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 بنام هللا

 مقدمھ :

 دنیا ھرآنچھ سیاه باشد ھر آنچھ  سرد باشد ھرآنچھ  روحی درآن ندمیده باشد ...

فقط با عشق رنگ زندگی بھ خود خواھد گرفت .عشق جاودانھ  انسانھا را زنده 
 است..میکند...بدنبال عشق جاودانھ بودن بسی سخت و بسی آسان 

اما دل  رھبر پذیرