیكار كنم

زنگ زدم به ساناز بیاد پیشم اونم انگار از خداش بود گفت تا یه 

 ساعت دیگه اونجا

حوصله آشپزي نداشتم ولي وقتي مهمون دعوت كردم باید غذا هم 

 درست مي كردم

 سریع مشغول پختن ماكاراني شدم 

 ز بقیه غذا كمتر بود و نسبتا زودتر آماده مي شددردسرش ا

 ساالدم درست كردم و گذاشتم تو یخچال

 خداروشكر خونه مرتب بود

به كیارش زنگ زدم گفتم ساناز داره میاد اینجا و شب داشت میومد 

 میوه بگیره

 میوه هاي خونه رو به اتمام بود

به  شربت درست كردم و داشتم ژله درست مي كردم كه زنگ خونه

 صدا در اومد

 سریع رفتم سراغ آیفون

 ساناز و سارا بودن

 در و به روشون و باز كردم و سري پریدم تو اتاق
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 لباسام و عوض كردم و منتظر اومدنشون شدم

 وقتي وارد خونه شدن با خوش رویي ازشون استقبال كردم

ساناز از وقتي سالمتیش و به دست آورده بود روز به روز خوشگل 

 شدتر مي 

 آرایش مي كرد و لباساي شیك تر مي پوشید

 چقدر از این ساناز جدید خوشم میومد

 سانازي كه همه چیش و باخته بود و هنوزامید به زندگي داشت

 و بي شك این همه امیدواري و شادابي بي ربط به فرزندش نیست

 مگه میشه یه كوچولوي ناز داشته باشي و بازم نا امید باشي؟!

 همیشه داشته هاش و یادش بره و نداشته هاش و بچسبهآدم كه نباید 

همیشه باید از داشته ها لذت برد و همون و امیدي براي زندگي قرار 

 داد

 درست مثل ساناز..

از ساناز به خوبي پذیرایي كردم و چند تا عروسك هاي ژیار و 

 آوردم و دادم به سارا تا باهاشون بازي كنه

مي گرفت و من قر مي زدم كه كیا عروسكایي كه كیارش هر سري 

 بچه پسره نه دختر
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اونم اصرار داشت كه آدما هر چي و كه نداشته باشن نسبت به 

 داشتنش حریص تر مي شن

مثل دو تا بچه اي كه كه اگه دوتا عروسك یه شكل جلوشون بذاري 

 و بگي كدوم و مي خواي دومي هموني و مي خواد كه اولي خواسته

كنه ببین اولي چه خوبي داشته كه اون  چون با خودش فكر مي

 انتخابش كرده

بچه ها هم همینن پسرا عروسك دست دختر كه میبینن دلشون مي 

خواد و برعكس دخترا هم ماشین و دست پسرا میبینن و مي خوان و 

چون این وسط كسي به خواسته هاشون اهمیت نمیده میشه عقده رو 

 دلشون

شدن دخترا مي رن سمت كسایي  اونقدر زیاد كه وقتي بعد ها بزرگ

كه ماشین دارن و با اون طرف بازي مي كنن و پسرا هم آدمارو با 

 عروسك اشتباه مي گیرن وباهاشون بازي مي كنن

انقدر بازي مي كنن تا اون عروسك خراب شه و بندازنش دور و 

 برن دنبال یه سالمش

 آخه كي و دیدي كه با یه عروسك خراب بازي كنه؟!

ب جاش آشغالیه و بعدش یه دونه خوشگل تر و بهترش عروسك خرا

 جایگزین میشه
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مي گفت مي خوام به پسرم عروسك بازي یاد بدم تا عالوه بر ماشین 

 بازي و تفنگ بازي عروسك بازي هم یاد بگیره

یاد بگیره عروسك چقدر ظریفه و اگه بخواد باهاش بد رفتار كنه مي 

 سوزني و درست نمیشهشكنه و بعضي شكستنا با هیچ چسب و نخ 

و چون ممكنه شكسته هاي اون عروسك به خودشم آسیب بزنه چاره 

 اي جز دور انداختنش نداره

كیارش همیشه تاكید داشت تربیت بچه از همون سن كم باید شروع 

 شه

 از همون موقع ها باید یه سري چیزارو واسه بچه جا انداخت

 اون روز با ساناز از هر دري حرف زدیم

 ه بار بیدار شد شیر خورد و بعد از چند دقیقه دوباره خوابیدژیار ی

 سارا هم خوابش برده بود و حاال فقط مونده بودم و ساناز

 تصمیم داشتم یه سري سواالت و از ساناز بپرسم

 حتما ساناز جواب سواالم و مي دونست

 چایي و آوردم خیلي یهویي گفتم:

 م؟!_ساناز جان مي تونم چند تا سوال ازت بپرس

 قیافه ي ساناز متعجب شد
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 _آره عزیزم حتما

 كمي دست دست كردم و آخر گفتم:

 _مي خوام همه چي و بدونم

 لبخندي روي لباي ساناز نقش بست

 _چهرعجب،پس باالخره به دونستن گذشته عالقه نشون دادي

 كم كم داشتم شك مي كردم كه تو هم یه زني

 فكر مي كردم هیچي برات مهم نباشه

 داشت من زیادي بیخیال بودمحق 

 سرم و انداختم پایین

 چي داشتم بگم؟!

 مي گفتم غرور و لجبازیم بهم اجازه پرسیدن نداده؟!

مي گفتم روزي هزار بار تو خودم شكستم ولي باز حاضر نشدم 

 چیزي بپرسم تا مثال كیارش فكر نكنه براي من مهمه؟؟

كیارش خودش همه كه خودخواهیم باعث مي شد توقع داشته باشم 

 چي و بدون این كه من بپرسم برام تعریف كنه؟!

 آروم گفتم:
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 _كیارش نخواست كه بگه

 _تو پرسیدي مگه؟!

 سرم و بلند كردم و زل زدم به چشماش

 _نه ولي خب اون....

 پرید وسط حرفم

_چرا هیچ وقت به این موضوع فكر نكردي كه شاید كیارش مي 

 ودش و بسنجهخواد اینجوري میزان عالقت به خ

 ببینه اصال برات مهم هست كه بپرسي یا نه

وقتي تو نپرسیدي یعني برات مهم نبوده و كیارش براي چیزي كه 

 براي تو هیچ ارزشي نداره چه توضیحي باید بده؟!

 _ولي اون باید مي گفت

_ببین راشین گاهي یه اتفاقیاتي میوفته كه آدما دوست ندارن راجبش 

كه دوسشون داره ازشون بپرسه حتما  صحبت كنن ولي اگه كسي

 جوابش و مي دن و چه بسا اون شخص بخواد همسر آدم باشه

 اصال بذار قضیه رو یه جور دیگه بگم

فكر كن كنكور دادي و نتیجه كنكورت اومده و چه بسا نتیجه ي 

 خوبي نداشتي 
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سوال اینجاست كه آیا تا كسي ازت بپرسه رتبه كنكورت و همه جا 

 !جار مي زني؟

 _این موضوش فرق داره

_اتفاقا مشكل همینجاس كه ما همیشه وقتي به موضوعات مشابه اي 

 بر مي خوریم میگیم این فرق داره

 گاهي براي پیدا كردن جواب باید سوال پرسید

مثل اون معلمي كه تا ازش نپرسي نمیفهمه كجا رو متوجه نشدي یا 

 اشتباه متوجه شدي

ضعفت كجاست و كامل برات ولي وقتي مي پرسي مي فهمه 

 توضیح مي ده

كیارشم مطمئن باش از اون دسته معلماست كه تو اگه هزار بارم یه 

 جاي درس و نفهمي باز با حوصله برات توضیح مي ده

ولي وقتي نپرسي معنیش اینه یا درس و یاد گرفتي یا عالقه اي به 

 یادگیریش نداري

سواالت و بپرسي  و اینجا تو درس و یاد نگرفتي و نخواستي كه

 نخواستي یاد بگیري

 و شك نكن اینجوري پیش بري مشروط میشي

 اونم توي زندگي...
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 حرفاش من و به فكر فرو برد 

 ساناز دستش و رو دستم گذاشت و ادامه داد:

_راشین نمي خوام ناراحتت كنم ولي كیارش چند باري راجب تو با 

 من حرف زد

 حس مي كرد حسي بهش نداري 

 د از روي اجبار باهاشيحس مي كر

 مي گفت اشتباه كردم از روي عالقه ي خودم عقدش كردم 

 مي گفت اگه عاشقم نشه چي؟!

 همش نگران تو بود

 مي گفت سنت كمه و نمي خواد آیندت و خراب كنه

 مرد و مردونه پات ایستاده بود ولي مي گفت عشق كه زوري نمیشه

 نم كهنمیشه به زور نگهش دارم یا به زور عاشقش ك

همش مي ترسید از دستت بده ولي ترس این كه تو بهش عالقه مند 

 نشي براش بیشتر بود

 راشین آدم عاشق حسود میشه 

تو هم گاهي حسود مي شدیاا ولي حسودي كه با حرفاش لذت و اون 

 حس دوست داشتن از سر حسادت و از بین مي بردي
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 یه بار موقع دعواتون خیلي اتفاقي حرفاتون و شنیدم

 تو جاي حسودي كردن توهین مي كردي

 شخصیت و مردانگیش و زیر سوال مي بردي

طوري حرف مي زدي كه كیارش دیگه به حسادته تو حرفات توجه 

 نمي كرد بر عكس فقط توهینش و مي دید

 تو مردارو بلد نیستي

كیارش متوجه شده بود كه رو ماندانا حساسي ولي فكر نمي كرد این 

 وست داشتنهحساس بودن به خاطر د

به خاطر حرفایي كه بهش زده بودي حس میكرد كه تو داري فكر 

 مي كني داره بازیت مي ده  

كیارش هر اخظه منتظر بود تو بپرسي ماندانا كیه ساناز كیه ولي تو 

 با این كه برات مهم بود باز هیچي نمي پرسیدي

 نمي دوني با ماندانا چه دعوایي مي كرد

 گرفت كه طرف تو اصال نیادآخرشم ازش زهر چشم 

 به خاطر من و سارا ماندانا رو تو خونش نگه داشته بود

سارا هم به ماندانا وابسته شده بود و كیارش تو این موقعیت من دلش 

 نمیومد ماندانا رو از خونه بندازه بیرون
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 تو اون مدت كیارش همیشه پكر بود و عصباني

 ه و تو بي محلش مي كنيمي دیدم با چه اشتیاقي تو رو نگاه مي كن

 انگار نه انگار كیارشیم وجود داره

 شرمنده سرم و انداختم پایین

 همه ي حرفاي ساناز و قبول داشتم

من تو زندگیم همش دارم چوب اشتباهتم و مي خورم چوب حرفاي 

 نگفته رو

همیشه میگن آدم از یه سوراخ دو بار نیش نمي خوره و من از یه 

 نیش خورده بودم و توبه نمي كردم سوراخ بار ها و بار ها

 بیچاره كیارش چقدر صبور بود 

 بچه بازي هاي من و تحمل مي كنه و دم نمي زنه

با دست قطره اشكي و كه از چشمم رو گونم چكید و پاك كردم و 

 گفتم:

 _حاال دارم مي پرسم 

 میشه جواب سواالم و بدي؟!

 لبخند رو لباش عمیق تر شد

 _نه نمیشه
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 اال پیش كیارشهجواب این سو

 جواب سوال هر درسي و باید از استاد خودت بپرسي

 شاید منم جواب سواالت و بدونم 

 اما روش جواب دادنا متفاوته

 بذار كیارش خودش همونجوري كه مي خواد توضیح بده

 با روش خودش...

 و یهو از جاش بلند شد

 سیني چایي رو از روي میز برداشت 

 ن كنم_چاییا یخ كرد مي رم عوضشو

 و من و با كلي شرمندگي تنها گذاشت

 كاش هر چي زودتر كیارش برگرده

 كاش...

 شب كیارش طبق معمول با كیانوش اومد خونه

كیانوش با دیدن سارا كه داشت داشت آروم بازي مي كرد به سمتش 

 رفت و بغلش كرد
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توقع داشتم سارا جیغ جیغ كنه چون به هیچ عنوان بغل غریبه ها 

 نمي رفت

اما بر عكس چیزي كه تو ذهنم مي گذشت سارا لبخند زد و از دیدن 

 كیانوش كلي ذوق كرد

 سانازم لبخند به لب به دخترش و كیانوش مي كرد

موموز نگاشون كردم طوري كه كیارشم متوجه شد و دور از چشم 

 اونا چشمكي بهم زد

 رفتم تو آشپزخونه چایي ریختم

ردن خونه چایي بهشون مي معموال مردا وقتي از سركار بر مي گ

 چسبه

 مشغول چایي ریختن بودم كه كیارش اومد تو آشپزخونه

 همیشه حضورش و با بوي ادكلنش تشخیص مي دادم

 بوسه ي روي گونم زد و گفت:

_اي شیطون تو هم به همون چیزي فكر مي كني كه من فكر مي 

 كنم؟!

 ابرویي باال انداختم

 _من به چي فكر مي كنم؟!
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 ن ابرویي باال انداختاونم مثل م

 _به همون چیزي كه تو فكر مي كني دیگه

 _خب تو به چي فكر مي كني؟!

 یهو نیشش باز كن

 _اگه بگم باور نمي كني

 با كنجكاوي گفتم:

 _بگو

 قدمي ازم فاصله گرفت 

 _به همون چیزي كه تو فكر مي كني

 كفري نگاهش كردم

 _كیاااااااا

 بوسه ي دیگه اي رو گونم زد

 _جان كیااا

 دوباره شیطون شده بود 

 و چون مهمون داشتیم باید یه جوري جلوي شیطنتش و مي گرفتم

 سیني چایي و برداشتم و در حالي كه مي رفتم بیرون گفتم:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1705 

 _پاشو بیا بیرون زشته اومدي اینجا

 خواستم برم بیرون كه بازوم توسط كیارش كشیده شد

 برگشتم سمتش كه شیطون گفت:

 بعد از سر كار براي رفع خستگي كو؟! _پس بوس من

 با این حرفش خندیدم

 صورتش و آورد جلو

خواستم گونش و بوس كنم كه سرش و كج كرد و جاي گونش لباش 

 و بوسیدم

 ازش كه جدا شدم بوسه ي دیگه اي روي لبم زد و گفت:

 _آخیــش خستگیم در رفت

ور مي دونستم بیشتر از این موندنم تو آشپزخونه اونم با حض

 مهمونام جایز نیست

 پس سري از آشپزخونه اومدم بیرون

داشتم به ساناز و كیانوش چایي تعارف مي كردم كه صداي كیارش 

 بلند شد

 __این فسقل بابا كجاست؟!

 خوابه باز؟!
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 سیني چایي رو میز گذاشتم

 _آره خوابیده

 به سمت اتاق راه افتاد

 _اي بابا این بچم همش خوابه كه

 سته از سركار مي خواد انرژي مي خوادنمي گه بابام خ

و بدون توجه به اصرار هاي من مي گفتم یه وقت بیدارش نكني 

 وارد اتاق شد

 كنار ساناز نشستم

 سارا رو پاي كیانوش نشسته بود و داشت خودش و لوس مي كرد

 كیانوشم داشت باهاش بازي مي كرد

 اولین بار بود میومد خونه ما و سراغ ژیار و نمي گرفت

 مشغول دید زدن كیانوش بودم كه صداي كیارش به گوشم رسید

 _باالخره فسقل بابا بیدار شد

 سالم كن به بقیه

 برگشتم سمتش و دیدم ژیار و بغل كرده اومده بیرون

 نگاش كردم و گفتم:
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 _مگه نگفتم بیدارش نكن

 بچه بد خواب میشه

 كنارم رو مبل نشست

سرش متوجه شد باباش اومده _بیدارش نكردم همین كه رفتم باال 

 بیدار شد

 با لحن مسخره كننده اي گفتم:

 _آره خو تو كه راست مي گي

 كیارش گونه ي ژیار و محكم بوسید و رو ژیار گفت:

 _من همیشه راست مي گم مگه نه بابایي؟!

 كیانوش مردونه خندید

 _خب حاال،چلوندي بچه رو

 كیارش ژیار و به خودش چسبوند

 ست دارم بچلونمش تو به بجه ي خودت برس_بچه ي خودمه دو

 و با چشم و ابرو به سارا اشاره كرد

 متوجه خجالت كشیدن و تغییر رنگ دادن ساناز شدم

 با شونه ضربه اي به كیارش زدم كه لبخند محوي زد
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بوسه ي محكم دیگه اي روي گونه ي ژیار زد و سرش و به سینش 

 فشرد

 اینبار من بودم كه قر مي زدم

 خفه شد بچه _كیارش

 جوره دیگیم مي توني ابراز محبت كنیا

 و كیارشم اهمیتي به حرفام نمي داد

مي گفت بچه خودمه،از صبح ندیدمش دلتنگشم حاال داره به باباش 

 آرامش مي ده

و هرچیم بهش مي گفتم دردش میاد مي گفت نمیاد دردش بیاد گریه 

 مي كنه

 و ژیارم انگار نه انگار

این كاراي باباش خوشش میومد و دوست داشت تو انگار اونم از 

 بغل باباش حل بشه درست مثل من

 نگاهي به كیارش و ژیار انداختم 

 لبخندي زدم و آروم لب زدم:

 _لنگه خودته
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شب بود كه ساناز یه نگاه به ساعت انداخت و  ۱۲طرفاي ساعت 

 هراسون گفت:

 شد ۱۲_اي واي ساعت 

 نس بگیري واسمونراشین جان یه لطف مي كني یه آژا

 و هر چي اصرار به موندنش كردم فایده نداشت

 همش مي گفت فردا كلي داره و باید حتما بره

 با خودم گفتم هر طور راحته زیادي اصرار كنم معذب میشه

 همین كه به سمت تلفن رفتم كیانوش گفت:

 _نمي خواد زنگ بزني من مي رسونمشون

 ندش داشت انداختمنگاهي به كیارش كه سعي در جمع كردن خ

پس بگو چرا موقعي كه ساناز مي گفت مي خوام هیچ اصراري 

 براي رسوندنش نكرد پس آقا نقشه داشته

 ساناز در حالي كه معلوم بود هول كرده گفت:

 _نه ممنونم یه آژانس مي گیریم مي ریم دیگه

 نیازي به زحمت شما نیست

 كیانوش از جاش بلند شد
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 _نه بابا چه زحمتي؟!

 قا خودمم مي خواستم برگردم خونه منم فردا كلي كار دارماتفا

سانازم كه معلوم بود خجالت كشیده هي مخالفت مي كرد و اصرار 

 داشت با آژانس بره

كیارشم لم داده بود رو مبل و خیلي ریلكس مشغول گاز زدن به 

 سیبش بود

 دوست نداشتم ساناز انقدر معذب شه

شونه اي باال انداخت یعني به چشم ابرویي براي كیارش اومدم كه 

 من چه

خواستم بگم كیانوش  حاال كه ساناز جان با آژانس راحت ترن بذار 

 واسشون آژانس بگیرم ولي با حرفي كه زد دهنم بسته شد

 _ساناز خانوم واقعا راجب من چي فكر كردین؟!

 كه یه زن و بچه و تنها به حال خودشون مي ذارم؟!

 راننده آژانسا با اطمینانن؟!فكر كردین همه ي این 

 خودم برسونمتون خیالم راحت تره

 دو تا مرد تو این خونه ایم نتونیم شمارو برسونیم كه دیگه هیچي

 كیارش گازي به سیب تو دستش زد و گفت:
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 _رو من یكي حساب نكن كه جون داداش خستم

 چشم قره اي بهش رفتم كه ادامه داد

 _پاشم مي رسونمشونا

 همیشه نمي تونست دو دیقه ساكت باشه و گند نزنهمثل 

 كیانوش و سارارو كه خواب بود بغل كرد 

 مثل این كه ساناز باالخره قبول كرده بود با كیانوش بره

 خدافظي كردن و از خونه رفتن بیرون

 به محض بسته شن در دستایي دو كمرم حلقه شد

 بهم انداختمبرگشتم و نگاهي به كیارش كه با لبخند زل زده بود 

 دستم و رو دستش گذاشتم و گفتم:

 _كیا اذیت نكن مي خوام خونه رو جمع كنم

 كه یهو كیا از رو زمین بلندم كرد و من و گرفت تو آغوشش

 دست و پا مي زدم تا ولم كنه اما اهمیتي نمي داد

 آروم كنار گوشم گفت:

 _كارا بمونه واسه فردا

 امشب شوهرت نیاز به رسیدگي داره
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 ظلومیت گفتم:با م

 _بذار حداقل ظرفارو بذارم تو آشپزخونه

 الله ي گوشم و بین دندونش گرفت

 _نه خانوم

 از سر كار كه برگشتم نصف خستگیم و ژیار برطرف كرد

 اون نصف دیگس و باید مامان ژیار بر طرف كنه

 تا االنم منتظر رفتن مهمونا بودم پس بهونه نیار

 لبخندي به روش زدم 

 دیم و من و رو تخت خوابوندوارد اتاق ش

 پیراهنش و در آوردم و كنارم دراز كشید

 صورتش كه نزدیك اومد صداي گریه ي ژیار بلند شد

 بچم از خواب بیدار شده بود

 از جام بلند شدم و رفتم سمت ژیار

 كیارش زیر لب گفتم:

 _اه خرمگس جدید

 هي گفتم لنگه ي عموت نشیاااا آخرم شد
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 حالل زاده به عموش مي ره نه داییشاینجاس كه مي گن 

به خاطر ضد حالي كه خورده بود و قرایي كه مي زد از تهه دل 

 خندیدم كه ادامه داد

 _بخند بخند بایدم بخندي

 شیر بچه رو كه بدي مي خوابه 

 مي خوام ببینم بازم مي خندي

 یهو لبخند از رو لبام محو شد

 مي زدو اینبار كیارش بود كه به شیطون روم لبخند 

 ژیار و در آغوش گرفتم و بهش شیر دادم

در تمام مدت سنگیني نگاه كیارش و رو خودم حس مي كردم اما به 

 روي خودم نیاوردم 

 ژیار كه خوابید گذاشتمش تو گهوارش 

 نگاهي به كیارش انداختم

 با دست اشاره اي به كنارش كرد كه برم پیشش

 انداختم و رفتم پیش كیارش نگاه دیگه اي به ژیار

 سرم و رو سینش گذاشتم
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 به عادت همیشگیه سرش و برد تو موهام و نفس عمیقي كشید

 همیشه مي گفت عطر موهام و دوست داره حس خوبي بهش مي ده

لحظه اي بعد بوسه اي روي موهام زد و سرش و از روي موهام 

 برداشت

 و با دست مشغول نوازش موهام شد

 _راشین؟!

حن كیارش فهمیدم موضوع مهمي و مي خواد بهم بگه و داره از ل

 دست دست مي كنه

 آروم گفتم:

 _هوم؟!

 لب پایینم و تو دستاش گرفت و كشید

 _هوم نه جانم

 كمي خودم لوس كردم

 _باشه خب

 _راشین؟!

 آروم خندیدم
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 _بله؟!

 فشاري به كمرم وارد كرد

 _راشیـــن؟!؟!

 _خب جانم

 آروم خندید

 حذف كن _خب اولش و 

 جانم خالي اصال از اول

 راشین؟!

 انگار بازیش گرفته بود

 با خودم گفتم خوب منم بازي مي كنم دیگه

 _جانم خالي

 یهو سرم و از رو سینش بلند كرد و زل زد تو چشمام

 نگاهش جدي بود

 قیافم و مظلوم كردم

 _خوب خودت گفتي بگم جانم خالي

 سكوتش و دیدم حس كردم زیاده روي كردم
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 ست نداشتم كیارش و اینجوري ببینمدو

 سرش و كه كامل  رو بالشت گذاشت من سرم و بلند كردم

 خیره ي سقف شده بود

 رو صورتش خم شدم طوري كه تره اي از موهام رو صورتش افتاد

 موهام و كه از صورتش كنار زدم زل زد تو چشمام

كیارش همیشه مي گفت تحمل نگاه خیره ي من نداره اما االن 

 همینجوري داشت نگام مي كرد،بي هیچ حركتي

 با خودم گفتم خودت شروع كردي نباید كنار بكشي

 نگاهي به لباي خوش فرمش انداختم

 دستم و رو سینه ي مردونش گذاشتم

 سرم و كمي پایین تر بردم

 هنوزم دو دل بودم

تا حاال هیچ وقت من شروع كننده ي بوسه نبودم فقط همراهیش می 

 كردم

 پایین تر رفت سرم 

و قبل از اینكه لبام لباش و لمس كنه كیارش من و چرخوند و 

 جاهامون و عوض شد
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 حاال من سرم رو بالشت بود و كیارش روي من

 لبخند محوي زد

 _پس باالخره خانوم یه حركتي زد

 تازه فهمیدم همه ي اینا نقشش بوده كه من بهش نزدیك شم

 كفري نگاش كردم كه صورتش نزدیك اومد

 زیر لب گفت:

 _شیطون دوست داشتني 

 ولباش لبام و تاراج برد

یک ساعتی از شیطنتای من و کیارش گذشت و کیارش خسته کنارم 

 دراز کشید

 من و کشید تو بغلش و روی موهام و بوسید

 _مثل همیشه عالی بودی خانوم کوچولو

 از تعریفش هم خوش حال شدم هم کمی خجالت کشیدم

 ن موضوعاتی که میشه یه جوری میشدمهنوزم وقتی بحث همچی

 _راشین؟!

 با صدا زدن کیارش سرم و بلند کردم و چشمام و دوختم بهش
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 _جانم

 سرم و دوباره رو سینش گذاشت

معلوم بود حرفی می خواد بزنه که با نگاه کردن به من گفتنش 

 ممکن نیست

 پس گذاشتم راحت باشه

 کمی سکوت کردی و خیلی یهویی گفت:

 خوام فردا بریم پیش آراد_می 

 چشمام از تعجب گرد شد

 باورم نمی شد کیارش این حرف و زده باشه

 دهن باز کردم تا چیزی بگم که ادامه داد:

 _ می دونم همش تو فکر اینی که آراد می خواسته چی بهت بگه

 می دونم این موضوع فکرت و درگیر کرده و همش تو خودتی

 رستاده بودچند وقت پیش برای منم پیغام ف

می خواست منم ببینه اما خواستم مخالفت کنم کا فهمیدم آراد اگرم 

 بخواد نمی تونه کاره اشتباهی کنه یا دوباره به ما صدمه بزنه

 اون االن زندانه و دستش از همه جا کوتاس
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حرفیم نیست که بخواد با گفتنس ما رو بچزونه یا دو به هم زنی کنه 

 م هم به توچون هم به خودم اعتماد دار

یه سری چیزا هم هست که با این که برات مهم نیست ولی به 

 موقعش برات توضیح می دم

 می خوام یه فرصت به آراد بدم برای زدن حرفاش

شاید واقعا آدم شده باشه و بخواد یه سری واقعیت هارو بگه و 

 سوءتفاهمایی که ممکن به وجود اومده باشه رو بر طرف کنه

دوباره فرار کرده و آراد به پلیسا گفته که ازش از طرفیم اردشیر 

 خبر نداره ولی شاید داشته باشه و بخواد به تو بگه

البته اینم بگمااا یه درصدم قبول کنی بری حرفاش و گوش کنی منم 

 هستمااا

 یه ثانیم با اون عوضی تنهات ننی ذارم چون بهش اعتباری نیست

 یرونحس کنم داره چرت می گه از اونجا میایم ب

 وا این که دیدن یا ندیدنش به خودت بستکی داره

 بخوای نبینیشم حق داری

 فقط من پیشنهاد دارم تصمیم گیری با توا

 بی اراده لبخندی زدم
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 لبخندی که حتی با آوردن اسم آرادم از رو لبام محو نشد

 برای بار هزارم پیش خودم اعتراف کردم که عاشق این مردم

 کوه پشتم بوده و به تصمیماتم احترام گذاشتهمردی که همیشه مثل یه 

که مرد و مردونه پای اشتباهاتم ایستاده و در سخت شرایط هوام و 

 داشته

 مگر یک زن جز مرد بودن از مردش چه می خواهد؟!

 حرفاي كیارش برام قانع كننده بود 

 در نتیجه تصمیم گرفتم همراه با خودش برم دیدن آراد

 نفعمون بودشاید شنیدن حرفاش به 

اون شب موافقتم و در این باره اعالم مي كردم و قرار شد صبح 

 روز بعد ژیار و بسپریم دست مامان اینا و بریم سراغ آراد

 تا صبح خوابم نبرد و همش استرس داشتم

 استرس حرفایي كه قرار بود بشنوم

 دم دماي صبح از بغل كیارش بیرون اومدم و رفتم تو آشپزخونه

 و بعد از چیدن میز رفتم تو تراس  چاي دم كردم

 واقعا نیاز به هواي آزاد داشتم
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دستي توي موهام كه به دست باد پریشون شده بود كشیدم و از اون 

باال خیره ي مردمي شدم كه كه هر كدوم قدم زنان به سمتي مي 

 رفتن

با خودم گفتم یعني زندگیه اینا هم به اندازه ي زندگي من پر فراز و 

 !نشیب هست؟

یعني اینا هم مثل من كلي زخم رو دلشون دارن كه هر چند وقت یه 

 بار سر باز كنه؟!

 اصال مشكالت من درست میشه؟!

باالخره میشه زندگیه من رنگ آرامش به خودش ببینه و آروم 

 میشه؟!

 آهي كشیدم كه دستي دور كمرم حلقه شد

 دستایي كه جز كیارش نمي تونست مطلق به كسه دیگه اي باشه

 ستم و رو دستش گذاشتم و سرم و به سینش تكیه دادمد

 با صدایي كه طنین دلنوازي داشت كنار گوشمم زمزمه كرد

 _صبحت بخیر خانومم

 آروم تر از خودش گفتم:

 _صبح شما هم بخیر
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 بوسه اي روي موهام زد

_چي باعث شده خانوم من این وقت صبح هوس هوا خوري به 

 سرش بزنه ؟!

 ي واسه هوا خوري اومدم؟!_حاال از كجا فهمید

 _از اونجایي كه تو هیچ وقت از تراس اومدن خوشت نمیاد

 فقط وقتایي كه ذهنت درگیره و مي خواد هوا بخوره بیاي اینجا

 لبخندي زدم

 و این مرد حواسش به همه چیز بود

 آروم برگشتم سمتش و زل زدم تو چشماش كه منبع آرامشم بود

 صبحونه بخوریم_میز و چیدم و بریم 

 حلقه ي دستاش دور كمرم محكم تر شد

 سرش نزدیك اومد

 اونقدر نزدیك كه هرم نفساش داشت دیوونم مي كرد

 لباش الله ي گوشم و لمس كرد

 _نمیشه به جاي صبحونه شمارو بخورم؟!

 ازش جدا شدم
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 _نه نمیشه صبحونت و بخور امروز كلي كار داریم

 با قیافه ي جدیش زل زد تو چشمام

 سري به معني چیه تكون دادم كه گفت:

 _راشین از كاري كه مي خواي انجام بدي مطمئني؟!

من با پیشنهاد دیشبم خواستم ذهنت و كمي آروم تر كنم ولي مثل این 

 كه بدتر شد

 معلومم نیست اون تو چي مي خواد بگه

از طرفیم فكر مي كني نمي دونم دیشب تا صبح پلك رو هم 

 نذاشتي؟!

 خواي نریم؟!ها چطوره؟!اصال مي 

 _نه نه من خوبم چیزیم نیست

 فقط یه خورده ذهنم درگیر بردیا بود

 یهو دلم تنگ شد براش

 چشماي كیارش بین تو چشمام چرخید و لحظه اي بعد گفت:

 _امروز قبل از رفتن پیش آراد یه سر به بردیا مي زنیم

 اگه اصراري نمي كنم بریم دیدنش باور كن به خاطر خودته
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وضاش هیچ تغییري نكرده و خوب مي دونم به خاطر وابسته ا

 بودنت به بردیا هر دفعه مي بینیش تا یه مدت تو خودتي 

 آروم لب زدم:

 _آخه مي ترسم اونم مثل فا....

 انگشت اشاره كیارش رو لبام نشست

 _ششششش دیگه همچین حرفي و نزن

 بردیا خوب میشه باید خوب بشه

 م و گرفت و با هم وارد آشپزخونه شدیمو با بوسیدن پیشونیم دست

بعد از خوردن صبحونه وسایل هاي ژیار و آماده كردم و سه تایي با 

 هم از خونه زدیم بیرون

ژیار و سپردم دست مامانم و به بهونه ي خرید خدافظي كردیم و به 

 سمت بیمارستان راه افتادیم

وارد بیمارستان كه شدیم متوجه ي خاله دریا شدم كه داشت با یه 

 خانوم جووني صحبت مي كرد

 نزدیك تر رفتم 

 با دیدنمون لبخندي زد

 سالمي كردم و رو چهره ي دختر كنارمون دقیق شدم
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 دختري با چشماي مشكي كه به خاطر گریه قرمز شده بود

 دقیق تر نگاش كردم

 چقدر قیافش آشنا بود

 اي لرزونش سالم كه كرد تازه فهمیدم كیهبا صد

 این ملیحه بود

همون دختر عاشق پیشه اي كه دو سال پیش بردیا باهاش كات كرد 

 و هیچ وقت دلیلش و به من نگفت

 ولي بعد ها خودم فهمیدم یكي دیگه رو مي خواسته

 دستم و رو شونش گذاشتم كه باعث شد سرش و بلند كنه

 د آوردچشماي معصومش قلبم و به در

 یعني هنوزم مثل دو سال پیش بردیارو دوست داره؟!

 نمي دونم یهو چم شد كه بغلش كردم

اونم انگار منتظر یه فرصت بود تا تو آغوش كسي راحت تر گریه 

 كنه

صداي هق هقش بلند شد و من در حالي كه پشتش نوازش مي كردم 

 سعي در آروم كردنش داشتم
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ر مي خوردن و كیارش و خاله اشكاي خودمم دونه دونه رو گونم س

 با تعجب به ما دو نگاه مي كردن

 حقم داشتن اونا كه نمي دونستن ملیحه كیه و من میشناسمش

 یكي دو باري با بردیا سره قرار رفته بودم

 همیشه دوست داشتم هر جا بردیا میره دنبالش باشم

 به قول بردیا ته تغاریه خودشم نمي تونم بهم نه بگه

 ن كه متوجه شد كن باید از اونجا برهكیارش مثل ای

 با گفتن میرم یه سر به بردیا بزنم از ما دور شد

 خالم گفت خونه كار داره كه بر مي گرده

 باهاش خدافظي كردیم و رو صندلي گوشه ي بیمارستان نشستیم

 ملیحه اشكاش و پاك كرد و آروم گفت:

 _به خدا من تازه فهمیدم

بردیا دوسته ،وقتي جریان و مي فهمه به داداش یكي از دوستام با 

 دوستم مي گه اونم به من گفت

 اولش باورم نشد 

 تا این كه اومدم با چشماي خودم ببینم
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 با دیدن خواهرتون خواستم ازشون بپرسم كه شما اومدین

 ترو خدا حال بردیا چطوره؟!خوب میشه؟!

 چند وقته اینجاست؟!

 حالي كه گریه مي كرد ادامه داد:یهو دستم و رو دستش گفتم و در 

 _ترو خدا به من راستشو بگو ترو به هر چي كه مي پرسي

 دارم دیوونه میشم

 از دیشب كه فهمیدم آروم و قرار ندارم

 راشین بردیا چش شده؟!

 یهو گریش اوج گرفت

 سرش و رو سینم گذاشتم و آروم لب زدم:

 _هیچي نشده

 بردیا خوب میشه اونم به همون زودي 

م ساعتي و تو بغل هم اشك ریختیم و حرف زدیم تا این كه كیارش نی

 اومد كنارمون

 با دیدنش تازه یادم افتاد امروز قرار بود پیشه آرادم بریم

 از جام كه بلند شدم ملیحه صدام زد
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 اشكام و پاك كردم

 _جانم؟!

 نگاهي به آي سي یو انداخت

 _میشه بردیا رو ببینم!؟خواهش مي كنم

 ارش انداختم كه سري تكون دادنگاهي به كی

 با پارتي بازي میشد هر كاري كرد

 دست ملیحه رو تو دستم گرفتم:

 _چرا نشه؟!

 و با هم به سمت آي سي یو راه افتادیم

 ملیحه كه بردیا رو دید حالش بد شد

 كمكش كردم از آي سي یو بیرون اومدیم

 حقم داشت

 ببینه؟!آخه كي طاقت داره عشقش و تو اون وضعیت 

 زار مي زد و پیش خدا گله مي كرد كه باید این بال سره بردیا بیاد

 رو صندلي نشستم كه كیارش با دو لیوان آب اومد سمتمون

 یكي و طرف من و اون یكي و طرف ملیحه گرفت
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 نگاه كیارش به ملیحه فرق داشت 

 طوري كه انگار میشناختش

 پاپي این قضیه نشدمو من اون لحظه انقدر غرق ملیحه شده بودم كه 

 دقایقي بعد ملیحه از جاش بلند شد 

 زل زد تو چشمام و آروم گفت:

 _ببخشي نازخواسته تورم اذیت كردم

 لبخند مصنوعي به روش زدم

 _نه بابا این چه حرفیه

معلوم بود دوست داره بیشتر بمونه اما فكر كنم مثل قبل خانوادش 

 سخت گیر بودن و مجبور بود زود برگرده

 ي به چشماش كشید و شالش و درست كرددست

 _من دیگه برم

 سعي مي كنم بازم به بردیا سر بزنم

 البته اگه اشكالي نداشته باشه

 با لحني كه سعي مي كردم مهربون به نظر بزنه گفتم:

 _نه عزیزم راحت باش
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 تشكري كرد و بعد از خدافظي از من و كیارش از اونجا رفت

 كیارش گفتم:نفس عمیقي كشیدم و رو 

 _بریم؟!

 از چهرش معلوم بود كالفس

دستي تو موهاش كشید و نگاهش و از دري كه ملیحه ازش خارج 

 شده بود گرفت

 _بریم

 فهمیدم یه چي شده

خواستم بپرسم كه فهمیدم بر خالف دفعات دیگه باید زندون رو 

 جیگر بذارم و رسیدیم خونه ازش بپرسم

 داشتم؟!من كه به كیارش شك نداشتم 

 سوار ماشین شدیم و به سمت زنداني كه آراد داخلش بود راه افتادیم

 وقتي رسیدیم معلوم بود همه چي از قبل هماهنگ شده

 وارد اتاقي شدیم و منتظر اومدن آراد شدیم

 استرس داشتم و از اون محیط مي ترسیدم

چشم هام و بستم و نفس عمیقي كشیدم كه تقه اي به در خورد و 

 بعد آراد به همراه یه سرباز كنارش وارد اتاق شدن لحظه اي
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 یه لحظه از حضورش کنارم احساس وحشت کردم

 کیارش تمام حواسش به من بود و دستم و گرفت و فشار خفیفی داد

 آراد دستبند به دست روی صندلی رو به رومون نشست

 دو تا سربازی که تو اتاق بودن اتاق و ترک کردن 

وم بود عصبیه ولی سعی داشت خونسرد به کیارش با این که معل

 نظر برسه

 زل زد تو چشمای بی روح آراد و محکم گفت:

 _خب...

 آراد آب دهنش و قورت داد و با کمی مکث گفت:

 _فکر نمی کردم بیاین

 کیارش با حرص نگاعش کرد

 _حاال که اومدیم

 ذاشت ادامه داد: ۰و در حالی که دو تا دستش و رو میز جلومون می

 شنویم_می 

 آراد سرش و انداخت پایین و مشغول بازی با انگشتای دستش شد
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_می دونم حضور من باعث اذیتتون میشه و برای اومدن اینجا کلی 

 با خودتون کلنجار رفتین

نمی تونم بگم پشیمونم چون اگه به گذشته برگردم ممکنه بازم این 

 کارو بکنم ولی....

 ولی واقعا نمی خواستم اینطور شه

 ی کیارش مشت شددستا

 _نمی خواستی چطور بشه؟!

 _نمی خواستم انقدر بد باشم

 نمی خواستم به راشین آسیب بزنم

 ..نمی خواستم به بردیا.

 یهو حرفش و قطع کرد و سرش و انداخت پایین

 کیارشم داشت همچنان حرص می خورد

 _به من چی؟!

 انداختآراد و سرش و بلند کرد و نگاهی سوالی به کیارش 

 _به من چی؟!

 به من می خواستی شلیک کنی؟!
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 آراد بی هیچ واهمه ای گفت:

 _آره

 می خواستم به تو شلیک کنم

 _چرا؟!

 _خودت هنوز نفهمیدی؟!

 کیارش سکوت کرد و آراد ادامه داد

 _مثل این که یادت رفته

 تو هم تو این اتفاقا مقصری

 تو هم اشتباه کردی

 منقبض شدفک کیارش ار عصبانیت 

 _تو هیچی نمی دونی آراد

 _چی و نمی دونم؟

 خودت باعث و بانی و این اتفاقات شدی

 خودت به ماندانا کمک کردی و از ایران بردیش

خودت باعث آشنایی حسام و ماندانا شدی تا شاید گذشته از سرش 

 بپره
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 خودت باعث این دشمنی شدی

 خودت کیارش خودت...

 چشم هام از تعجب گرد شد

 د چی داره می گه؟آرا

 حرفاش چرا انقدر گنگه؟

 چرا من هیچی از گذشته کیارش نمی دونم

 چرا؟!

 كیارش یهو از جاش بلند شد و با مشت كوبید رو میز

 _آراااااد 

 آرادم كم كم داشت عصباني مي شد

 _چیه؟!

 فكر كردي دروغ مي گم؟!

 مي دوني تو این مدت بردیا چي كشید؟!

 ادعات مي شد مي دوني با بردیا چیكار كردي؟!تویي كه این همه 

 بردیا روزي هزار بار مرد و زنده شد اما به روي خودش نیاورد

 تو اون روزاي سخت بردیا من كنارش بودم
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 من باهاش بودم

 من شدن مرحم درداش

 دردایي كه تو به قلبش زدي

 فكر كردي ما نمي فهمیم؟!

 و بوداز همون روز اولم فهمیدم همه چي زیر سر ت

 به بردیا همه چي و گفتم

 بردیا همه چي و فهمید و حتي به روت نیاورد كه...

 كیارش یهو میز و دور زد و یقه ي آراد و تو مشتش گرفت

 و از بین دندوناي قفل شدش غرید:

 _آراد تو هیچي نمي دوني

 مقصر اون اتفاقات من نبودم

 ؟!چرا مثل آدم زنگ نزدي تا همه و چي و برات توضیح بدم

 آراد پوزخندي زد

 _بردیا نذاشت

 قسمم داد هیچي نگم چون فكر مي كرد تو...

 با سكوت آراد صداي داد كیارش بلند شد
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 _چون فكر مي كرد چي؟!

 ِد حرف بزن لعنتي

 همون لحظه در باز شد اون در تا سرباز اومد داخل

با عجله به سمت كیارش رفتن و یقه ي آراد و از تو دستش بیرون 

 آوردن

كیارش فریاد مي زد و از آراد مي خواست حرف بزنه اما آراد در 

 سكوت با اون دوتا سرباز از اتاق رفت بیرون

 هنوزم موضوع رو درك نكرده بودم

 نمي دونستم داره چه اتفاقي میوفته

نمي دونم كیارش تو گذشته چیكار كرده كه باعث شده بردیا براي 

 انتقام دست رو من بذاره

 مه چیز داشت باورم میشدكم كم ه

 كیارش دستش و رو سرش گذاشته بود 

 معلوم بود خیلي عصبي

 دیگه طاقت تحمل اون محیط و نداشتم

 بغضم و قورت دادم و از جام بلند شدم

 دستم و رو شونه ي كیارش گذاشتم و با بغض نالیدم:
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 _میشه بریم؟!

 دیمكیارش نگاه بهم انداخت و با گرفتن دستم از اونجا خارج ش

دستم و انقدر محكم گرفته بود كه هر لحظه حس مي كردم داره 

 خورد میشه

 با كیارش برگشتیم خونه

 در تمام مدت تو خونه راه مي رفت و كالفه بود

 نگران شدم

 دلشوره ي عجیبي داشتم

یعني قبال چه اتفاقي افتاده كه باعثش كیارش بوده و بردیارو ناراحت 

 كرده؟!

 ال روزه كیارشه؟!چي شده كه باعث این ح

 به حدي عصباني بود كه حتي جرعت نزدیك شدن بهش و نداشتم

آخرشم طاقت نیاوردم و رفتم تو آشپزخونه براش گل گاو زبون دم 

 كردم

 تنها كاري بود كه تو لحظه مي تونستم انجام بدم

 خودمم بهش نیاز داشتم

 بعد از دقایقي از آشپزخونه رفتم بیرون 
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 حاضر و آماده مي خواد از خونه بره بیرونكیارش و دیدم كه 

 صداش زدم

 دستش رو دستگیره در خشك شد

 با عجله رفتم سمتش

 _كجا مي ري؟!

 بدون اینكه نگام كنه جواب داد:

 _میرم پیش بردیا

 جلوش ایستادم

 _به من نگاه كن

سعي مي كرد نگاهش به من نیوفته كه چونش و تو دستم گرفتم و 

 چرخوندم سمت خودم

 توام_با 

 نگاهش كه بهم افتاد محكم گفتم:

 _بري پیش بردیا چیكار كني؟!

 چي بهش بگي؟!

 اصلن چیزیم بخواي بگي مگه متوجه میشه؟!
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 دستي تو موهاش كشید و پشت به من شروع به قدم زدن كرد

 _راشین خستم

 نزدیكش شدم

 دوباره رو به روش ایستادم

 _از چي؟!

 دستش همچنان تو موهاش بود

 چي؟!_از همه 

 از قضاوتاي بیجا

 از آدماي دو رویي كه دورمونن

 از این همه بدبختي

انقدر بعد از سختیا گفتن حتما حكمت خداست كه حتي از حكمت 

 خدام خستم

 زد زدم تو چشماي غمگینش

 خدایا این غم نگاهش از چي بود؟!

 دستم و دور كمرش حلقه كردم و سرم و رو سینش گذاشتم

 باید یه جوري آرومش مي كردممرد من خسته بود و 
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 قلبش تند تند به سینه مي كوبید

طوري كه حس مي كردم هر لحظه ممكنه سینش و بشكافه و بزنه 

 بیرون

 نگرانش شدم

 از بغلش بیرون اومدم و دستش و گرفتم تا روي مبل بشینه

 كنارش نشستم 

 و قبل از این كه چیزي بگم سرش و رو پام گذاشت

 كردم و سرش و به سینم چسبوندم دستم و دور سرش حلقه

 طاقت دیدن كیارش و تو این وضع نداشتم

 چشمام و بستم و در حالي كه مردد بودم با صداي لرزوني گفتم:

 _مي خواي به من بگي چي شده؟!

 سرش و بیشتر تو آغوشم فرو برد

 _مي گم

 همه چي و مي گم ولي نه امروز نه االن

 از اول بگم راشین قضیه واسه خیلي وقت پیش باید

 برم تو گذشته و مو به موي همه چي و واست تعریف كنم
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 فقط ازت مي خوام یه قولي بهم بدي؟!

 _چي!؟

 _قول بده بهم اعتماد كني

 كه تو هم مثل همه زود قضاوتم نكني

 لبخند بي جوني زدم

 _اگه قرار بود زود قضاوتت كنم االن اینجا نبودم

 و دستم و بردم تو موهاش

 شتیك ساعتي گذ

 كیارش با خوردن گل گاو زبون آروم شده بود

سرش هنوزم رو پام بود و با این كه مي خواستم برم یه چیزي 

 درست كنم ولي دلم نمیومد تكون بخورم و بیدارش كنم

سرم و به مبل تكیه دادم و چشمام و بستم كه بلند شدن كیارش و از 

 روي پام حس كردم

 سري چشمام و باز كردم

 بلند شد و دستش به چشماش كشیداز جاش 

 نگران زل زدم بهش كه گفت:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1742 

 _میرم دنبال راشین

 از جام بلند شدم

 _نمي خواد

 یه امشب پیش مامان اینا بمونه چیزي نمیشه

 اتفاقا مامان همش مي گفت شب بزارش پیش من

 اخماش رفت تو هم

 _پسر من شب باید تو خونه خودش باشه

 شب بخواد اینور اونور بمونهنمي خوام از االن عادت كنه 

 _اما كیارش یه شب كه چیزي نمیشه

 چند لحظه مكث كرد 

 و با گفتن"حتي یه شب"به سمت اتاق رفت

بعد از دقایقي در حالي كه لباي تنش و كه به خاطر دراز كشیدنش 

كمي چروك شده بودن و با یه دست لباس مرتب عوض كرده بود از 

 اتاق خارج شد

 ه پیچیده بودبوي عطرش توي خون

 نزدیكش شدم
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 _وایسا منم باهات بیام

 همون طور كه داشت دكمه هاي سر آستینش و مي بست گفت:

 _نمي خواد خودم میارمش

 به فكر غذا هم نباش یه چي مي گیرم

 و سري از خونه خارج شد

 با رفتن کیارش آبی به دست و صورتم زدم و نشستم تو هال تا بیاد

ردم که یه وقت از عصبانیت  سرعتش و همش تو دلم دعا دعا می ک

 زیاد نکنه 

خیره ی تلوزیون خالی بودم و دل تو  دلم نبودیه ساعتی گذشت و 

 خبری از کیارش نبود گوشیشم که خاموش بود

 مثل مرغ سرکنده شدم و تو هی هی قدم می زدم

 کم کم داشت اشکم در میومد در خونه باز شد

بغلش بود افتاد با عجله به همین که چشمم به کیارش که ژیار تو 

 سمتشون رفتم و اشکام رو گونم سرازیر شد

 ژیار ازش گرفتم و سینم چسبوندم

با نگرانی در حالی که سعی داشتم صدام بلند نشه گفتم:چرا انقدر 

 دیر اومدی؟!
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 در خونه رو بست و گفت:

 _مامانت تا وسایالی ژیار و جمع کنه طول کشید 

 در ضمن

 کیسه های دستش و باال آورد

 _غذام گرفتم

 و به سمت آشپزخونه راه افتاد

 ژیار به خودم فشردم و آروم لب زدم:

 _خدایا تا کی می خوای امتحانم کنی؟!

 اون شب كیارش همش تو خودش بود

نگاهش به ژیار  چند باري و مي خواست سیگار بكشه اما هر بار

 میوفتاد پشیمون میشد

 اون شب تا صبح خوابم نبود

صبح صبحونه رو آماده كردم اما كیارش بدون این كه لب بزنه از 

 خونه رفت بیرون

 ذهنم هر لحظه درگیر تر از قبل میشد

 تصمیم گرفتم برم بیمارستان پیش بردیا
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 باهاش خیلي حرفا داشت

 نم بهش بگمحرفایي كه شاید اگه بهوش بیاد نتو

 ژیار و آماده كردم و به سمت بیمارستان راه افتادم

 با دیدن ملیحه یه لحظه تعجب كردم

 یعني هر روز به بردیا سر مي زنه؟!

 نزدیكش شدم

 با دیدنم از جاش بلند شد

رفتم كنارش و بعد از سالم و احوال پرسیاي همیشگي نگاهي به 

 گفت: ژیار كه تو بغلم آروم خوابیده بود انداخت و

 _اي جونم این بچه ي كیه؟!

 _خودم

 متعجب سرش و باال آورد

 _شوخي مي كني؟!

 لبخندي زدم

 _نه پسره خودمه

 از قیافش میشد فهمید تو شوكه
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 رو صندلي نشستم و گفتم:

 _اون موقع ها مجرد بودم

 اتفاقاتي افتاد كه باعث شد زود ازدواج كنم و زودم بچه بیارن

همراهم بود شوهرمه كه پسرخالمم به حساب اون آقایي كه اون روز 

 میاد

 دهن ملیحه از تعجب باز موند

 _یعني تو ازدواج كردي؟!

 سري تكون دادم كه لبخندي زوركي زد و تبریك گفت

 تشكري كردم و از جام بلند شدم

 _مي خواي بري پیش بردیا

 _آره برم یه سر ببینمش

 نگاهي به ژیار انداخت

 پیش من _خو مي خواي پسرت و بذار

 من همینجام

 پیشنهاد خوبي بود ولي حس مي كردم پررویي كه زود قبول كنم

 براي همین مردد گفتم:



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1747 

 _مطمئني اذیت نمیشي!؟

 لبخندي به روم زد

 _آره مطمئنم

 و در حالي كه ژیار و از بغلم مي گرفت ادامه داد:

 _تو هم برو با داییت خلوت كن

 خیالتم از بابا پسرت راحت مراقبش هستم

تشكري كردم و شیشه شیر ژیار و از تو كیفم در آوردم و دادم بهش 

 كه اگه یه وقت بیدار شد بهش شیر بده

نگاهي به پسر كوچولوم كه در حالي كه انگشتش تو دهنش بود به 

 خواب رفته بود انداختم و با هماهنگ كردن وارد اتاق بردیا شدم

 هنوزم اون دستگاه هاي لعنتي بهش وصل بودن

 ندلي نشستم و دستاش و تو دستم گرفتمرو ص

 با سرازیر شدن اشكام داغ دلم تازه شد و شروع كردم به گله كردن

 _بردیا چرا؟!

 مگه تو داییم نبودي؟!

 مگه نمي گفتي من و از همه بیشتر دوست داري؟!
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 كه طاقت ناراحتي و درد كشیدنم و نداري؟!

 چت شد یهو؟!

 چرا اینجوري شدي؟!

 قیمتي؟!به چه 

 مگه كیارش چیكار كرده بود كه تاوانش و من و بچم پس دادیم؟!

بچه اي كه پا به پام درد كشید و به خاطر آراد لعنتي داشتم از دستش 

 مي دادم.

 بردیا پاشو 

 پاشو بگو همه ي این حرفا دروغه

 بگو تو هنوزم همون بردیایي كه من دیوونه وار دوست داشت

 نمي ذاشت آب تو دلش تكون بخوره كه عاشق خواهرزادش بود و

 بردیا همه پشت و پناهم تو بودي

 توو خدا پاشو 

 اینجا همه چي برام مبهمه

 كسي چیزي به من نمي گه

 اصال نمي تونم داره چه اتفاقي میوفته
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 دارم دیوونه میشم بردیا

 اگه حتي یه ذره راشین برات مهمه برگرد

 دهبرگرد و همه چیز و خودت برام توضیح مي 

 برگرد و بگو همه ایناي دروغه

 بردیا من طاقت خیانت تو به خودم ندارم

 پاشو دایي جون راشین پاشو

نمي دونم چقدر زار زدم و گله كردم كه با صداي دكتر كه ازم مي 

 خواست دیگه اونجا رو ترك كنم به خودم اومدم

 با پشت دست اشكام و پاك كردم و زیر لب زمزمه كردم:

 نم_منتظرت مي مو

 و آروم از اون اتاق خارج شدم

به محض بیرون اومدن ملیحه رو دیدم كه رو صندلي نشسته بود و 

 داشت به ژیار نگاه مي كرد

 دستي زیر چشمم كشیدم و نزدیكش شدم

 من و كه دید سري از جاش بلند شد

 _اومدي؟!چي شد؟!
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 از گریه زیاد سر درد گرفته بودم

 رو صندلي و نشستم 

 اوضاش هیچ فرقي نكرده_هیچ 

 هنوزم همونجوریه

 آهي كشید و كنارم نشست

 ژیار و از بغلش گرفتم كه یهو جرقه اي تو سرم زده شد

 رو به ملیحه كردم و گفتم:

 _یه سوال

 آروم لب زد:

 _جانم؟!

 _تو چند وقته بردیا رو میشناسي؟!

 متعجب نگام كرد

 _چطور مگه؟!

 _همینجوري

 سالي میشه٥_

 گاز گرفتملب پایینم و 
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حس مي كردم ممكنه ملیحه چیزي از گذشته ي بردیا بدونه كه 

 جواب یه سواالتم باهاش داده بشه

 _راجب گذشته ي بردیا چي مي دوني؟!

 چهرش شبیه عالمت سوال شد

 _منظورت و نمي فهمم

 نمي دونستم چي بهش بگم

 نمي خواستم چیزي و پیشش لو بدم

 براي همین گفتم:

 _همینجوري

خوام ببینم كسي بوده كه بخواد به بردیا خیانت كنه یا باعث مي 

 ناراحتي بردیا بشه؟!

این حرف و زدم چون آراد گفته بود كیارش كاري كرده كه باعث 

 حال بده بردیا شده

 كاري كه با توجه به حرفاي بردیا فقط میشه خیانت معنیش كرد

 ولي چه خیانتي؟!

فهمیدم از یه سري چیزا ملیحه كه غمگین سرش و پایین انداخت 

 خبر داره
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 نمي دونم چرا یهو یه جوري شدم

همش مي ترسیدم حرفي بزنه كه نتونم باور كنم كه باعث بهم ریختن 

 زندگیم شه

 آب دهنم و قورت دادم و در حالي كه هول كرده بودم گفتم:

 _ملیحه هر چي مي دوني بهم بگو خواهش مي كنم

 مهمه خیليفهمیدن این موضوع خیلي برام 

 ملیحه سرش و آورد باال

 در حالي كه چشماش پر از اشك شده بود گفت:

 _دو سال پیش بود كه با بردیا بهم زدم 

اخالقش یه خورده عوض شده بود و مني كه دیوانه وار عاشقش 

 بودم متوجه ي كوچك ترین تغییراتش مي شدم

 كمتر بهم زنگ مي زد

 شدبه پیامام دیر تر همیشه جواب داده می

 دیگه مثل سابق براي دیدن هم بیرون نمي رفتیم

 بهش زنگم مي زدم همش مي گفت كار دارم

 انقدر سرد شد كه باعث شد منم یخ بزنم
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 طوري كه طاقت این بي محلیاش و نداشتم و باهاش بهم زدم

 حدودا چند ماه گذشت

از همون دوستم كه داداشش با بردیا دوست بود شنیدم بردیا یكي و 

 رهدوست دا

خوده بردیا نگفته بوداااا ولي از كاراش و رفتاراش و تلفني حرف 

 زدناش با یه خانوم ناشناس متوجه شده بود

 یه روز رفتم خونه دوستم و با داداشش حرف زدم

 ازش خواهش كردم برام ته توي این قضیه رو در بیاه

 مي خواستم ببینم اون زني كه زندگیم و بهش باختم كیه

 كه من نداشتمببینم چي داره 

 كه رقیبم چقدر ازم سر تره

 كه...

 هق هقش بهش اجازه ي حرف زدن نداد

و اون لحظه چون ژیار بغلم بود نمي تونستم بغلش كنم و بهش 

 دلداري بدم

 چند لحظه اي و گریه كرد و باالخره ادامه داد:

 _تا این كه بعد از یه مدت دوستم بهم زنگ زد برم خونشون
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 وقتي رفتم دیدم داداشش پكره

 ازش كه راجب بردیا پرسیدم فهمیدم با یه دخترس

 چند باري و با هم بیرون رفتنن و اون دیدتشون

 ازش آدرس دختره رو خواستم كه نداشت

 مي گفت بردیا رو تعقیب كردم و دیدم میره كافه ستاره

ر مثل این كه همیشه دختره زودتر میرسه سره قرار و تو كافه منتظ

 بردیا میمونه

 شكستم خورد شدم غرورم به باد رفت

 همون روز به خودم قول دادم بردیا و واسه همیشه فراموش كنم

 كه دیگه سمتش نیام و مزاحم زندگیش نشم

بردیا راهش و انتخاب كرده بود و كسه دیگه اي و مي خواست و 

 من تو زندگیش اضافه بودم

 مگه عشق زوریم میشه؟!

 دركش مي كردم

 م قبال این حسارو تجربه كرده بودممن

 زل زدم تو چشماش و آروم گفتم:
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 _اون دختر و میشناختي؟!

 سرش و به معني نه تكون داد

 _اسمش و چي؟!اسمش و مي دوني؟!

 لب پایینش و گاز گرفت و سرش و انداخت پایین

 منتظر جواب بودم كه زیر لب زمزمه كرد:

 _ماندانا

 دست و دلم لرزید

 باز و چشماي گرد شده نگاهش كردمبا دهني 

دستام ِسر شدن طوري كه هر لحظه حس مي كردم ممكنه ژیار از 

 دستم بیوفته

 زل زدم تو چشمام و در حالي كه تپش قلب گرفته بودم گفتم:

 _چي از ماندانا مي دوني؟!

چه شكلیه؟! چه جوریه؟!یه مشخصاتي ازش بده كه بفهمم اونیه كه 

 نهتو ذهنم مي گذره یا 

 ملیحه با این كه هول شده بود گفت:

 _نمي دونم یه بار بیشتر ندیدمش اونم عكسش و 
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 یه دختر قد بلند با چشماي آبي بود

 نمي دونم چه جوري قیافش و توصیف كنم ولي در كل خوب بود

 چشمام و رو هم گذاشتم

 نفس كشیدن از یادم رفت

 خودش بود

 همون ماندانا

 رنگيهمون مانداناي قد بلند چشم 

 حاال همه چي و فهمیده بودم

كیارش ماندانارو از بردیا گرفته بود و بردیا هم مي خواست با 

 گرفتن من از كیارش تالفي كنه

 چقدر احمق بودم كه به همه اعتماد داشتم

كه فكر مي كردم همون قدري كه من بقیه رو دوست دارم اونام 

 دوسم دارن؟!

قه ي كیارشم همش فیلمشه یهو با فكر به این موضوع كه نكنه عال

 مثل دیوونه ها از جام بلند شدم

 هر چیزي و مي تونستم قبول كنم جز این موردو
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حس مي كردم كسي داره صدام مي زنه ولي نمیشنیدم یا شایدم نمي 

 خواستم كه بشنوم

 ژیار و به خودم و چسبوندم و از بیمارستان زدم بیرون

 دیگه تحمل و وضع و نداشتم

 دوستم نداره ولش مي كنم بفهمم كیارش

 به خدا كه ولش مي كنم

سره ژیار و به سینم فشردم و براي اولین تاكسي دست تكون دادم و 

 سوار شدم

 باید برمي گشتم خونه و یه تصمیم درست حسابي مي گرفتم

 بعد از دادن آدرس به راننده نگاهي به چشماي باز ژیار انداختم

 مفكر كنم زیادي محكم بغلش كرده بود

 هر لحظه ممكن بود بزنه زیر گریه

 بچمم مثل مامانش احساس خطر كرده بود

 سریع پستونكش و از تو كیفم در آوردم و گذاتشم تو دهنش

 بوسه ي روي موهاش زدم و زیر لب گفتم:

 _نمي زارم تو رو ازم بگیرن،نمي زارم
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به محض رسیدن به خونه سریع ژیار و تو اتاق گذاشتم و با استرس 

 شروع به قدم زدن کردم

تو زندگیم زیاد اشتباه کرده بودم و اینبار نمی خواستم با تصمیمات 

 غلط بازم مرتکب اشتباه بشم

 باید یه فکر درست حسابی می کردم

نمی دونم چقدر تو اتاق قدم زدم و چقدر فکر کردم که با صدای 

 گریه ی ژیار به خودم اومدم

پسر کوچولوم و در آغوش گرفتم با عجله خودم و به اتاق رسوندم و 

 و رو تخت نشستم

 معلوم بود گشنشه

 بهش شیر دادم و مثل همیشه بعد از خوردن شیرش خوابید

با خودم گفتم خوش به حالش تنها دقدغش تو  زندگی پوشک خیس و 

 شکم گشنشه بعدشم راحت می خوابه

کاش ما آدما تو همون کودکی می موندیم و هیچ وقت بزرگ نمی 

 شدیم

قطره اشکی که رو سر ژیار چکید و پاک کردم و دستی به چشمای 

 خیسم کشیدم

 با صدای در سرم و بلند کردم
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کیارش تو چهارچوب در بود و داشت با قیافه ی متعجبی من و 

 برانداز می کرد

 سرم و انداختم پایین تا با دیدن قیافم پی به حال درونیم نبره

 اما سکوتم همه چی و لو داد

 سکوتی که اگه شکسته میشد اشکامم با خودش سرازیر می کرد 

 نزدیکم شد و ژیار و از بغلم گرفت

 یه لحظه ترسیدم یه چیزی تهه دلم فرو ریخت

 ترس از دست دادن ژیار افتاد تو جونم

 کیارش بوسه ای روی سر ژیار زد و خوابوندش تو گهوارش

 دوباره اومد کنارم

 ش دستای سردم و گرفتجلوم زانو زد و با دستای گرم

 _خب می شنوم

 مردد سرم و بلند کردم و زل زدم به چشمای متعجب و نگرانش

 یکی از دستاش باال اومد و رو گونم نشست

 _چی خانوم من و به این حال و روز انداخته؟!



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1760 

همین جملش کافی بود تا اشکام رو گونم سرازیر شه و هق هق و از 

 سر بگیرم

تخت کنارم نشست و سرم و تو آغوشش کیارش با نگرانی رو 

 گرفت

 تنم می لرزید و کیارش سعی در آروم کردنم داشت

همش می ترسیدم کیارش و ژیار و زندگیم و همه و همه رو از 

 دست بدم

 بغض به گلوم چنگ می زد و هیچ جوره آروم نمیشدم

 نمی دونستم دست تقدیر دیگه چه برنامه هایی واسم داره

ه کردن در حالی که دلم نمی خواست از آغوش بعد از دقایقی گری

 کیارش دل بکنم ولی سرم و از روی سینش بلند کرد

 شصت دو تا دستش و روی چشمام کشید و گفت:

 _چی شده راشین؟!کم کم داری نگرانم می کنی

 اتفاقی افتاده؟!

می خواستم موضوع و بهش بگم ولی اگه جواب سواالم اون چیزایی 

 نبود چی؟!که می خواستم بشنوم 
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اگه مرد زندگیم تمام این مدت بهم دروغ گفته باشه و شنیدن واقعیت 

 گند بزنه به تصورات و زندگیم چی؟!

 اون وقت مطمئنا قلبم و نفسم هر دو با هم از کار میوفتادن

 من تو این موقعیت حتی به سانازم شک داشتم

می سانازی که برام شده بود خواهر حاال به چشم رقیبم بهش نگاه 

 کردم

 یه رقیب مرموز

 ولی تا کی سکوت؟!

زندگی که بر پایه دروغ بنا شده باشه هر چی زودتر خراب بشه 

 بهتره

چون دست دست کردن ممکنه باعث شده همون زندگی خراب شه 

 رو سرمون پس بذار خودم خرابش کنم

 خرابش کنم و از دور نگاره گر خرابه هاش باشم

 دمچشمام و لحظه ای بستم و باز کر

 دیگه تحمل و سکوت بسه

 کیارش باید همه چی و توضیح و بده

 اونم همین االن...
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 از جام بلند شدم

 و در حالي كه سعي داشتم خشمم و كنترل گفتم:

 _كیارش دیگه خسته شدم

 دیگه نمي كشم،شدم عین دیوونه ها

جواب سواالتم و نمي دي و هر لحظه داره به سواالي ذهنم اضافه 

 میشه

 شدمگیج 

 نمي دونم كي راست مي گه كي دروغ

 دیگه به خودمم شك دارم

 یه نگاه به من بنداز!

 مگه چند سالمه؟!

چند سالمه كه باید این همه درد و رنج و تحمل كنم و منتظر باشم تا 

 باالخره ابهامات ذهنم برطرف شه

 كه باالخره شوهرم بخواد همه چي و براي من تعریف كنه

 گرفت و من و نشوند رو پاشكیارش دست و 

 _مي خواي چي و بدوني بپرس تا بگم
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 چنگي به لباسش زدم و آروم لب زدم:

 _همه چیو

 همه اون چیزایي كه باید بدونم و

 كیارش نفس عمیقي كشید

 من و رو تخت خوابوند و خودشم كنارم دراز كشید

 آروم لب زدم:

ا  چیزایي _فقط جون ژیار قسمت مي دم دروغ نگي ،قول نمي دم  ب

 كه خوشم نیاد كنار بیام ولي مي خوام تو واقعیت و بهم بگي

 كیارش سرم و رو سینش گذاشت 

 _قول مي دم

سرم و رو سینش جا به جا كردم و مثل كسي كه مي خواد با شنیدن 

 یه داستان به خواب بره چشمام و بستم

 از شنیدن حرفایي كه قرار بود كیارش بزنه استرس داشتم

 خره بعد از لحظه اي سكوت گفت:كیارش باال

_نمي دونم به عشق تو یه نگاه اعتقاد داري یا نه ولي من تو یه نگاه 

 عاشق شدم
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عاشق دختري كه از همون موقعي كه به دنیا اومدم شیفتش شدم هر 

لحظه كنارش بودم ولي با مرور زمان و جداییم از اون دختر 

 دكوچولو همه اون حس دوست داشتن بچه گانه پری

 از ایران رفتم تا به هدفام برسم تا درس بخونم

 پدرم و سرمایش پشتم بودن

 درس خوندم و خوندم و تا رسیدم به اینجایي كه مي بیني

 شركت خودم و زدم

 كارم گرفت

 با اینكه سنم نسبتا كم بود ولي تجربم خوبي داشتم

 چون خودم و با تجربه بقیه كشیدم باال

الكي انتخاب مي كنه بي هیچ برنامه ریزي و با آدم احمق یه راهي و 

 سر مي ره تو چاه

آدم موفق یه دو دو چهارتا مي كنه و با چند تا برنامه ریزي خوب و 

 شاید چند تا هم شكست باالخره خودش و مي كشه باال

ولي آدم باهوش با استفاده از تجربیات بقیه و درس گرفتن از 

 اشتباهاتشون خودش و مي كشه باال
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ه راهي كه اوني طي كردن و خوب و بدش دستشونه رو معیاري ك

 واسه خودش قرار مي ده و من اون آدم باهوشه بودم

 براي همین زود كارام نتیجه داد 

بابات كه دید چقدر موفقم باهام تو به پروژه همكاري كرد و الحق كه 

 چقدر كمكاش به دردم خود

یلي به دردم خورد و پدرت از همون آدمایي بود كه از تجربیاتش خ

 باعث شد راهه چند ساله رو یه شبه طي كنم

حاال از این داستانا بگذریم یه روز پدرت عكست و بهم نشون داد و 

 درست موقعي كه غرق كار بودم شدم غرق دو چشم میشي

 دختري با چهره ي شیطون كه یه معصومیت خاصي تو نگاهش بود

بچگیم بودي و باهات كلي اون موقع هم ازت خوشم میومد هم دوسته 

 خاطره خوب داشتم هم خیلي خوشگل تر شده بودي

 وهمینا كافي بود تا جذبت بشم

اون موقع ها من انقدر دوستش داشتم و شیرین كاریات برام دل 

 نشین بود كه دوست داشتم همش باهات وقت بگذرونم

اون موقع بچه بودم نمي دونستم عشق چیه ولي وقتي اون عكس و 

 رگشتم تو گذشتهدیدم ب

 تو رو دوباره كنارم دیدم و آرامش روزاي گذشته اومدم سراغم
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 آرامشي كه با غرق كردن خودم تو كار از خودم دریغ كرده بودم

 مگه ما آدما از زندگي چي مي خوایم جز اندكي عشق محبت آرامش

 اون روز كیانوش متوجه حالم شد

و با دیدنت چون مي دونست چقدر تو بچگي بهت وابسته بودم 

 برگشتم به اون روزا

 اون موقع كیانوش یه پاش ایران بود یه پاش ایتالیا

تا زماني كه بابات اینجا بود دیگه جلوش سوتي ندادم ولي همین كه 

 رفت مخ كیانوش و كار گرفتم و هي از تو مي پرسیدم

كیانوشم بعد از كلي اذیت كردن و سر به سر گذاشتن من باالخره دو 

تو مي گفت و نمي دونم چرا با هر حرفي كه از تو مي كلوم از 

 شنیدم یه جوري میشدم

شاید هر كي این حرفارو بشنوه بگه چرته مگه میشه یه مرد عاشق 

 یه دختر بچه اي بشه كه وقتي خیلي كوچولو بوده كنارش بوده

 ولي هیچ كار خدا بي حكمت نیست

 فرستهتو رو روزي كه مي فرسته زمین براي من مي 

همه این اتفاقاتیم كه تو این بین افتاد میشه گفت یه پیام بازرگاني بود 

 كه یهو ادامه ي فیلم و بزنه چند سال بعد و من و تو رو بهم برسونه
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 این همه سالي كه اینجا بودم ازم یه مرد ساخت

و تو در تمام این سالها با وجود سختیایي كه كشیدي به یه مرد نیاز 

من هدیه ایم كه خدا خواسته بعد از تحمل این همه داشتي و شاید 

 سختي بهت بده

سرم و از رو سینش برداشتم و خیلي جدي به صورت خندونش نگاه 

 كردم كه ادامه داد:

 _مگه دروغ مي گم!؟

 پشت چشمي براش نازك كردم و دوباره سرم و رو سینش گذاشتم

 مهم نبود قراره چي بشنوم

 غوشش و هرم نفساشاالن فقط كیارش مهم بود و آ

و از همه مهم تر این كه دوست داشتنش واقعي بوده و از همون اول 

 من و مي خواسته

 من مطمئنم كیارش جون پسرمون و الكي قسم نخورده

 كیارش دستش و برد تو موهام 

 _خب داشتم مي گفتم

من از بچگي دوست داشتم و اون روزیم كه عكست و دیدم از طرفي 

 ز طرفي رفتم تو گذشتهجذب قیافت شدم و ا



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1768 

دوست داشتم بیشتر راجبت بدونم و كیانوش تو این راه خیلي كمكم 

 كرد

از شیطنتات مي گفت از عالیقت از باشگات از دوستات از همه 

 چیت

كم كم با وجود دوري و جدایي بینمون بدون این كه خودت بفهمي 

 بهت نزدیك شدم

م اولین حرفش همش بهت فكر مي كردم به كیانوش كه زنگ مي زد

همیشه این بود:كیارش من و نمودي تو بابا خبر جدید ندارم،نمي 

تونم برم خونشون بشینم وره دلش ببینم چیكار مي كنه چي مي گه 

چي میخوره كجا میره خیلي دوست داري اینارو بدوني خودت پاشو 

 بیا ازش بپرس

و من هر سري مي خندیدم و به این فكر مي كردم كه كي كارم یه 

 خورده سبك تر میشه تا برگردم

 مدت ها گذشت

 و من دورادور به وسیله ي كیانوش حواسم بهت بود

تا این كه با كیانوش تصمیم گرفتیم شركت و گسترش و بدیم و تو 

 ایرانم به شركت بزنیم

 همه كاراش در توانمون بود و بعد مدتي كارامون جور شد 
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كیانوشم از اون  من از این طرف كارارو رو به راه مي كردم و

 طرف

 تا این كه كارامون درست شد 

و من همش شوق این و داشتم كه با یه موفقیت توپ دارم بر مي 

 گردم ایران

 كه چقدر سربلندم 

به مامان گفتم دارم میام و قسمش دادم به کسی نگه که اگه بفهمم بقیه 

 از اومدنم با خبر شدن کنسلش می کنم اونم گفت که نمی گه

 درست موقعی که خواستم برگردم .....

 با صدار زنگ گوشیه کیارش جفتمون از جامون بلند شدیم

 کالفه شدم که چرا باید تو همچین موقعیتی گوشیش زنگ بخوره

 کیارش گوشیش از برداشت و گفت:

 _مامانه

 با خودم گفتم:آخه خاله جون این چه وقت زنگ زدن بود

 وشیش و جواب دادشونه ای باال انداختم که کیارش گ

فکر می کردم یا می خوان بیان اینجا یو می خواد دعوتمون کنه ما 

 بریم
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 ولی با تغییر قیافه ی کیارش نگران شدم و فهمیدم یه خبرایی شده

کیارش با گفتن"باشه باشه اآلن میایم"گوشی و قطع کرد و در حالی 

 که لباس می پوشید می گفت:

 ید بریم بیمارستان_راشین سریع ژیار و آماده کن با

 از رو تخت پایین رفتم و کنارش ایستادم

 تمام فکرای منفی با هم اومد سراغم و عصبی شدم

 _کیارش چی شده؟واسه کسی اتفاقی افتاده؟!

 کیارش بازو ها، و تو دستش گرفت و لبخندی زد

 و با صدایی که خشدار شده بود گفت:

 بریم بیمارستان_بردیا بهوش اومده باید هر چه سریع تر 

 شوكه شدم 

پاهام شل شد و درست موقعي كه خواستم بیوفتم دستاي تنومند 

 كیارش من و گرفت 

 با نگرانی من و رو تخت نشوند و دستم و محکم گرفت:

 _راشین خوبی عزیزم؟!

 به اجبار سری تکون دادم
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روی دستم و بوسه ای و زد و با ذوقی که نمی تونست پنهونش کنه 

 گفت:

 خره بردیا بهوش اومد_باال

 دیگه تموم شد همه دل نگرونیام تموم شد 

 دیگه آرومم خیالم راحته

 وای راشین دلم می خواد هر چه زودتر ببینمش

 بردیا به خاطر من به این روز افتاد

 بالیی سرش میومد تا آخر عمر نمی تونستم خودم ببخشم

 بغضم و قورت دادم و آروم لب زدم:

 _االن آماده می شم

 از جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم

 نتونستم اون ذوقی که تو نگاه کیارش بود و خراب كنم

 خوش حال بودم از این که بردیا بهوش اومده

 ولی از دیدنش می ترسیدم

چطور می تونستم تو چشمای کسی که زندگیم و به گند کشید نگاه 

 کنم؟!
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 ون بودمولی با این حال با نجات کیارش تا آخر عمر بهش مدی

اون پدر بچم و نجات داد در حالی با این کارش با جون خودش 

 بازی کرد

مانتو شلوارم و از کمد برداشتم که قطره اشکی از چشمم چکید 

 سریع اشکم و با پشت دست پاک کردم و لباسام و پوشیدم

لباس مناسبی تن ژیار کردم و رو به کیارش که حاضر و آماده دمه 

 :در ایستاده بود گفتم

 _بریم

 کیارش سری تکون داد و ژیار و از بغلم گرفت

 نمی دونم چرا قیافش بهم ریخته بود

 معلوم بود کمی کالفس ولی یهو چش شد؟!

 از در که خارج شدیم چشمام و لحظه ای رو هم گذاشتم 

بردیا هنوزم برام بهترین بود و دلم نمی خواست خیانتش واقعی بوده 

 باشه

 می داد و این موضوع داشت عذابم

 نفس عمیقی کشیدم و تو دلم گفتم:

 _خدایا معجزه کن
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 به سمت بیمارستان راه افتادیم

در طول مسیر كیارش كمي سرعت مي رفت و نگاهي به ژیار مي 

 نداخت دوباره سرعتش و میاورد پایین

 خوبه حداقل به خاطر پسرش مراعات مي كرد

 هزار بار مردم و زنده شدم تا رسیدیم

ان كه شدیم كیارش از پذیرش پرسید و فهمید بردیارو وارد بیمارست

 بردن بخش

 سري به سمت اتاقي كه گفتن رفتیم

 به محض ورودمون نگاهم به نگاه بردیا گره خورد

همه اومده بودن و صداي گریه ي مامان و خاله ها كه از خوشحالي 

 بود تو اتاق پیچیدي بود

 وگرنه اینبار حتما میوفتادخوب شد تو اون موقعیت ژیار بغلم نبود 

 به تختش نزدیك شدیم

 صداي بقیه رو نمي شنیدم

فقط خیره ي دو تا چشم مشكي بودم كه مدت ها بود حسرت باز 

 شدنش و مي كشیدم

 كنار تخت بردیا ایستادم
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هنوزم حال درست حسابي نداشت و معلوم بود به زور چشماش و 

 باز نگه داشته

 و آروم لب زد:با دیدنم لبخند بي جوني زد 

 _باالخره اومدي...

همین یه جملش كافي بود تا صداي هق هقم بلند شه و خودم و پرت 

 كنم رو تختش

 اون لحظه تنها چیزي كه برام مهم بود این بود كه داییم بهوش اومده 

 كه باالخره چشماي خوشگلش و باز كرده 

 با صداي كیانوش كه مي گفت خفش كردي آروم بلند شدم

 خیسم و دوختم بهش آروم لب زدم:چشماي 

 _مي دونستم خوب میشي

 مي دونستم تنهام نمي ذاري

همون لحظه در اتاق شد و دكتر در حالي كه اخمي رو پیشونیش بود 

 گفت:

 _اینجا چه خبره؟!

مریضتون تازه بهوش اومده نیاز به استراحت داره اون وقت شما 

 باال سرش مهموني گرفتین؟!
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 بت موندنگاهش رو كیانوش ثا

 دقیقه ۲_آقاي احتشام شما گفتین فقط 

 از صبح كه بهوش اومدن همش باال سره مریضید

 كیانوش لبخندي زد و گفت:

_اتفاقا من هي مي خوام بیام بیرون استراحت كنه خودش نمي زاره 

مي ترسه از بیمارستان همش مي گه تنهام نذار منم گفتم گناه داره 

 بمونم كنارش ترسش بریزه

 ور كه كیانوش و دكتر بحث مي كردنهمونط

 كیارش اومد جلو

 حس مي كردم از دیدن بردیا خجالت مي كشه ولي آخه چرا؟!

 اون كه باید خجالت بكشه بردیاس نه كیارش

 بردیا با دیدن كیارش لبخند محوي زد

 نمي تونست خیلي حرف بزنه و مثل این كه هنوزم درد داشت

 كیارش ژیار و داده بود دست مامان 

 نزدیك تر شد و كنار من ایستاد

 چشماي غمگینش دوخت به بردیا و آروم گفت:
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 _خوش اومدي بردي

 بردیا نفس عمیقي كشید

 _بچه من داییتما بردي دیگه چیه؟!

 كیانوش بلند خندید و رو به بردیا گفت:

 ه_بابا شوخي نكن،حتي تصور دایي گفتن كیارشم خنده دار

بعد در حالي كه انگار چیزه تازه اي یادش اومده انگشت اشارش و 

 گذاشت باالي لبش و گفت:

 _اِ اِاصال كیارش و بیخیال فكر كن من بهت بگم دایي

با لبخندي كه روي لباي كیارش نشست كیانوش پس گردني بهش زد 

 و جدي شد

 _با دایي بودم تو فكر نكن

 اینبار همه مي خندیدن

 عد مدت ها از تهه دل بودخنده اي كه ب

مامان و خاله دریا هي قربون صدقه ي بردیا مي رفتن و خاله ثریا 

 ریز ریز گریه مي كرد

 هنوزم شرمنده بود

 شرمنده ي كار پسرش 
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 اشتباه و آراد كرد ،شرمندگیش برا خانوادش موند

با اصرار دكتر باالخره همه نوبتي خدافظي كردن و از اتاق رفتن 

 بیرون

 بردیا به خاطر داروهاش گیج و منگ شده بود

كیانوش با خنده مي گفت از وقتي بهوش اومده یه سره خوابه یعني 

بردیا دقیقا از اون دسته افرادیهي كه ده سالم بره تو كما بعد بخوان 

 بیدارش كنم مي گه پنج دقیقه دیگه 

 بعد رو به خوده بردیا كرد گفت: 

 عا؟!_این همه خوابیدي بس نبود واق

 از خواب زیاد خسته شدي باید دوباره بخوابي تا خستگیت در بره؟!

 مي خواي یه برنامه بچینم یكي دو ماه دیگه بري تو كما؟!

 تعارف نكنیا

كیانوش مي گفت و یاده اون روزا مي افتادم كه با بردیا كل كل مي 

كرد و بردیا هم جوابش و مي داد ولي حاال فقط به نیم چه لبخند رو 

 لباش بود كه اونم زوركي نگه داشته بود

 كم كم داروهاش داشت اثر مي كرد كه از اتاق اومدیم بیرون
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كیارش در تمام مدت سرش پایین بود و تو فكر بود و كیانوشم مثل 

 همیشه سعي در عوض كردن جو داشت

دوست داشتم اونجا بمونم ولي به خاطر بهونه گیریا ژیار مجبور 

 شدیم برگردیم خونه

باالخره هر چي باشه حاال خیالم از بابت بردیا راحت شده بود و این 

 براي من خیلي ارزش داشت

موقعي كه وارد خونه شدیم كیارش به عادت همیشگي ژیارو و 

 گذاشت رو تخت و خودشم كنارش دراز كشید

 خیلي وقت بود انقدر آشفته ندیده بودمش

 دستش و رو سرش و گذاشت و چشماش و بست

 اوضاع روحیم بهم ریخته بوددوباره 

 نمي دونستم چیكار كنم

 لباسام و عوض كردم و رفتم تو حال رو مبل دراز كشیدم

 زندگیم رو هوا بود

 نمي دونستم چرا باید این همه بال فقط سره من بیاد

چشمام و بستم و به اتفاقات اخیر فكر مي كردم كه دستي سرم و بلند 

 كرد
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كیارش افتاد كه رو مبل نشست و سر  چشمام و باز كردم و نگاهم به

 من و رو پاش گذاشت

 هنوزم پكر بود 

 دستش و برد تو موهام و مشغول نوازششون شد

 سوالي نگاش كردم

 _مي خوام ادامه حرفامو بزنم

 شاید با گفتن از گذشته كمي از درد قلبم كم شد

 آهي كشید و ادامه داد:

 _تا اینجا گفتم كه مي خواستم برگردم ایران 

روزي كه دنبال یه سري از كاراي برگشتنم بود تو راه زدم به یه 

 خانوم

با نگراني رسوندمش بیمارستان و هزار تا نذر و نیاز كردم كه 

 بالیي سرش نیاد

هیجان زیاد كار دستم داده بود و پشت اتاق عمل منتظر به خبر 

 خوب بودم

 داشتم دیوونه مي شدم عذاب وجدان لحظه اي رهام نمي كرد

 گوشیش و كه موقع تصادف رو زمین افتاده بود و برداشتم 
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 رفتم رو تماساش و به آخرین نفري كه زنگ زده بود زنگ زدم

 طرف گفت تا چند دقیقه دیگه اونجاست

 وقتي اومد فهمیدم شوهرشه

 ولي چه شوهري

 یه عوضي به تمام معنا بود

 زنش حالش خوب نبود و اون از طالق حرف مي زد

خیلي وقته دنبال كاراي طالقشونه و این زن براش هیچ از این كه 

 اهمیتي نداره

 خیلي شیك به منم رضایت داد و گفت مهم نیست برو پي زندگیت

از بي غیرتي اون مرد خونم به جوش اومد و كلي باهاش حرف زدم 

 و آخرم كار به دعوا كشید

 اما انگار نه انگار

ا یه خانوم دیگه آخرشم گوشیش زنگ خورد و معلوم بود داره ب

 حرف مي زنه

مردي كه تا دقایقي پیش برج زهرمار بود حاال با اون خانوم با 

 مالیمت صحبت مي كرد
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یعني اون لحظه قدرت این و داشتم بزنم بكشمش مردیكه بعد از كلي 

چرت و پرت و گفتن با گفتن تا به یه ربع دیگه اونجام گوشي و قطع 

 كرد

وضعیت باشه و این بخواد بره سراغ باورم نمي شد زنش تو این 

 معشوقش

 مگه داریم آدم انقدر حروم زاده؟!

 یهو كیارش دندون قروچه اي كرد و دستاش مشت شد

 نفسش و با صدا بیرون داد 

_گوشیشو كه قطع كرد برگشت سمت من و گفت كار دارم بهوش 

نیومد كه به باباش زنگ بزنید بیاد ببرتش بهوشم اومد بگو بیاد 

 و ببره وگرنه میزارمش پرورشگاهتولش 

 شوكه شدم موقعي كه برگشت تا بره مردد گفتم بچه داره؟!

با كمال بي رحمي پوزخندي زد و گفت آره بچشم مثل خودش 

 حرومزادش مي گه از منه ولي زر مي زنه

 زني كه پاك نباشه معلوم نیست بچش از كیه

 و از اونجا رفت

 حرفي بزنم انقدر شوكه شده بودم كه نمي تونستم
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 آخه یه مرد یه شوهر یه پدر چقدر مي تونه بي مسئولیت باشه؟!

 چقدر مي تونه سنگدل باشه؟!

 چقدر مي تونه بي غیرت....

 از شدت عصبانیت سكوت كرد 

 چشماش كم كم داشت قرمز مي شد

اینبار دستي به موهاي خودش كشید و حرصش و رو موهاش خالي 

 كرد

 خانوم از اتاق عمل بیرون اومد_چند ساعت گذشت اون 

 حالش نسبتا خوب شد ولي...

 ولي....

 سكوتش كه طوالني شد فهمیدم از گفتش هراس داره

 دستم و رو دستش گذاشتم و آروم گفتم:

 _ولي چي؟!

 نگاهش و ازم گرفت

 ب پایینش و گاز گرفت و با صداي گرفته اي گفت:

 _ولي حس پاهاش و از دست داد
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 دآب دهنش و قورت دا

 _فلج شد

 با ناباوري نگاهش كردم

 سعي مي كردم فكرایي كه جمع مي شد تو سرم و پس بزنم

 با دهني باز و فكري درگیر به ادامه ي حرفاي كیارش گوش سپردم

_وقتي دكتر بهم گفت طرف پاهاش و تو این تصادف از دست داده 

 دلم مي خواست پاهاي خودم و قطع كنم و بدم بهش

انوم و اونم تو اوج جووني اینجوري بدبخت باورم نمي شد یه خ

 كرده باشم

و فاجعه تازه از اونجا شروع شد كه بهوش اومد و فهمیدم بچش 

 هنوز به ماهشم نشده

 دلم مي خواست از شرمندگي بمیرم

 من زندگي و یكي و خراب كرده بودم

 كسي كه یه بچه شیرخواره داشت

با این اتفاق و فلج شوهرشم كه از قبل مي خواسته طالقش بده حاال 

شدنش براي طالق دادنش مصمم تر شد و مي گفت زنه افلیج مي 

 خوام چیكار
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به هر دري زدم . سراغ هر دكتري كه فكر مب كردم مي تونه تو 

 این زمینه بهش كمك كنه رفتم 

 اما هیچي كه هیچي

 عذاب وجدان لحظه اي رهام نمي كرد

 خودمموقعي كه بیمارستان بود بچش و آوردم پیش 

روزي كه از اون خانومه آدرس گرفتم برم بچش و بیارم دیدم یه 

 خانوم خونشه

راشین شاید باورت نشه اون دختري كه تو خونش بود هیچ جوره از 

 زن خودش بهتر نبود

 از قیافش هرز،گي میبارید

 نمي دونم چطور اون دختر بچه رو به زنش توجیح داده بود

كفري شدم كه حتي چند بار باهاش انقدر از بي غیرتي شوهرش 

دست به یقه شدم حتي یه بارم زنگ زد به پلیس داشت برام دردسر 

 میشد

اون زنش و نمي خواست و منم نمي تونستم به زور چیزي و بهش 

 تحمیل كنم

 بچه و ساناز و آوردم خونم و یكي از خدمتكارام مراقبش بود
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ت آوردمش تو بعد یه مدت كه حال اون خانوم رو به بهبودي رف

 خونم

 من باعث این مصیبت شده بودم و باید یه جوري جبران مي كردم

 قرار بود چند وقت دیگه بازم عمل بشه

 موقعي كه بهش پیشنهاد دادم بیاد خونم اولش مخالفت كرد

 همش مي گفت نمي تونه سربارم بشه

مي گفت مقداري پس انداز داره باالخره یه جایي و پیدا مي كنه 

 تنبراي رف

 از این كه تو این مدتم بچش و نگه داشتم كلي تشكر كرد

ولي آخه چطور مي تونستم یه خانوم فلج و با بچه ب كوچولوش اونم 

 تو همچین موقعیتي كه كسي و نداره ول كنم؟!

 من باعث شدم عالوه بر پاهاش ،زندگیشم از دست بده

با وجود اون بچه ي كوچولوش باالخره خوب یا بد داشت با 

 هرش زندگیش و مي كردشو

شاید شوهرش عوضي بود ولي باالخره یكي و داشت كه از نظر 

 مالي تامینش كنه
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شوهرش تو خونش كلي خدمتكار داشت حداقل اونا مي تونستن 

گاهي كمكش كنن ولي حاال با این وضع پاهاش و بي سر پناهیش 

 تنهایي مي تونست از پس زندگیش بر میاد؟!

ضیش كردم یه مدت و خونه ي من بمونه به هر قیمتي كه شده را

 كلي باهاش حرف زدم تا قانعش كردم حداقل به خاطر بچش

اولش مي ترسید ولي طوري باهاش رفتار مي كردم تا معذب نشه 

 كه راجبم فكر بد نكنه و ازم نترسه

 با نفس عمیقي كه كشید تازه متوجه ي اشكاي روي گونم شدم

 ي حرف مي زنهخوب مي دونستم كیارش داره راجب ك

 بیچاره سانازي كه این همه سختي كشیده و دم نزده

 از خودم بابت فكرایي كه اوایل راجب ساناز مي كردم بدم میومد

 دیگه حتي خجالت مي كشیدم تو چشماش نگاه كنم

شوهر من باعث فلج شدنش شده بود و اون بیچاره هیچ وقت هیچ 

 اعتراضي نكرده بود

 و با مهربوني همیشگیش گفت: كیارش دستي زیر چشمم كشید

 _اینارو نگفتم تا گریه كني

 سرم و انداختم پایین
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 آه سوزناكي كشید و ادامه داد:

_راشین نمي دونم االن راجبم چي فكر مي كني درسته منم مقصر 

بودم منم اشتباه كردم ولي به خدا از عمد نبود به خدا كه تمام تالشم 

 و براي جبران كردم

ساناز خیلي سختي كشیده مي دونم منم شدهم باعث یه مي دونم 

 بدبختي جدیدش ولي باور كن نمي خواستم اینجوري بشه

 صداي كیارش كه مي لرزید گریه منم شدید تر مي شد

 گریه مي كردم و  لبم گاز مي گرفتم تا یه وقت صدام بلند نشه

 يبا خودم گفتم:الهي بمیرم برات تنهایي چه غم بزرگي و تحمل كرد

 كیارش اشكام و پاك كرد و گفت:

 _ادامشو بگم؟!

 سرش تكون دادم و كیارش با غمي كه تو صداش بود ادامه داد:

 _ساناز كه اومد تو خونم همیشه نگران بچش بود

مي دیدم از این كه نمي تونه به دخترش رسیدگي كنه چه دردي مي 

 كشه

 همش كالفه بود
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گریه چون نمي دونست سارا كه گریه مي كرد سانازم مي زد زیر 

 باید چیكار كنه

یكي از خدمتكاراي خونه اكثرا حواسش به سارا بود ولي خب اونم 

 زیاد حوصله ي بچه داري نداشت

درست موقعي كه دنبال یه پرستار خوب و مورد اعتماد مي گشتم 

 سر و كله ي ماندانا پیدا شد

 میشناختنتازه اونجا بود كه فهمیدم ماندانا و ساناز از قبل هم و 

 و چون جفتشون با هم حامله بودن تو مطب دكتر با هم آشنا مي شن

 ماندانا من و قاتل بچش و زندگیش مي دونست

 مي گفت تو زندگیم و خراب كردي

 تو حسام و بچم ازم گرفتي

 از سكوت كیارش استفاده كردم و با كنجكاوي پرسیدم:

 _بردیا و ماندانا هم و دوست داشتن؟!

 تكون دادكیارش سري 

 _داشتن،ماندانا گند زد به همه چي

 بردیا انقدر دوسش داشت كه خانواده نداشتن ماندانا براش مهم نبود

 براش مهم نبود كه تو پرورشگاه بزرگ شده و كسي و نداره
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 ماندانا باهوش بود درس مي خوند و تالش مي كرد 

 ددنبال پیشرفت بود و این كاراش بود كه بردیا و به وجد میاور

بردیا از هر لحاظ كه بگي ماندانارو ساپورت مي كرد و هواش و 

 داشت

مثل یه كوه پشتش بود و ماندانا هر چیزي كه مي خواست فقط كافي 

 بود لب تر كنه

بهترین كالسا مي رفت بهترین لباسارو مي پوشید بهترین جاها مي 

 بردش

غرقش خالصه انقدر تو عشق و محبت و پول و این چرت و پرتا 

 كرد كه مانادانا خودش و گم كرد

 كه یادش رفت كي بوده و كي باعث این همه پیشرفتش شد

مامان به بردیا شك كرده بود ولي از اونجایي كه بهش اعتماد داشته 

با كلي ذوق به كیانوش میسپاره ببینه طرف كیه تا واسش برن 

 خواستگاري 

بعده یه مدت مي كیانوشم بردیا و ماندانارو زیر نظر مي گیره و 

 فهمه ماندانا داره زیر آبي مي ره
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با پسراي دیگه گرم مي گرفت و هر سري با یكي بیرون بود و از 

اونجایي كه بردیا كاراش زیاد بود و به ماندانا زیادي اعتماد داشته 

 متوجه ماندانا و كاراش نمیشه

 كیانوشم بعده یه مدت میره سراغ ماندانا

ش مبلغ قابل توجهي و پیشنهاد مي ده در براي امتحان ماندانا به

 كمال ناباوري ماندانا قبول مي كنه

 چشمام از تعجب گرد شد

 _یعني چي قبول مي كنه؟!

_كیانوش بهش مي گه  همه جوره آیندت و تامین مي كنم حتي براي 

ادامه ي تحصیل با هزینه ي خودم از ایران خارجت مي كنم فقط از 

 زندگیه بردیا برو بیرون

 ونم به راحتي قبول كرد؟!_ا

 كیارش پوزخندي زد

 _دقیقا به همین راحتي

 سرم از چیزایي كه شنیده بودم سوت مي كشید

 چرا همه چي اینجوري به هم گره خورده بود؟!

 یاده حرفاي اون روز آراد افتادم و مردد گفتم:
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 _تو ماندانارو از ایران خارج كردي؟!

 كیارش سري به نشانه ي نه تكون داد

 نه من این كار و نكردم_

كیانوش وقتي مي بینه ماندانا داره هرز مي پره همون طور كه بهش 

قول داده كمكش مي كنه و ماندانا بورسیه تحصیلي مي گیره و از 

 ایران میره

ولي از اونجایي كه جنبه نداشت همین كه ایران میره گند مي زنه به 

 زندگیش

نداره دورا دور حواسش كیانوشم چون مي دونسته ماندانا كسي و 

 بهش بوده

مي گفت كمكش كردم بورسیه گرفت . براش خونه گرفتم و حس مي 

 كردم اینجوري دارم به جفتشون كمك مي كنم هم بردیا هم ماندانا

 ولي ماندانا از این راه براي پیشرفتش استفاده نكرد

 بر عكس این شد راهي براي كثافت كاریاش

 خونش شده بود خونه ي فساد

 طوري كه كیانوش عذاب وجدان مي گیره

 اومد ایتالیا و باهاش كلي حرف زد
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 نصیحتش كرد

 اما انگار نه انگار 

 ماندانا مي گفت زندگیه خودمه 

كیانوشم عصابش ریخته بود به هم كه كاش تو این راه كمكش نمي 

 كردم

همش مي گفت ماندانا كسي و نداشته حامیش باشه من با این كار 

 مبهش ظلم كرد

 ولي كیانوشم مقصر نبود 

 ماندانا ذاتش خراب بود

تو ایران كثافت كاري مي كرد ولي از ایران كه خارج شد بهش 

 فرهنگ اونور كثافت كاریاش راحت تر شد

 منم براي آروم كردن كیانوش سعي كردم راه ماندانارو عوض كنم

 به سري كه خواستم با ماندانا حرف بزنم حسام و دیدم

 تو همون یه برخورد از هم خوششون میانمثل این كه 

 با هم دوست شدن

 ماندانا كم كم عوض شد

 با این كه از گذشته ي ماندانا خبر داشتم ولي گفتم آدم شده
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 دستش و گرفتم

 حسام شده عاشق و دلباخته ي ماندانا

 مي گفت گذشتش مهم نیست مهم االنه

 با سكوت كیارش متعجب پرسیدم پس قضیه اون بچه چیه!؟

 چرا ماندانا فكر مي كنه تو بچش و كشتي؟!

 كیارش لبش و گاز گرفت 

_چون انقدر حسام و دوست داشت یه لحظم به این موضوع شك 

 نكرد كه شاید كار خوده حسام باشه

 چشمام گرد تر از قبل شد

 _یعني چي؟!منظورت و نمي فهمم 

 مگه نمي گي حسام عاشقش بود؟!

 دواج كنه_بود حتي مي خواست با ماندانا از

 _پس چرا بچشون و كشت

 كیارش سرش و انداخت پایین

 _چون اون بچه ، بچه ي خودش نبود

 مغزم رد داده بود
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 این همه شوك اونم در عرض چند دقیقه دیوونه كننده بود

 مغزم داشت سوت مي كشید

 با صدایي كه مي لرزید گفتم :

 _یعني چي؟!پس بچه ي كي بود؟!

 حسام ، ماندانا باهاش رابطه داشته_بچه ي كسي كه تو نبود 

 ماندانا این اواخر كال با حسام زندگي مي كرد

ولي موقعي كه حسام براي كاري مجبور شد مدتي بره یه شهر دیگه 

 ماندانا برگشت خونه خودش

یه ماهي و نبود و چون مي دونست ممكنه كارش زیاد طول بكشه و 

 دماندانا هم دانشگاه داشت اون و با خودش نبر

 یه ماه بعد از برگشتنش مي فهمه ماندانا حاملس

 انقدر خوشحال بود كه سر از پا نمیشناخت

 مي گفت مي خواد هر چه سریعتر مراسم عروسیشون و برگزار كنه

 اولین بار بود حسام و انقدر خوشحال مي دیدم

همین ذوق و شوق حسام باعث شد كه ماندانا هیچ جوره بهش شك 

 نكنه
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همچنان خیره به كیارش منتظر ادامه ي حرفش  گیج شده بودم و

 بودم

 سكوتش كه طوالني شد طاقت نیاوردم و پرسیدم:

 _حسام از كجا فهمید بچه ي ماندانا از یكي دیگس؟!

 كیارش نگام كرد

 _آزمایش

 چشمام گرد شد

 _چطوري؟!

 _به راحتي مثله اینكه یادت رفته حسام دكتره

 _چطور شك كرد؟!

نش نزدیكه خونه ي ماندانا بوده بعد یه مدت یكي از دوستاش كه خو

حسام و میبینه و بهش مي گه نامرد مهموني مي گیري مارو دعوت 

 نمي كني

حسامم از همه جا بي خبر مي گه چه مهموني؟!بعدش گندش در میاد 

 ماندانا تو نبود حسام مهموني مي گیره 

 و چون ماندانا گذشته ي خوبي نداشته حسام بهش شك مي كنه و

 پیگیر بچش میشه
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بعدش مي فهمه ماندانا موقعي حامله شده كه حسام نبوده طوري كه 

خودشم شوكه میشه با فاصله ي یه ماه بین نبودش و حامله شدن 

 ماندانا مي فهمه بچه ي خودش نیست

انقدر این موضوع براش باور نكردي بوده كه با یه آزمایش مطمئن 

 میشه

اون در زدن تا بفهمه ماندانا با كي بهش شروع مي كنه به این در و 

 خیانت كرده

كه بعدشم مي فهمه ماندانا شبه مهموني مست مي كنه و آخر شب با 

 یكي از مردا مي خوابه

 در حالي كه خودش هیچي یادش نمیاد

 باورم نمیشد

 یعني واقعا ماندانا همچین آدمي بوده؟!

 ند زده بودعالوه بر زندگیه خودش به زندگیه بردیا و حسامم گ

یعني انقدر اون مهموني لعنتي براش مهم بوده كه بخواد اینجوري 

 زندگیش و آیندش و به آتیش بكشه؟!

 به چهره ي در هم كیارش زل زدم و گفتم:

 _آراد اون روز چي مي گفت؟!
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 چرا تو رو مقصر این اتفاقات مي دونن

 كیارش آهي كشید

 گفتیم_چون راجب ماندانا و كاراش چیزي به بردیا ن

روزي كه ماندانا از ایران رفت یه پیام براي بردیا فرستاد و ازش 

 خدافظي كرد

اون موقع من ایران نبودم ولي كیانوش مي گفت تا مدتا تو خودش 

 بود

 همیشه در تعجب بودم چرا بردیا دنبالش نیومد

همش حس مي كردم یه هوس زود گذر بوده یا شایدم بعد رفتن 

 فهمه كه دوسش نداشته ماندانا بردیا تازه مي

 ولي كیانوش همیشه از حال خراب بردیا مي گفت

از كالفگیش از تو خودش بودن از این كه شبا تا دیر وقت بیرون 

 مي مونده و این اواخر كم و بیش مشروبم مي خورده

 دلم براي بردیا سوخت براي دایي كه عشقش و از دست داده بود

 رفت  پس بگو چرا دیگه سمت هیچ دختري نمي

 ولي چرا هیچ وقت راجب ماندانا به من چیزي نگفته بود

 بردیا كه همیشه همه چیشو با من در میون مي ذاشت...
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 یهو كیارش از جاش بلند شد

 آروم گفتم:

 _كجا؟!

 در حالي كه موهاش و مرتب مي كرد جواب داد:

 _مي ریم یه چي بیارم بخوریم دهنم كف كرد انقدر حرف زدم

 چشماي بهت زدم وارد آشپزخونه شدو جلوي 

 گیج شده بودم

حس مي كردم كیارش رفت تا من بتونم به سري از حرفاش و هضم 

 كنم

 كه با این اتفاقات كنار بیام

 از جام بلند شدم و رفتم تو تراس

 نیاز به كمي هواي آزاد داشتم

 روي صندلي نشستم و به آسمون خیره شدم

 امروز هوا نسبتا بهتر بود

مالیمي مي وزید و موهاي آشفته ي من و همراه خودش اینور نسیم 

 اونور مي برد
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موهاي ریخته شده ي جلوي صورتم و پشت گوشم فرستادم و به 

 حرفاي كیارش فكر كردم

 به تصادفش 

 به فلج شدن ساناز

 به عشق بردیا

 به خیانت ماندانا

 به بردیایي كه براي تالفي دست گذاشت رو من

طر خودخواهیش و همدستیش با اردشیر گند زد به آرادي كه به خا

 به زندگیم

به كیارشي كه هر لحظه مرد و مردونه پاي من ایستاد و سعي كرد 

 مشكالتم و با هم حل كنیم

 زندگیم خیلي پیچیده شده بود

نمي دونم چقدر غرق در فكر بودم كه با لیواني كه جلوم روي میز 

 گذاشته شد از فكر اومدم بیرون

 نگاهي به كیارش انداختم

 بوي قهوه پیچید تو بینیم

 آروم لب زدم:
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_با این كه هیچ وقت قهوه دوست نداشتم ولي حاال واقعا بهش نیاز 

 داشتم

 دستم و رو لبه ي لیوان گذاشتم

 _زندگیمم مثل قهوس،تلخه تلخه

 _عادت مي كني

 متعجب به كیارش نگاه كردم كه ادامه داد:

 _مزش و مي گم

 نیشخندي زدم

 واقعا راست مي گفت

 ما آدما به مرور زمان حتي به تلخیاي زندگي هم عادت مي كنیم

 دیگه ماندانا و آراد مهم نبودن

 ترسي از وجود اردشیر نداشتم

 حتي خیانت بردیا رو هم ندید گرفته بودم

به این تلخیا عادت كرده بودم ولي دیگه نمي خواستم زندگیم تلخ 

 باشه

 رو به لبام نزدیك كردم لیوان قهوه
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 یه امروزو قهوه مي خوردم

 ولي فقط همین یه امروزو

 باید از چیزاي تلخ دوري كنم

 نمي خوام برام بشه عادت 

 نمي خوام...

 اون روزم گذشت

 مثل تمام روزاي دیگه

 ولي حاال حس خیلي بهتري داشتم

 دیگه ذهنم درگیر این قضیه نبود كه كیارش در گذشته چیكار كرده و

 همش دنبال افكار منفي نبودم

 كیارش من مرد بود و مردونه پایه اشتباهاتش ایستاده بود

 اون روز دیگه نذاشتم بیشتر از این توضیح بده

 یعني نشد

 ژیار از خواب بیدار شد و با گریه هاش خونه رو گذاشت رو سرش

درگیر ژیار و شام شدم و همش سعي مي كردم ذهنم و از حرفاي 

 گه دارم كیارش دور ن
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 ولي مگه میشد؟!

 مشغول چیدن میز بودم كه كیارش وارد آشپزخونه شد 

همون طور كه غذارو مي كشیدم دستش و دور كمرم حلقه كرد و 

 سرش و برد تو گودیه گردنم

 لبخند محوي زدم

 بوسش زیر گلوم نشست و دستش و رو شكمم به حركت در اومد

 آروم گفتم:

 _كیارش بشین غذارو بیارم

 صداي شیطوني كنار گوشم گفت:با 

 _میشه جاي غذا شمارو بخورم؟!

 بازم شیطنتش گل گرده بود

 چرخیدم سمتش و دیس حاویه لوبیا پلو رو جلوش گرفتم

 _فعال باید این و بخوري

 و از بغلش بیرون اومدم

زیر لب غر مي زد و مي گفت"اصال سیرم من از اینا نمي خوام یه 

 چي دیگه مي خوام"
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 اینجور موقع ها مثل بچه ها مي شد

 میز و چیدن و با كیارش در سكوت مشغول خوردن شدیم

 جفتمون كمي پكر بودیم 

بعد از خوردن شام به عادت همیشگي كیارش چاییش و خورد و رو 

 به روي تلویزیون لم داد

 ظرفارو كه شستم رفتم كنارش

 سرم و شونش گذاشتم و اونم مشغول نوازش موهام شد

 این كارش آرامش بخش بود چقدر

 بوسه اي روي موهام زد و گفت:

 _حوصله داري بقیش و بشنوي؟!

 سري تكون دادم

 نه به اون روزایي كه هیچ كدوم هیچ حرفي نمي زد

 نه به حاال كه مي خواد همه ي ماجرا رو یه ساعته برام تعریف كنم

 چشمام و بستم و به حرفاش گوش سپردم

 به یه قصه و گوش بدم طوري كه انگار مي خواستم

 یه قصه تخیلي و غیر قابل باور
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 كاش همه ي این اتفاقات خواب بود

 كاش...

 كیارش زل زد تو چشمام 

_تا اونجایي گفتم كه ساناز و آوردم خونم و بعد از یه مدت سر و 

 كله ي ماندانا پیدا شد

 بیزار بود چون من و قاتل بچش مي دونست ماندانا از من

 پریدم وسط حرفش

 _واقعا حسام اون كار و با ماندانا كرد؟!

 كیارش سري تكون داد

 _آره،اون شب حسام تقریبا مست بود و عصبي

ماندانا كه از خونه رفت بیرون پشت سرش رفت و ماندانا و هول 

 داد

 و همون لحظه برگشت تو خونه و نشست رو زمین

هاش و مثل یه جنین تو خودش جمع كرد و شروع كرد به گریه زانو

 كرد

 آروم زمزمه مي كرد:
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_كشتمش،خیانت كرد،بچه ي تو شكمش ماله من نبود،من پدر اون 

 بچه نبودم

 باید مي مرد،كشتمش،كشتمش

 حسام مثل دیوونه ها شده بود و منم فهمیدم یه غلطي كرده

 رو زمین دیدمبا عجله از خونه زدم بیرون و ماندانارو 

 با عجله رفتم سمتش

 لحظه ي آخر برگشت من و دید و از حال رفت

 حسام هیچ وقت راجب اون شب با ماندانا حرف نزد

از طرفیم ماندانا چون شب گند كاریش و یادش نبود و حس مي كرد 

چون حسامم عاشقشه بهش هیچ صدمه اي نمي زنه من و مقصر مي 

 دونست

ا حسام من همش به حسام مي گفتم آخه راستش اوایل دوستیش ب

 حواسش و جمع كنه

 دروغ چرا چند باریم خواستم بینشون و بهم بزنم

به هر حال ماندانا قرار بوده بشه زن داییم و با خیانت به داییم حاال 

 داشت مي شد زن دوستم

 مي ترسیدم همون بالیي كه سره بردیا آورده بود و سره حسامم بیاره
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مد و فقط به خاطر كیانوش و قولي كه بهش اصال ازش خوشم نمیو

 داده بودم تحملش مي كردم

كیانوش به خاطر عذاب وجدانش همش بهم مي گفت ترو خدا مراقب 

این دختر باش و منم كم كم داشتم با وجودش كنار حسام كنار میومدم 

 كه گند زد

 بازم خودش گند زد

 خوشبختي براي بار دوم اومد سمتش و پسش زد

خاطر چند ساعت خوشگذروني،یه عمر خوش گذروني رو از به 

 خودش گرفت

بعد جریان اون شب و بالیي كه سر ماندانا اومد ،شدم دشمن خوني 

 ماندانا

مي گفت اول خواستم حسام و ازش بگیرم نتونستم ، به جاش بچش و 

 ازش گرفتم

 كلي تهدیدم كرد

 حتي خواست ازم شكایت كنه ولي حسام نذاشت

 نمي دونم چرا دلم نمي خواست حسام و خراب كنممنم 

 براي همین سكوت كردم و هیچي نگفتم
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 نگفتم كار حسام بوده

 هیچي نگفتم

 كیارش سرش و با دستاش گرفت و چشماش و با درد بست

 معلوم بود از یادداوري اون روزا داره عذاب مي كشه

 تكه هنوزم جاي زخم ماندانا و دردایي كه به قلبش زده باقیس

با ناراحتي سرم و پایین انداختم و به این فكر مي كردم كه به زن 

 چقدر مي تونه پست باشه

 نه تنها به زندگیه خودش بلكه به زندگي چند نفر دیگم گند زده بود

 اونم براي چي، براي براي چند ساعت خوشگذروني

 واقعا مي ارزید؟!

 یه هفته اي گذشت

و همین باعث دوریمون شده من و كیارش حسابي تو خودمون بودیم 

 بود

 بردیا از بیمارستان مرخص شد

 ترجیح داد خونه بمونه و استراحت كنه

 محیط بیمارستان براش كسل كننده شده بود
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چند وقت بعد دادگاه داشتیم و طبق گفتم آراد و ماندانا رو باید مي 

 بخشیدم

 چون بردیا بهوش اومده بود

بخشیدن و آزاد شدن ماندانا  ولي حاال كه واقعیت و مي دونستم از

 مي ترسیدم

 مي ترسیدم آزاد شه و بخواد زندگیم و خراب كنه

 باالخره روز دادگاه فرا رسید 

 بخشیدم

 هم آراد و هم ماندانارو

 بخشیدم نه به خاطر اونا

 به خاطر خودم

بخشیدم تا شاید یه روزي یه جایي یه نفریم من و به خاطر اشتباهم 

 ببخشه

 آروم بگیرم...بخشیدم تا 

اردشیر و یه بار گیر انداخته بودن ولي لعنتي به طور ماهرانه اي 

 بازم از دست پلیس فرار مي كنه
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ولي خوبیش اینه اون منطقه تحت محاصره ي پلیس در اومده و 

 همین روزاست كه اردشیرم دست گیر شه

 همه چي كم كم داشت درست مي شد

 ولي حال من هنوز همون حال بود

 دست از سرم بر نمي داشتگذشته 

 كارام شده بود نشستن تو خونه و به یه نقطه خیره شدن

 حس مي كردم دارم افسرده مي شم

انگار اوایل گرم بودم نمي دونستم چي سرم اومده و تازه االن داشتم 

 موقعیت و درك مي كردم

 خیانت بردیا براي من دیوانه كننده بود

 بیامو هیچ جوره نمي تونستم باهاش كنار 

 از اون روز كه تو بیمارستان دیدمش دیگه ندیدمش

 یعني جرعتش و نداشتم

كیارشم فهمیده بود عالیقه اي به دیدن بردیا ندارم دیگه اصرار نمي 

 كرد

 به همه گفته بود نا خوش احوالم

 همش خودم و با ژیار سرگرم مي كردم
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تا این كه یه روز همون طور كه مشغول گرد گیري خونه بودم 

 زنگ خونه به صدا در اومد

 گمون مي دادم یكي از همسایه ها باشه

 وگرنه كیه بدون باز شدن در ورودیه پایین بتونه بیاد باال؟!

 چادري رو سرم انداختم و در و باز كردم

 با دیدن شخص رو به روم شوكه شدم

ازش دوري مي كردم حاال به پاهاي خودش  كسي كه این همه مدت

 اومده بود تو خونم

خیره ي صورتش كه كمي ضعیف تر از سابق به نظر مي رسید 

 شدم

 سالم كردم و من الل شده بودم تا جوابش و بدم

 با صداي خاله كه درست پشت سرمون بود به خودم اومدم

 _خاله جان نمي زاري بیایم داخل؟!

 ي در كنار رفتمسري تكون دادم و از جلو

 مامان و خاله دریا به همراه كیانوش وارد خونه شدن

 و لحظه آخر با ورود بردیا تو آغوشش فرو رفتم

 سرش و تو موهام فرو برد و آروم لب زد:
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 _دلم برات تنگ شده بود فسقل دایي

 چشماي پر اشكم و بستم

قطره هاي اشك گونم و خیس مي كرد و من نمي تونستم هیچ جوره 

 جلوشون و بگیرم

 آخه چرا بردیا این كار و با من كرد چرا؟!

 آراد و ماندانا رو بخشیدم اما آیا مي تونستم بردیا رو هم ببخشم!؟

 چشمام و باز كردم

 نه نمي تونستم

 فعال نمي تونستم

چون از بردیا توقع نداشتم و اصوال بخشِش كسي كه ازش توقعي 

 نداریم خیلي سخته

 وسط فقط خودمون اذیت مي شیم اون قدر سخت كه این

 فقط خودمون....

 از تو بغل بردیا بیرون اومدم

 با تعجب نگام كرد

 آروم زدم:
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 _االن میام

 و با عجله به اتاق خوابم پناه بردم

 در و بستم و تكیه به در شروع كردم به زار زدن

 اون قدر پر بودم كه با این گریه ها خالي نمي شدم

 عوض كردن لباسام از اتاق رفتم بیروناشكام و پاك كردم و با 

همون طور كه كسي از مشكل بردیا با ما با خبر نشده پس نباید 

 بزارم كسیم از مشكل ما با بردیا با خبر بشه

دستي دیگه اي به صورتم كشیدم و رو به جمع سالم كردم و با لبخند 

 مصنوعي روي لبام ادامه دادم:

 هول شدم_ببخشي بردیا رو كه دیدم یه خورده 

 خاله لبخند مهربوني زد:

 _اشكال نداره عزیزم درك مي كنم 

 حاال راشین جان چرا یه سر به ما نمي زني؟!

 در حالي كه وارد آشپزخونه مي شدم گفتم:

 _یه خورده حالم خوب نبود

از طرفیم ژیار بهونه گیر شده همش حس مي كنم كم كم داره 

 دندوناش در میاد
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زیر كتري و روشن كردم و مشغول چیدن لیواناي كمر باریكم داخل 

 سیني شدم 

 یه سري لیوان دیگم از داخل كابینت در آوردم تا شربت درست كنم

 صداي مامان از داخل حال بلند شد

 _ژیار خوابه االن؟!

 _آره مامان

 _ببینمش مي تونم بفهمم دندونش داره در میاد یا نه.دكتر بردیش؟!

 شربت و داخل لیوانا ریختم

 _نه فعال نبردم.ولي فردا وقت دكترشه

 سیني و برداشتم و تز آشپزخونه اومدم بیرون

 مشغول تعارف كردن شدم كه مامان گفت:

 _باید زودتر از اینا مي بردیش پیش دكتر

 خواستم حرفي بزنم كه صداي گریه ي ژیار بلند شد

من میارمش " وارد اتاق كیانوش سریع از جاش بلند شد و با گفتن"

 خواب شد

برگشتم تا به بردیا شربت تعارف كنم كه دیدم لبخند به لب خیره ي 

 اتاق خواب شده
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 انگار اونم از دیدن ژیار ذوق داره

 آروم گفتم:

 _بفرمایید

 لیواني برداشت و تشكر كرد

 روي مبل كنار مامان نشستم كه یهو بردیا از جاش بلند شد

دم به كیانوش و ژیاري كه تو بغلش ورجه رد نگاهش و دنبال كر

 وروجه مي كرد رسیدم

 كیانوش با ژیار حرف مي زد و مي گفت:

 _فسقل عمو چرا انقدر مي خوابي تو؟!

 كاري جز خواب نداري؟!

 و ژیارم آروم مي خندید و براي عموش دلبري مي كرد

 بردیا به سمتشون رفت

 لبخند رو لبم ماسید

 ژیار آسیبي بزنهمي ترسیدم بخواد به 

 ژیار و از كیانوش گرفت و بغلش كرد

 كیانوش غر غر كنان گفت:
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 _بیا هنوز نیومده شد هووي من

 بردیا جان شما فعال به استراحت نیاز داریناااا

 بفرمایید بشینید تا منم به برادرادم برسم

 بردیا اخمي كرد كه كیانوش ادامه داد:

د برادزادم و بیارم شما بهش _نه چیزه ...مي دوني...منظورم این بو

 برسي

 مامان و خاله به این حرف كیانوش خندیدن و من استرس داشتم 

بردیا نشست رو مبل و مشغول بازي كردن و حرف زدن با ژیار 

 شد

و من هر لحظه به این موضوع فكر مي كردم كه نكنه این رفتارشم 

 فیلم باشه

اشتم و به كیارش آخرشم طاقت نیاوردم و گوشیمو و از رو میز برد

 زنگ زدم

 باید هر چه زودتر بر مي گشت خونه

 فاصله ي بین زنگ زدن من و برگشتن كیارش یك ساعت بود 

موقعي كه رسید خونه كلي از دیدن مهمونا به خصوص بردیا خوش 

 حال شد
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نمي دونم چرا با این كه از خیانت بردیا خبر داشت ولي انقدر 

 بیخیال بود

 تو مخم این موضوع رفته بود

هر چقدر كه من به بردیا بي محلي مي كردم برعكس كیارش 

 تحویلش مي گرفت

 شب كه شد باالخره تصمیم به رفتن گرفتن

كیارش اولش اصرار به موندنشون كرد ولي وقتي بي توجهي من و 

 دید ترجیح داد سكوت كنه و دیگه چیزي نگه

 مهمونا كه رفتن بغضم شكست

 د و یهو من و به آغوش كشیدكیارش اولش متعجب نگاهم كر

 چرا این كابوساي لعنتي دست از سرم بر نمي داره؟!

 كمي كه تو بغض كیارش گریه كردم آروم شدم

 آغوش كیارش مثل همیشه معجزه مي كرد

 سرم و از روي سینش برداشت و دستي روي چشماي نمناكم كشید

 _نمي خواي بگي چي شده؟!

 گفتم:زل زدم تو چشماي مهربونش و 

 _چطور تونستي انقدر زود بردیا رو ببخشي؟!
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 چشماي كیارش از تعجب گرد شد

 _چطور؟!

 پوزخندي زدم

 _یعني واقعا نمي دوني؟!

 دستم و گرفت و من و نشوند روي مبل

 _درست حرف بزنم ببینم منظورت چیه؟؟

 باید همه چي و مي گفتم

 نباید بذارم سكوت زندگیم و خراب كنه

 نباید....

 چرخیدم سمتش و گفتم:

 _آراد همه چي و بهم گفت؟!

 اخماي كیارش با آوردن اسم آراد رفت تو هم

 _چي بهت گفت؟!

 _ همه چیو

آراد بهم گفت كه روزي كه ما رفتیم شمال آدرس جایي كه بودیم و 

 از بردیا گرفته
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من به بردیا زنگ زده بودم و فقط بردیا بود كه از آدرس ما خبر 

 داشت

 این بردیا بوده ك براي انتقام از تو گند زد به زندگیم

 به زندگیمون

 باز هم این بغض لعنتي سر باز كرد

 كیارش لبخند محوي زد 

 _پس آراد این چیزارو به تو گفته

 سري تكون دادم

 كیارش كه سكوت كرد با صداي لرزوني پرسیدم:

 _مگه اینطور نیست؟!

 یهو از جاش بلند شد

 سمت تراس مي رفت گفت:در حالي كه به 

 _چرا همینطوره ولي...

 مردد زمزمه كردم:

 _ولي چي؟!

 پشت شیشه ي تراس ایستاد
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 _ولي نه كامل

 تو هنوز خیلي چیزارو نمي دوني

 سوالي به كیارش نگاه مي كردم كه به حرف اومد:

_كارام كه درست شد مجبور شدم ساناز و سارا رو تنها بزارم و 

 برگردم ایران

ماندانا با همه نفرتي كه به من داشت در عوض ساناز و سارا رو 

 دوست داشت

 بارها دیده بودمش كه سارا رو به سینش مي فشرد و اشك مي ریخت

به سارا جایي بچه ي از دست رفتش عشق مي ورزید و هواي 

 سانازرو هم داشت

 و همین موضوع خیالم و راحت مي كرد

م و كارام عقب افتاده بود كه تو اون مدت انقدر كالفه شده بود

 كیانوش شاكي شد و مجبور شدم همه چي و بهش بگم

 كیانوشم مثل همیشه هوام و داشت و اومد ایتالیا

 در به در به دنبال یه دكتر خوب مي گشت 

 سانازم كه تحت مداوا قرار گرفت خیالم راحت شد

 وارد ایران كه شدم جز خانوادم كسي نمي دونستن
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كاراي عقب افتاده خودم و كیانوشي كه به خاطر من از كاراش باید 

 زده بود و انجام مي دادم

حسابي سرم شلوغ شده بود و اگه اقوام مي فهمیدن مي خواستن هي 

 بهم سر بزنن و دعوتم كنن 

 منم نه كه خوشم نیاد واقعا وقتش و نداشتم

 كارام كه درست شد باالخره اعالم حضور كردم

 و رو تو اون مهموني دیدمو بعد سالها ت

 ولي چه مهموني؟!

 با حرفایي كه آراد قبلش بهم زده بود كوفتم شد

 اون لحظه چقدر از دست آراد كفري شدم با حرص گفتم:

 _همین كه گفته بود من باهاش رابطه داشتم؟!

 اخماي كیارش رفت تو هم

 انگشت اشارش و گذاشت رو لبم و گفت:

 بت كنیم_ششش اصال نمي خوام راجبش صح

 چون بعدش ضمانت نمي كنم كه بالیي سره آراد نیارم

 لبخند محوي زدم



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1821 

 بوسه اي روي سرم نشوند و ادامه داد:

 _دقیقا چند ساعت قبل از شروع مهموني آراد اون حرفارو زد

اون موقع ها قصد داشتم كم كم باهات بهت نزدیك شم و بیشتر باهات 

 آشنا شم ولي با حرفاي آراد ...

 سكوت كیارش تو دلم به آراد لعنت فرستادم.با 

من مي تونستم كیارش و زودتر از اینا داشته باشم ولي به خاطر 

آراد لعنتي كه ذهن كیارشم و شست و شو داده بود هم كیارش و 

 اذیت كرد هم باعث دوري من از خوشبختي شد

 كیارش همون خوشبختي بود. نبود؟!

 خیره ي كیارش شدم كه ادامه داد:

 اون شب خیلي بهم فشار عصبي وارد شد ._

نمي دونم چرا حس مي كردم آراد دروغ مي گه و مي خواستم 

 واقعیت و از زبون خودت بشنوم.

اما تا به خودم اومدم دیدم آراد اومد خواستگاري و تو تو همون 

 جلسه اول بله دادي.

 انگار یه سطل آب یه ریختن روم

 د بود.این كارت مهر تاییدي رو حرفاي آرا
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اون لحظه بیشتر از همه از دست خودم ناراحت بودم كه چرا زودتر 

 بر نگشتم.

روزي كه به خاطر ترسوندن من حالت بد شد و رسوندمت 

 بیمارستان دكتر بهم گفت شوك عصبي بهت وارد شده.

 وقتي رسوندمت خونه بابات همه چي و برام تعریف كرد.

 فهمیدم چه گذشته ي سختي داشتي.

دشیر همه چي و فهمیدم و شبش كه آراد اومد با برخوردي راجب ار

 كه تو داشتي یه شكایي كردم.

اگه عاشقش بودي  تو همچین موقعیتي بیشتر بهش نیاز داشتي نه 

 این كه پسش بزني.

بعدشم كه پدرت بهم گفت اردشیر دوباره برگشته، و آراد قول داده 

ار مي لنگه اما تو رو از ایران خارج شده حس كردم یه جاي این ك

به خاطر حرفاي آراد چیزایي كه تو ذهنم بود و دور ریختم و سعي 

 كردم خودم و قاطي این مسائل نكنم

 همه اینا گذشت تا رسیدیم به شب رفتن آراد

 اون شب خونتون دعوت بودم

 چون هم قرار بود آراد بره هم شب بعدش بلیط واسه ایتالیا داشتم

 ت نباشممیخواستم برم و شاهد ازدواج
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 اون شب به اصرار كیانوش اومدم خونتون

 همین موقع آراد با چهره ي عصباني اومد پایین

بقیه ترجیح دادن بیرون تو هواي آزاد بمونن كه كیانوش به بهونه ي 

 فوتبال من و كشید داخل خونه

 مي گفت از قیافت فهمیده به این وصلت ناراضي

 كه آراد و نمي خواي

درسته من كمي شك داشتم ولي با حرفایي كه آراد چندین دلیل آورد 

 زده بود واقعا اون لحظه مخم رد داد

 نمي خواستم بیام باال ولي باالخره یه حسي من و تا اتاقت كشوند

یه حسي بهم مي گفت تو كه باالخره فردا مي ري حداقل برو باهاش 

 خدافظي كن

لباي پارت و رد وقتي وارد اتاقت شدم توقع هر چیزي و داشتم جز 

 چهار تا انگشت رو گونت

اون لحظه تنها چیزي كه مي خواستم بودن آراد و شكستن انگشتاش 

 بود

 موضوع رو كه برام تعریف كردي تازه به خودم اومدم

 تازه فهمیدم در تمام این مدت اشتباه قضاوتت مي كردم
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 كه گناهكار اصلي آراد بوده نه تو

 ال آراد و جا بیارمهمون موقع با خودم عهد كردم ح

 گریه هات عذابم مي داد

چهرت انقدر مظلوم شده بود كه قلبم و به درد آورد طوري كه 

 آخرش طاقت نیاوردم و لباي زخمت و بوسیدم

 به خودم كه اومدم تازه فهمیدم چه غلطي كردم

 سریع از اتاق زدم بیرون 

 مجبور شدم برم و جریان و به بقیه بگم

 مون موقع تموم مي كردمچون باید همه چي و ه

نمي خواستم مثل خیلیا انقدر صبر كنم تا اون زخم كهنه شه و به 

 چشم كسي نیاد

 بعدشم از یه جر و بحث كوچولو ازش یاد كنن

باید تا زخم تازه بود به بقیه مي گفتم تا با دیدنت تو اوج عصبانیت 

 درست ترین تصمیم و بگیرین

 اد صد در صد تضمیني بوداون موقع بهم خوردن نامزدي تو و آر

 بابات كه شنید با دیدن قیافه ي جدي من فهمید شوخي در كار نیست

 با عجله به سمت اومد 
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مامانت خشكش زده بود و هر لحظه منتظر بود كه من بگم دروغ 

 گفتم

 یهو به خودش اومد و با عجله دنبال بابات راه افتاد

 تادمموندن و جایز ندونستم و منم پشت سرشون راه اف

اون روز بابات انقدر عصباني بود كه همون لحظه نامزدي و بهم 

 زد و خانواده ي خاله هم اظهار شرمندگي كردن و رفتن

از طرفي از پاك بودنت و از طرف دیگم از بهم خوردن نامزدي 

 خوش حال بودم

انگار قسمت این بود كه تو این موقعیت من بیام تو اتاقت و تو رو تو 

 موضعیت ببینماون 

اون شب وقتي جلو همه ازت خواستگاري كردم واقعا از تهه دلم 

 بود. واقعا مي خواستمت.

خودمم نفهمیدم چطور اون حرف و زدم ولي واقعا با تمام وجود گفتم 

 كه مي خوام زنم بشي.

 مي خواستم تا قبل از برگشتن آراد به دستت بیارم

یر برامون زنگ خطر بابات اول مخالفت مي كرد اما وجود اردش

 بود
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یه بار كه با دوستات رفتي بیرون یادته اومدم سره راهت و ازت 

 خواستم با من برگردي؟!

 كمي طول كشید تا اون روز به باد بیارم

 با تكون دادن سرم كیارش ادامه داد:

_اون روز اردشیر همون اطراف بوده و بابات و با فرستادن 

 تهدید مي كنه.عكسایي كه همون لحظه ازت گرفته 

 براي همین من قدم به قدم دنبالت بودم و حواسم بهت بود

تا این كه همون روز یكي پنجره اتاقت و شكست و تو اصرار داشتي 

 كه اردشیره

همون روز بود تصمیم گرفتم از اینجا ببرمت اونم به هر قیمتي كه 

 شده

راضي كردن بابات سخت بود ولي وقتي موقعیت و سنجید و فهمید 

 رفتن به نفعته باالخره رضایت داد.

 شبي كه قرار بود از اونجا بریم من یه دور اون اطراف و چك كردم

 مصطفي و چند تا مامور دیگم اون اطراف حواسشون به ما بود

 نمي دونم چرا حس خوبي به آقاي یعقوبي نداشتم

 وقتي وارد خونش شدیم احساس خطر كردم
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 حسم هیچ وقت بهم دروغ نمي گفت

 ي اسلحه اي تو جیبم بود كه خیالم و راحت راحت مي كردول

 با تعجب گفتم:

 _كیارش تو اسلحه داشتي؟!

 سري تكون داد

 _آره الزم بود

 باورم نمي شد كیارش مجبور بشه اسلحه دست بگیره

 زل زدم به كیارش كه ادامه داد:

 _حاال یه  اسلحه بود دیگه، اونم براي محافظت از تو

مصطفي هم در جریان بود یعني خودش پیشنهاد اسلحه رو داد مي 

 گفت داشتنش واجبه 

تو خونه ي آقاي یعقوبي یه لحظه دیگه مي موندیم شك نداشتم ازش 

 استفاده مي كردم

 چون حس خوبي به یعقوبي نداشتم آدرس و اشتباه بهش گفتم

از خونه كه زدیم بیرون همه حواسم به اطراف بود كه یه وقت كسي 

 نخواد تعقیبمون كنه 

 مصطفي و چند تا مامور دیگه هم از پشت هوامون و داشتن
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چند باري میانبر زدم و از راه هایي مي رفتم كه مطمئن شم كسي 

 دنبالمون نیست

 وارد شمال كه شدیم یه راست رفتم متل قو

 ر من داشتي بهم قدرت مي دادحس امنیتي كه كنا

 سیم كارتت و گرفتم و به جاش یه سیم كارت جدید بهت دادم

 روز به روز بیشتر باهات آشنا مي شدم

با فشاري كه توسط اردشیر بهت تحمیل میشد و عصبیت كرده بود 

 ولي با این حال بازم شیطنتاي خودتو داشتي

ریختن تو  شیطون بودي  و گاهیم بازیگوشي مي كردي مثل پیاز

 غذا و ساالد در حالي نمي دونستي من پیاز و دوست دارم

 با یادداوري اون روز لبخندي روي لبام نشست

 _بعدشم كه اون موضوع لعنتي پیش اومد

 جریان اون ماشین و اون نامه

اون لحظه بود كه من فهمیدم این اتفاقا زیر سره فقط اردشیر خالي 

 نمي تونه باشه

اهوش باشه بازم نمي تونه به تنهایي مارو اینجا اردشیر هر چقدرم ب

 پیدا كرده باشه
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چون اصال از وجود این ویال با خبر نبوده و اون روزم كه كسي در 

 حال تعقیب كردنمون نبود

 پس این یعني كسي كمكش مي كرد

 و اون شخص بي شك یه آشنا بوده

 یه آشناي نزدیك

 متعجب به كیارش نگاه كردم

 شك كرده بودي؟! _یعني تو از اولش

 كیارش سري تكون داد

من از اولش شك كرده بودم ولي نمیشد به پلیس همه چي و كامل 

 گفت چون فقط یه شك بود ، شكي كه توش پاي عزیزامم گیر بود

 منظورش كیارش و فهمیدم ￼

 با ناراحتي سرم و پایین انداختم  كه كیارش ادامه داد:

رو پیدا كردي و یه ماشین _اون روزي كه تو توي شمال اون نامه 

 مشكوك و دیدي مطمئن شدم یكي از نزدیكامون طرف اردشیره

 حتي به مصطفي كه پلیس بودم شك كردم

اول نمي خواستم برت گردونم تهران ولي دستم امانت بودي و 

 اردشیر جامون و پیدا كرده بود 
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 پس موندنمون ریسك بود

ویبره ي گوشیت بلند موقع برگشتمون وقتي تو خواب بودي صداي 

 شد

اولش خواستم بیخیال شم اما با یادداوري این كه كسي شمارت و 

 نداره گوشي و برداشتم

 چند تا پیام و چند تا تماس از دست رفته داشتي

 پیمارو كه خوندم شوكه شدم

شماره ناشناسي بود كه داشت تهدید مي كرد كه همون طور كه 

 و پیدا مي كنهشمارت و پیدا كرده جاییم كه هستي ر

 عصباني شدم 

كم مونده بود گوشي و از پنجره پرت كنم تو اتابان كه با دیدن پیام 

 آخرت چشمام از تعجب گرد شد

 كم مونده بود وسط خیابون تصادف كنم

 شماره بردیا بود

یه جایي نگه داشتم و با دقت پیامش و چند بار خوندم ازت معذرت 

آراد برگشته و اوضاش خیلي بده خواسته بود كه نمي تونه بیاد چون 

و چند باري خواسته دست خودكشي بزنه و چون كسي از برگشت 
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آراد خبر نداره مجبووه كنارش بمون و از طرفیم گفته بود كه 

 خیالش از بابت تو راحته كه كنار مني ترجیح مي ده فردا بیاد

 این پیام خیلي مشكوك بود و مهم

 سواالتم و با توجه به همین پیام پیدا كنممي تونستم جواب تمام 

 فقط یه خورده دقت مي خواست و تحقیق

 وقتیم رفتم تو تماسات دیدم خودت به بردیا زنگ زدي 

جریان اون پیامارو به بابات و مصطفي گفتم اما از پیام  بردیا 

فاكتور گرفتم و بعد فرستادنش واسه خودم از رو گوشي تو پاكش 

 كردم

 ن درگیر این قضیه بودم تا روز عقدمو

رفتار بد بردیا منو متعجب و شكم و بیشتر مي كردزیر نظر گرفته 

 بودمش و مواظبش بودم

 تا این كه جریان و به كیانوش گفتم

كیانوشم میره با بردیا حرف مي زنه تا شاید بتونه حرفي از زبونش 

 بكشه بیرون

و یه جورایي از اونجایي كه كیانوش و بردیا با هم خیلي جور بودن 

بهترین دوست هم به حساب میومدن بردیا به كیانوش مي گه كه 

خونش بوده كه در مي زنن وقتي در و باز مي كنه آراد و مي بینه 



 متنی کادر این دادن قرار برای. کنید جلب را خود خوانندگان توجه، کلیدی نکته یک بر تأکید برای فضا این از استفاده یا سند از جالب قول نقل یک افزودن با]

.[بکشید را آن کافیست، صفحه هرکجای در  

 من و تو مال همیم

 

1832 

كه با قیافه داغون در حالي كه حالت نرمالي نداشته وارد خونش مي 

 شه

اولش تعجب مي كنه ولي بعدش مي فهمه كه آراد تازه برگشته ایران 

واطر  جریان بهم خوردن نامزدي و كاري كه كرده روش و به خ

 نمیشه بره خونه ، حالش بد بوده و 

آراد ابراز پشیموني مي كنه و انقدر حال خودش و بد نشون مي ده 

 كه دل بردیا به رحم میاد

مثل این كه تو این سالها كه آراد تو رو مي خواسته بردیا هم در 

 جریان بوده

ون روز و مي پرسه آرادم قضیه تو با اون براي همین ازش جریان ا

 پسره رو مي ذاره كف دست بردیا

بردیا هم كار اون روزش و مي زاره پاي غیرتي ولي بازم مي گه 

 حق نداشته رو تو دست بلند كنه

آراد مي زنه زیر گریه و مي گه به خاطر راشین قید مسابقم و زدم 

 و برگشتم اما اون رفته

 ي از راشین نبودههمه جارو گشتم اما خبر

موقعیم كه تو به بردیا زنگ مي زني آراد براي این كه تو حالت بد 

 نشه نمي گه كه آراد برگشته
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 به خیال خودش شما دو عاشق و معشوق بودین

 همون موقع به آراد زنگ مي زنه و جاي تو رو بهش مي گه

 مي گه تا آراد آروم شه و انقدر دنبال تو نگرده

یزنه به دیوونگي و حال خرابي كه راشین من و آرادم خودش و م

نمي خواد و من باهاش بد كردم و من لیاقت راشین و ندارم من 

 خودم و مي كشم و این داستانا

از طرفیم مي گه كه منم تو رو مي خواستم و اون شبم به خاطر این 

كیارش همه چي و بهم زده كه خودش صاحب راشین شه كه راشین 

 و ازم بگیره

 همین بردیا بهم بدبین شده بود براي

 ازدواجمونم مهر تاییدي رو حرفاي آراد بود 

 كه من با نامردي با تو ازدواج كردم و تو حق آراد بودي

بردیا هم مي ترسه آراد بالیي سره خودش بیاره دیگه نمیاد شمال و 

 در به در دنبال آراد مي گرده

 در حالي كه لبام مي لرزید گفتم:

 _خب...
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خب ، آراد با این كارش بردیارو مي فرسته دنبال نخود  _خب كه

 سیاه و خودش میاد شمال 

یه ماشیني از شمال تا دمه خونه پشت سرمون بود مثل این كه آراد 

 بوده

و تو اعترافاتش گفته چند باري خواسته بدزدتت ولي نتونسته نه كه 

 موقعیتش و نداشته باشه ها اون موقع ها جرعتش و نداشته

 الي كه قلبم بي تابانه به سینم مي كوبید گفتم:در ح

 _پس بردیا چي؟!

 صورت كیارش رنگ تعجب به خودش گرفت

 _بردیا هیچي

 _منظورم اینه بردیا هم باهاشون هم دست بوده آره؟!

 ابروهاي كیارش باال رفت

 _خوبي راشین؟!

 معلوم هست چي داري مي گي؟! چه خیانتي؟!

 مكمون مي كردبردیا در تمام این مدت داشت ك

موقعي كه فهمیدم همه چي زیر سره آراد بود اون شبي بود كه رفتیم 

 خونه بابات اینا و آراد اومد و اون چرت و پرتارو گفت
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چون از قبلم یه شكایي كرده بودم چند تا بپا گذاشته بودم وقتي بهم 

زنگ زدن و گفتن آراد كاراي مشكوك مي كنه و حتي یه بار با به 

 د ها فهمیدم اردشیر بوده مالقات داشته باورم نمي شدفردي كه بع

 فكر مي كردم ترسو از این حرفا باشه

 ولي مثل این كه اشتباه فكر مي كردم

 لعنتي بد ازش رو دست خورده بودیم

وقتیم رفتیم ایتالیا و جریان اون گوشي پیش اومد به ماندانا شك كردم 

 واقعیت تبدیل شدو بعد از كار گذاشتن دوربین بازم شكم به 

 ماندانا تو خونم بود و خیلي راحت داشت بهمون نارو مي زد

وقتي فهمیدم همه چي زیر سر مانداناس نتونستم از خونم بندازمش 

 بیرون چون از ما دور مي شد معلوم نبود دست به چه كاري بزنه

 باید نزدیك بود و زیر نظر مي گرفتمش

 پس تو رو از اونجا بردم

 یكي خونمبردم تو اون 

باید هم از تو محافظت مي كردم هم قدم هاي ماندانارو كنترل مي 

 كردم

 باید گیرش مي نداختم باید...
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 چشمام داشت از حدقه مي زد بیرون

 بغض به گلوم چنگ مي زد و نمي دونستم باید چیكار كنم

 باید تمام سواالتي كه تو سرم رژه مي رفت و ازش مي پرسم 

 با صداي لرزوني گفتم:

_پس اون روزي كه از خونه زدي بیرون و بعدش من بهت زنگ 

 زدم اون جواب داد چي؟!

 لبخندي روي لباي كیارش نشست

 تن لرزونم و تو بغلش كشید

 بوسه ي روي موهام و زد و گفت:

_اون شب مجبور بودم برم ،ماندانا تهدید كرده بود و از طرفي 

 براش نقشه ها داشتم

زني به گوشیم و از شانس بدم اون ولي همون موقع تو زنگ مي 

لحظه چون گوشي رو میز بوده و من تو اتاق، ماندانا گوشي و 

 جواب مي ده مي ده

اون شب مي خواستم ماندانارو ببرم بیرون با حرف خرش كنم ببینم 

 میشه حرفي از زیر زبونش بیرون كشید یا نه
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تمام ولي آخرشم با دلشوره اي كه داشتم برگشتم خونه و با دیدم 

 ظرف و ظروفاي  شكسته شده اون وسطه

 خواستم باهات حرف بزنم

 حدس مي زدم بازم ماندانا آتیش سوزونده باشه 

ولي هر چي من سعي مي كردم باهات حرف بزنم تو جري تر مي 

 شدي

 براي همین سكوت و ترجیح دادم

 مثل این كه تو اون وضعیت به بردیا زنگ مي زني

 خودش بهم گفت

 نگرانت بود

و از طرفیم با كیانوش قرار بود بیان اینجا تا یه سري چیزاي دیگه 

 رو بررسي كنیم 

 ماندانا یه هم دست داشت و باید اونم پیدا مي كردم

 فهمیده بودم 

 با آراد هم دسته و مي خواستم از این طریق اردشیرم گیر بندازیم

ن اون روزي كه ماندانا زنگ زد شركت تا ببینه من شركتم یا نه چو

 قرار بود برم فرودگاه دنبال بردیا و كیانوش
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 اون موقع فقط تو رو خطر دیدم و سریع برگشتم خونه 

 حرفاش و كه شنیدم نتونستم خودم و كنترل كنم

 معلوم بود اونم توقع دیدن من و نداشته

 از خونه كه انداختمش بیرون كیانوش اینا هم رسیدن

 بردیا با دیدنت عصابش ریخت بهم

ت تو رو از اونجا دور كنه و منم چون محافظ گذاشتع قصدش داش

بودم واست و خودمم حواسم بهت بود ترجیح دادم بمونیم و باعث 

 دستگیریشون بشیم

 با فرار هیچي درست نمي شد

 این و تجربه كرده بودیم

 با بغض نالیدم:

 _چرا بردیا من و دزدید؟!

 لبخندي روي لباي كیارش نشست

 اینجوري فكر مي كردیم_اون تو رو ندزدید ما 

 _یعني چي؟!

_یعني این كه تو اون روز حالت بد میشه و بردیا مي رسونتت 

 بیمارستان اون جاست كه مي فهمه حامله اي
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 و این یعني زنگ خطر

ماندانا اگه مي فهمید حامله اي هر كاري مي كرد تا بچه رو ازت 

 بگیرم چون براي انتقام بچش اومده بود

فكر مي كرد من بچش و كشتم و صد در صد با فهمیدن اینكه حامله 

 اي براي عذاب دادن من دست به كشتن بچم مي زد

از طرفیم دكتر گفته با توجه به شوكي كه اون روز بهت دست داده 

 ممكن بوده بچه رو از دست بدي

و چون موقع رسیدن بردیا و كیانوش فقط من و تو توي خونه بودیم 

 مي كرد باعث این حالتم بردیا فكر

همه ي این موضوعات باعث شد تو از اون من و اون خونه دور 

 كنه

 كه بعد ها وقتي توضیحاتش و شنیدم بهش حق دادم

 بردیا از همه موضوعات خبر داشته

با توجه به اعترافات آراد مثل این كه بردیا فكر مي كنه من و ماندانا 

ه دنبال ماندانا نمیاد فكر مي با هم رابطه داشتیم و براي همین دیگ

 كنه اومده ایتالیا تا پیش من باشه

ولي وقتي با كیانوش میان براي كمك به ما كیانوش همه چي و 

 براش تعریف مي كنه
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 براي همین من از روي بردیا خجالت مي كشیدم

این همه مدت خودش و با فكر به این كه من بهش خیانت كردم و 

 عذاب دادهعشقش و ازش گرفتم 

و منم چون نمي دونستم قضیه از چه قراره هیچ توضیحي بهش 

 ندادم

 اشكام یكي از پس از دیگري روي گونه هام سرازیر مي شدن

 سرم و از روي سینه ي كیانوش بلند كردن و زل زدم تو چشماش

 _یعني بردیا بي گناه بود؟!

 یعني من این همه مدت اشتباه قضاوتش مي كردم؟!آره؟!

 متعجب نگام كرد كیارش

 _یعني چي؟!چه گناهي؟!

 صداي هق عقم بلند شد

 _آراد گفت اون عوضي گفت و من خر باور كردم

 اون گفت بردیا بهش بهش گفته با ویالي كیانوشیم

 مي گفت هم دستشونه

 كیارش از اون موقع من دیگه نتونستم مثل سابق با بردیا رفتار كنم
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 ازش دوري مي كردم

 بچم آسیب مي رسونه حس مي كردم به من

تو دوره اي كه به خاطر من تیر خورده بود و من باید پیشش مي 

 موندم ازش دوري كردم

 من اشتباه كردم كیارش اشتباه كردم

 با كشیده شدنم تو آغوش گرم كیارش صداي گرم بلند تر شد

 تازه مي فهمیدم با این سكوتم بازم چه اشتباهي كردم

 یا روهم خودم و عذاب دادم هم برد

 مي خواستم با سكوتم همه چي و درست كنم بر عكس گند زدم

 چنگي به سینه ي كیارش زدم و بلند هق زدم

 _كیارش من با بردیا بد كردم

 داییم در تمام مدت حواسش به من بوده و من اشتباه قضاوتش كردم

 چطور تونستم همچین فكري و راجب بردیا بكنم؟! چطور؟!؟

 كرد و سعي در آروم كردنم داشتكیارش كمرم و نوازش مي 

 ولي چطور آروم مي شدم؟!

 من به داییم تهمت زده بودم
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 ازش دوري مي كردم و پیش خودم داشتم مجازاتش مي كردم

 از كي انقدر نامرد شده بودم؟!

 با بوسه اي كه روي موهام نشست

 سرم و بلند كردم و با مظلوم ترین حالت ممكن گفتم:

 بردیا؟!_منو و میبري پیش 

 كیارش من و به خودش و فشرد و كنار گوشم گفت:

 _فردا مي برمت قول مي دم تو آروم باش

 سرم و رو سینش گذاشتم و چشمام و بستم

 بعد از لحظه اي شنیدم كیارش با صداي آرومي گفت:

 _لعنت بهت آراد ... لعنت...

 افتادیمروز بعد با كیارش و ژیار به سمت خونه ي  بردیا راه 

 دل تو دلم نبود تا هر چه زودتر داییمو ببینم

 دلم براي آغوشش تنگ شده بود

 تو كل مسیر به بردیا فكر مي كردم

 به گذشته

 به كارایي كه برام انجام مي داد
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 به خوبیاش

صحنه تیر خوردنش جلوي چشمام جون گرفت و اشكام و رو گونم 

 سرازیر مي كرد

 یار االن مي ترسهكیارشم همش مي گفت آروم باش ژ

 اما اون لحظه كه من این حرفا حالیم نبود

 بد كرده بودم و كاري جز گریه از دستم بر نمیومد

 باید خودم و به جوري خالي مي كردم

وقتي رسیدیم كنار آپارتمان بردیا دستي زیر چشمم كشیدم و با پاهاي 

 لرزون به سمت در رفتم

 رو زدكیارش ژیار و از بغلم گرفت و زنگ خونه 

بغض به گلوم چنگ مي زد و به سختي داشتم جلوي ریزش اشكام و 

 مي گرفتم

 بردیا كه در و باز كرد وارد ساختمون شدیم 

یاده روزایي افتادم كه بعده مدرسه بي خبر میومدم اینجا و بعدش 

 مامان قر مي زد كه حداقل یه خبر بده بعد برو

مقصر من بودم خودم رفتم اون موقع دایي پشتم درمیومد و مي گفت 

 دنبالش یادمون رفت خبر بدیم
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 بغضم و قورت دادم

 وارد آسانسور شدیم و كیارش دكمه طبقه ي ششم و زد 

 چشمام و بستم 

 بوسه ي كیارش روي سرم نشست 

 و با صدایي مردونش كنار گوشم زمزمه كرد:

 _آروم باش خانومي 

 ولي مگه میشد؟!

 س داشتماز رو به رو شدن با بردیا هرا

 آخه چي بهش مي گفتم؟!

 مي گفتم ببخشید كه بهت شك كردم؟!

اون وقت اون نمي گفت پس چرا چیزي نگفتي كه الل موني 

 گرفتي...

با صداي خانومي كه بودنمون تو طبقه ي شش رو اعالم مي كرد 

 چشمام و باز كردم

 كیارش آروم گفت:

 _مطمئني همین االن مي خواي ببینیش؟!
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 و جلو تر از كیارش از آسانسور خارج شدم سري تكون دادم

بردیا به عادت همیشگیش در خونه رو باز گذاشته بود و رفته بود 

 داخل

 نفس عمیقي كشیدم و وارد خونش شدم

 مثل همیشه شیك و مرتب

 صداش از داخل اتاق خواب بلند شد

 _كیارش تازه از حموم اومدم بشین تا لباسام و بپوشم و بیام

 ریزش اشكام و بگیرمنتونستم جلوي 

 چشمام شروع به باریدن كرد

 خیره ي در بسته ي اتاقش شدم

 كیارش و ژیار وارد خونه شدن

ژیار متعجب به من نگاه مي كرد و تا قبل از این كه بخواد بهونه ي 

 من و بگیره كیارش از كنار من رفت و وارد حال شد

 دوباره رفتم تو گذشته 

حموم و من سشوار و قایم مي كردم تا موقع هایي كه بردیا مي رفت 

 موهاش و خشك نكنه
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بعدشم خودم با حوله میوفتادم به جون موهاش و صداش و در 

 میاوردم

 داد میزد نكن بچه موهام و كندي

 و من از تهه دل مي خندیدم و اونم هي قر مي زد

 با باز شدن در اتاق تپش قلب گرفتم

روي سرش بود و موهاش در باز شد و بردیا در حالي كه حوله اي 

 و خشك مي كرد اومد سمتم

 سرش و بلند كرد و گفت:

 _چه عجب یاد...

 با دیدن من حرف تو دهنش ماسید

 دستش رو موهاش خشك شد و با دهني باز من و نگاه مي كرد

 و من هیچ تالشي براي جلوگیري از ریزش اشكام نمي كردم 

 بعد از لحظه اي بردیا به خودش اومد

 شونش انداخت و اومد سمتم حولش و رو

 روي نگاه كردن او چشماش و نداشتم

 سرم و پایین انداختم 
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 رو به روم ایستاد 

 دستش و رو چونم گذاشت و سرم و بلند كرد

 نگاهمون به هم گره خورد

با صدایي كه نگراني توش موج مي زد و من دلم براش لك زده بود 

 گفت:

 _چرا گریه مي كني؟!

 اي نگران و نداشتمطاقت دیدن این چشم

 خودم و انداختم و تو آغوشش و گریه رو از سر گرفتم

 با صداي بلند گریه مي كردم و سینش چنگ مي زدم

 دستاي بردیا دورم حلقه شد

 سرم و رو سینش گذاشت و نگران تر از قبل گفت:

 _چي شده راشین؟!من و دق مرگ كردي

 گریه بهم اجازه ي حرف زدن نمي داد

 شتم گرفتم و محكم فشار دادملباس تنش تو م

 االن فقط دلم گریه مي خواست 

 گریه اي كه تو این یك سال یه لحظم ازم دور نبود
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 گریه اي كه هیچ وقت آرومم نكرد 

 فقط گونه هام خیس مي شد و سوزش قلبم بیشتر 

 نمي دونم چقدر تو بغلش بودم و اشك ریختم كه خسته شدم

 رسید و دیگه اشكي واسه ریختن نداشتمیا شایدم اشكام به پایان 

 سرم و از روي سینش برداشتم

دستاي بردیا صورتم و قاب گرفت و انگشت شصتش رو صورتم به 

 حركت در اومد

 اشكام و پاك كرد و رو چشمام بوسه اي زد

 زل زد تو چشمام و گفت:

 _دردونه ي دایي چرا گریه مي كنه؟!

 !كي باعث ناراحتي خواهرزادم شده؟!هوم؟

 بگو تا خودم برم آتیشش بزنم 

 بینیم و باال كشیدم و آروم لب زدم:

 _بردیا

 _بردیا اذیتت كرده؟!

 سري به نشونه ي نه تكون دادم و با بغض نالیدم:
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 _نه من بردیا رو اذیت كردم

 از حرفم تعجب نكرد 

 _كي این و گفته؟!

 _هیچكي

 _پس چرا فكر مي كني تو بردیارو اذیت كردي؟!

 دونم_مي 

 سرم و رو سینش گذاشت

 روي موهام بوسه ي طوالني زد و گفت:

_تو بردیارو اذیت نكردي این بردیا بوده كه عزیزدردونش و اذیت 

 كرده

 بردیایي كه نتونست از خواهرزادش خوب محافظت كنه

كه خواهر زادش كلي سختي كشید درد كشید و بردیاي لعنتي هیچ 

 كاري از دستش برنمیومد

 حرفاش داشت جیگرم و آتیش مي زد

 شده بود خنجري و قلب ناآرومم و به بازي گرفته بود

 با صدایي كه به خاطر گریه مي لرزید گفتم:
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 _تو مقصر نبودي بردیا

 مقصر منم ، منم كه این همه مدت هم تورو عذاب دادم هم خودم و 

 مني كه راجبت اشتباه فكر مي كردم

 مني كه...

 بردیا من و ببخش

 ببخش كه جاي پرسیدن قضاوتت كردم

 كه مجازاتت كردم، هم تو رو هم خودم و عذاب دادم

ازت دوري كردم به خاطر به مشت حرف چرتي كه آراد تحویلم 

 داده بود

 ولي به خدا تهه دلم این حرفارو قبول نداشتم

 نمي تونستم باور كنم ولي همه چي بر علیه تو بود

م از واقعیتي فرار مي كردم كه تو این مدت از تو فرار نمي كرد

 ازش وحشت داشتم

 مي ترسیدم باور كنم

 مي ترسیدم تو مقصر باشي

 مي ترسیدم....
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 گریه بهم امون حرف زدن نداد

 میون هق هقم ادامه دادم 

 _دوستم نداشته باشي

 بردیا سرم و به سینش فشرد و كنار گوشم زمزمه كرد:

 _هیچ وقت دیگه این حرف و نزن

 ه دوست داره هیچ وقت به دوست داشتنش شك نكنبردیا همیش

 تو اوج گریه لبخند دردناكي زدم

 چطور تونسته بودم به دوست داشتنش شك كنم؟!

 و حاال با این اوضاع چطور مي تونم خودم و ببخشم!

 چطور؟!

 یه هفته گذشته 

 یه هفته اي كه همه چي رو به راه بود 

 همش دوره همي همش مهموني 

 بردیا و كیانوش یه پاشون خونه ي ما بود 

طفلي ژیارم دیوونه كرده بودن انقدر از این دست به اون دست مي 

 چرخوندنش 
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 صداي آهنگ از خونمون لحظه اي قطع نمي شد

 بردیا و ملیحه دوباره با هم دوست شدن

 و خونه ي ما شده بود پاتوقشون

همیشه اعتقادات خاص خودش و داشت و سمت خونه ملیحه اي كه 

ي هیچ پسري نمي رفت خونه ي ما میومد و در كنار ما خیلي 

 احساس راحتي مي كرد

 دختري كه در تمام شرایط سخت بردیا لحظه اي تنهاش نذاشت

 بي شك لیاقت دایي خوش قلبم و داشت و مي تونست خوشبختش كنه

ون شركت مي كردن و تو ساناز و دختر كوچولوشم تو مهمونیام

 خوشحالیمون سهیم بودن

به تازگي متوجه شدم ساناز و كیانوش همچین نسبت به هم بي میل 

نیستن و از اونجایي از این قضیه مطمئن شدم كه مهنا مي خواست 

 طالق بگیره و برگشت سمت كیانوش اما كیانوش پسش زد

ونه ي مي گفت اگه منو مي خواستي انقدر راحت نمیشدي خانوم خ

 یكي دیگه

 مهنا هم از زندگي كیانوش خط خورد 
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كیانوشي كه طاقت گریه كردن هیچ و كس نداشت به راحتي از گریه 

هاي مهنا گذشت و مي گفت گریه هاش واسه دو روزه بفهمه من 

 نمي خوامش برمي گرده  سره خونه زندگیش 

 بخورهبازم مرد بود كه براي انتقامم كه شده نذاشت زندگیه مهنا بهم 

اما چه زندگي؟! زندگیه كه با حسرت داشتن كسه دیگه اي بخواد 

 بگذره كه زندگي نیست

 مهنا هم بد كرد

پاي عشقش نموند و حاال مجبوره با كسي زندگي كنه كه هیچ عالقه 

 اي بهش نداره

درد از این بیشتر كه با كسي همخواب بشي كه همسرته و هیچ حسي 

 بهش نداري ؟!

 ن این بود كه شوهر ساناز بچش مي خواستو جالب تر از او

انگار اون دختري كه باهاش بوده مقداري از اموالش و در عین 

مستي باال مي كشه و مي فهمه هیچكي براش ساناز پاك خودش نمي 

 شه

به بهونه ي سارا مي خواست ساناز و برگردونه خونه اما ساناز 

 قبول نكرد
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خودش مي گفت مي گفت مي گفت مثل این كه یادش رفته به دختر 

حرومزاده كه مي گفت سارا بچه ي من نیست از طرفیم سر پرستي 

 سارا رو به ساناز داده و حاال هیچ غلطي نمي تونه بكنه

اون روز وقتي كیانوش موضوع رو فهمید كلي داد و بیداد راه 

 انداخت كه خیلي غلط كرده مردیكه عوضي 

بچه نداشت االن كه اون موقعي كه با دختراي دیگه بود زن و 

 دورش خلوت شده یادش افتاده داره؟!

 از صد كیلومتریشون رد شه خودم آتیشش مي زنم

 و اون روز من لبخند ساناز رو به چشم دیدم

 دیدم سرش و پایین انداخت و لبخندي میلحي روي لباش نقش بست

 آیا این اسمش عشق نیست؟!

 آرادم به همه جرماش اعتراف كرد

 كافي نبودولي بخشش من 

 به جرم همدستي با به باند خالفكار براش چند سال حبس بریدن

 همچنین ماندانارو

 اونم مجبور شد مدتي و زندان بمونه

 و این انتخاب خودشون بود
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 ماندانا مي تونست االن زن دایي من باشه

 كه تو زندگیش پیشرفت كنه

 درس بخونه خوشبخت شه

 اما خودش زندان و انتخاب كرد

راي خوشبختي رو به روي خودش بست و در زندان و باز خودش د

 كرد

 آرادم االن باید تو شركت خودش بود نه گوشه ي زندان

 و بي شك این ها تماما انتخاب خودشون بوده 

 ولي از این ماجرا چهار درس خوب گرفتم 

 این عشق آخر بهتر از عشق اوله

 بدهیچ كاري تو این دنیا بي جواب نمي مونه چه خوب چه 

 خوشبختي یا بدبختي زندگیمون و خودمون انتخاب مي كنیم 

 تنها خودمون

 و در آخر عشق پاك بر همه چیز پیروزه

 بر همه چیز...

 سه ماه بعد 
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 مشغول برانداز كردن خودم تو آیینه بودم كه گوشیم زنگ خورد

 گوشي و از تو كیفم در آوردم 

اختیار لبخندي زدم و با دیدن اسم كیارش روي صفحه ي گوشي بي 

 جواب دادم:

 _جانم؟!

 صداي خندونش از پشت گوشي بلند شد

 _خانوم خانوما كارت تموم شد؟!

 _آره كجایي تو؟!

_دمه در بیا كه ژیار من و كشت انقدر نق زد بچتم مثل خودت نق 

 نقواِ 

 صداي ژیار از پشت گوشي میومد 

 مثل همیشه داشت بهونه ي من و مي گرفت

 ماماني بود شدیدبچم 

 خندیدم و در جواب حرفش گفتم:

_حاال كه داره اذیت مي كنه شد پسر من؟!دارم میام توام انقدر غر 

 نزن

 _قربون دستت زودتر بیا تا از دست این توله سر به بیابون نذاشتم
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 باشه اي گفتم و از جام بلند شدم

 آرایشگر كلي از آرایش صورت و موهام تعریف كرد

 ط نظر كیارش برام مهم بودولي االن فق

 مي خواستم فقط به چشم شوهرم بیام

بدترین آرایشم اگه داشته باشم ولي مورد تایید كیارش باشه حرفي 

 نداشتم

 مانتوي جلو بازم و پوشیدم و شالم و سر كردم

با صداي دوباره ي زنگ گوشیم از آرایشگرم خدافظي كردم و با 

 عجله از آرایشگاه زدم بیرون

 یارش دمه در پارك شده بودماشین ك

ژیار و تو بغلش گرفته بود و داشت سعي مي كرد پسرك توپولوي 

 من و بخندونه

 تو اون حالت دلم براي جفتشون ضعف رفت

 در جلو رو باز كردم و نشستم

كیارش سریع ژیار و كه با دیدنم دستاش به سمتم دراز شده بود و تو 

 بغلم انداخت و گفت:

 رو كه مخ برام نداشت. یه سره گریه كرده ._بگیر این جیغ جیغو
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 ژیار و به سینم چسبوندم و با حالت قهر گفتم:

 _همینه كه هست دستش درد نكنه. داره تقاص من و مي گیره ازت.

 ابرویي باال انداخت و جدي نگام كرد

 زل زدم تو چشماش و سري تكون دادم

 _چیه؟!

 لبخندي روي لباش نقش بست

 خانوم_خوشگل شدي 

 دلم از تعریف یهوهیش ضعف رفت 

در جواب لبخندي به روش زدم كه خم شد رو صورتم و بوسه ي 

 روي گونم زد

 سریع عقب رفتم و گفتم:

 _اِ كیارش چیكار مي كني تو خیابونیم

 شونه اي باال انداخت

 _خوب باشیم ، زنمي به كسي چه. 

نم كسي چیزي گفت ژیار و مي كوبیم تو سرش مي گیم بیا ای

 پسرمون ،زنمـه آقا زنمــه به شما چه.
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 اخمي كردم و گفتم:

 _از عمت مایه بذار چیكار به پسرم داري؟!

 لپ ژیار و كشید و گفت:

_پسره خودمه به تو چه. ماشاال توپلم هست بیوفته رو هر كي مي 

تركونتش. نگاهي به پسرك توپولوم انداختم با اون لپاي گوشتیش 

نگشتش و تو دهنش گذاشته بود و آروم خیلي خوردني شده بود. ا

 میك مي زد.

 گونه ي توپولوش و بوسیدم كه گوشیه كیارش زنگ خورد

 اٌ اٌهي گفت و در حالي كه ماشین و روشن مي كرد جواب داد

 _بله؟!

 صداي بلند بردیا پیچید تو ماشین

 _بله و بال..كجایي گور به گور شده؟!

بزن یه دوش بگیر فوتبالم مي خواي اصال نیا، برو خونه یه چرت 

 ببین بعد حال كردي یه سرم به اینجا بزن

 كیارش در حالي مردونه مي خندید گفت:

 _بیا داري داماد میشي هنوزم نق نقویي پس این ژیارم به تو رفته
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_بي خود پسرتو نچسبون به من ، خیر سرم ساقدوشمي كیانوش 

تا پنچ دقیقه گفت براي ساقدوش آدم حسابي نیستیا من گوش نكردم 

 اینجا بودي بودي، نبودي دیگه رات نمي دم

 و بدون هیچ حرف دیگه اي گوشي و قطع كرد

 به بحث این دوتا ریز ریز مي خندیدم كه كیارش گفت :

 _كمربندت و ببند

كمربند و كه بستم پاشو گذاشت رو گاز و با سرعت به سمت باغي 

 كه قرار بود توش عكاسي انجام شه روند

 ژیار از سرعت وحشت نداشتشكر خدا 

 درست مثل باباش تخس بود..

 با این وضع رانندگي كیارش درست پنچ دقیقه بعد وارد باغ شدیم

و كیانوش و سانازم كه به  بردیا و ملیحه در حالي عكاسي بودن

 تازگي نامزد كرده بودن گوشه اي داشتن حرف مي زدن 

با دیدن بردیا تو لباس دامادي یه لحظه بغض كردم و بغضم و پشت 

 لبخندم پنهون كردم.

با كیانوش  به سمتشون رفتیم و بعد از عوض كردن لباسا عكاسي از 

 ما ساقدوشا هم شروع شد.
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 یم دست یكي از كاركناي اونجاسارا و ژیارم سپرده بود

چند ساعتي و اونجا بودیم. كارامون كه تموم شد همگي به سمت 

 تاالر راه افتادیم

تو مسیر كیانوش و كیارش همش كنار بردیا رانندگي مي كردن و 

 لحظه اي ازش دور نمي شدن 

 به حرفاي فیلم بردارم اهمیتي نمي دادن

اعالم نشدن ما نمي تونیم  مي گفتن زشته گناهه تا كامل زن و شوهر

 تنهاشون بذاریم ما بریم شیطان میاد.

باالخره با چشم و ابرو اومدناي بردیا و تهدیداي بامزش كیانوش و 

 كیارش با هم زدن زیر خنده و از بردیا سبقت گرفتن

موقع رسیدنمون كمي سرعت و كم كردیم تا بردیا بیوفته جلو و پست 

 سرش پارك كردیم

 عالي بود اون شب همه چي

ژیار و سارا و نوبتي مي سپردیم دست یكي و همش اون وسط در 

 حال رقص بودیم

كیارش مردونه مي رقصید و من تو دلم  هزاران بار قربون صدقش 

 رفتم 

 جاي شیطنتاي آراد خالي بود
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پسر شر فامیل به خاطر اشتباهاتش و گندایي كه باال آورده بود 

شده بود خاله ثریا عروسی تنها مجبور بود آب خنك بخوره و باعث 

 برادرش مثل غریبه ها یه گوشه بشینه و حسرت بخوره.

بعد از عروسي . عروس و دوماد و تا دمه در همراهي كردیم و 

كیارش و كیانوش هر لحظه دره گوشه بردیا یه چي مي گفتن و مي 

 خندیدن

 بردیا هم لبخندي زوركي روشون مي زد كه یعني بعدا شهیدین.

ز راهي كردن بردیا و ملیحه هر كسي برگشت خونه ي بعد ا

 خودش.

 از تهه دل خوشحال بودم.

 هم براي بردیا هم كیانوش هم ساناز و هم ملیحه

و از اینا بیشتر براي زندگیه خودم خوشحال بودم زندگیه كه در كنار 

 كیارش بهترین بود.

 دو سال بعد

 دم.با صداي گریه ي دلیار با عجله وارد اتاق خواب ش

ژیار باال سره خواهر چند ماهش ایستاده بود و با وحشت به من نگاه 

 مي كرد.
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دلیار و از داخل تختش برداشتم و در حالي كه سعي داشتم آرومش 

 كنم رو به ژیار گفتم:

 _چیكارش كردي ژیار!؟ 

 ژیار لباش و آروم جمع كرد و با لحن بچه گانه اي گفت:

چي مي خواستم باهاش بازي _هیشي. میخواشم باش باژي تونم)هی

 كنم(

 _بیدارش كردي آره؟!

 سري تكون داد

 _چه جوري؟!

 _تتونش دادم) تكونش دادم(

دلم نمیومد دعواش كنم. ولي باید بهش یاد مي دادم خواهرش براي 

اینكه باهاش بازي كنه زیادي كوچولواِ. و نباید اینجوري از خواب 

 بیدارش كنه.

نگاهش كردم و دلیار و كه حاال كمي تو بغلم با لحن توبیخ كننده اي 

 آروم گرفته بود و خوابوندمش.

دلیار و تو تختش گذاشتم و نگاهي به ژیار كه مظلوم نگام مي كرد 

 انداختم.
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 خودشم مي دونست كارش اشتباه بوده و منتظر بود دعواش كنم.

 دستم و به سمتش دراز كردم .

 با تردید اومدم سمتم.

 اتاق رفتیم بیرون. بغلش كردم و از 

 نشوندمش رو مبل خودمم كنارش نشستم و گفتم:

_خب پس آقا ژیار ما حوصلش سر رفته و مي خواسته خواهرش و 

 بیدار كنه تا باهم بازي كنن آره؟!

 سري به نشونه ي آره تكون داد.

 بوسه اي روي موهاش نشوندم و لب زدم:

 _خوب چرا به من نگفتي؟!

 تو كار داشتي( _تون تو تار داستي) چون

 لبخندي به روش زدم و دستم و روي موهاي نرمش كشیدم

_پسرم از كارم مهم تره. مي گفتي خودم میومدم باهات بازي مي 

كردم. آقا دلیار براي بازي با تو خیلي كوچولواِ. بزرگ كه شد 

 همیشه باهاش بازي كن باشه؟!

 چشماي درشتش و دوخت به چشمام و گفت:

 ! ) كي بزرگ میشه؟!(_تِي بوزوگ میسه؟
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 از كمرش گرفتم و آروم نشونمش رو پام

 بوسه اي روي موهاش زدم و جواب دادم:

 _خیلي زود، درست به همون اندازه كه طول كشید تا تو بزرگ بشي

سره ژیار و به سینم فشردم و به كیارش فكر كردم كه انقدر اصرار 

اي كه نا كرد دختر مي خوام تا باالخره بازم حاملعه شدم بچه 

خواسته بود ولي خوب همه دوستش داشتن. همون طور كه بچه هام 

 فكر مي كردم صداي چرخش كلید اومد.

خواستم بلند شم كه در باز شد و قامت كیارش تو چهارچوب در 

 نمایان شد.

ژیار از بغلم بیرون پرید و با عجله به سمت كیارش دوید و با 

 صداي بلندي گفتم:

 _بابا..

 شد و ژیار و تو آغوشش گرفتكیارش خم 

 گونش و بوسید و در حالي كه در مي بست گفت:

 _سالم وروجك بابا خوبي؟!

 ژیار سري تكون داد

 _ژیار زبون نداري سر تكون مي دي؟!
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 ژیارم مثل همیشه پررو پررو بازم سري تكون داد.

 لبخندي به پدر و پسر زدم و رو به كیارش سالم كردم

 وي گونم كاشتنزدیكم شد و بوسه اي ر

 _سالم به روي ماهت خانومي

 دلیه بابا كجاست؟!

 ژیار سرش و پایین انداخت و منم جواب دادم:

 _خوابه

 كیارش كالفه گفت:

_اي بابا االن چه وقت خوابه. خسته از سر كار بر مي گردم دلم مي 

 خواد بچه هام كنارم باشن

 با عشوه اي كه تو كالمم مي ریختم گفتم:

 ؟!_فقط بچه هات

 لبخند مردونه اي زد

 نگاهي به ژیار انداخت و گفت:

 _بابایي تو نمي خواي بخوابي!؟

 با این حرفش خندم گرفت
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 خوب مي دونستم منظورش چیه؟!

 آروم لبم و گاز گرفتم كه كیارش ژیار و رو مبل نشوند.

 روي سرش و بوسید و تلویزیون و براش روشن كرد

 و با لحن شیطوني گفت:

_بابا جان چند لحظه كارتون ببین بابا با مامان كار داره. بچه خوبي 

 باشي میام مثل همیشه بازي مي كنیم.

 ژیار بازم سري تكون داد و كیارش اومد سمتم

 كیارش دستم و گرفت و هر دو با هم وارد اتاق خواب شدیم. 

 اخم الكي روي پیشونیم نشوندم و گفتم:

 حركتي بود؟!_كیارش جلو بچه این چه 

 لبخندي زد و دستاش و دورم حلقه كرد

 _چیه مگه؟! دلم آغوش همسرم و خواست.

خو تو كه همیشه جلو ژیار منو و بغل مي كني االن چرا اومدي تو 

 اتاق

 با شیطنت خندید

 _خوب شاید خواستم از بغل فرا تر برم
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 و بوسه اي گوشه ي لبم زد

 كنیم. _در ضمن باید به خورده جلو ژیار مراعات

توله چند وقت پیش اومده مي گه بابا مي تونم سارا رو بغل كنم؟! 

پدر سوخته االن چشمش سارارو مي گرفته. مي گم چرا ؟! مي گه 

 تو چرا ماماني و بغل مي كني

 با این حرف كیارش زدم زیر خنده

 پسركم چه بازیگوش شده بود. باید بیشتر مراقبش باشم

 ادامه داد:كیارش ابرویي باال انداخت و 

_این كه چیزي نیست. بهش مي گم مامانت زنمه مي تونم بغلش كنم. 

دستاش و گذاشته رو كمرش و حق به جانب مي گه خوب سارا هم 

 خوشگله مي تونه بعدا زنم بشه

یعني من موندم این پسر سوختگیاش و از كي به ارث برده . واال من 

 كه بچه بودم اینجوري نبودم.

حالي كه سعي مي كردم خودم متعجب نشون بدم نگاهش كردم و در 

 گفتم:

_اِ كه تو اینجوري نبودي آره؟! پس موقع بچگي من كي بوده كه هي 

 ِر به ِر من و بغل مي كرده و مي بوسیده ها؟!

 كیارش  متعجب گفت:
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 _كي؟! من؟! عمراااا

 لبخند حرص دراري زدم

 _آره تو اتفاقا فیلماشم هست مي خواي ببیني؟!

 زد و صورتش و آورد جلولبخندي 

_من فرق داشتم. چون همون موقع كه به دنیا اومدي مي دونستم اول 

 و آخرش مال خودمي. 

 و لباش و نرم و آروم روي لبام گذاشت.

خوبیه بحثمون این بود كه آخر فهمیدیم اخالقاي ژیار كامال به باباش 

 رفته.

 اینبار دیگه كیارش نمي تونست بزنه زیرش.
























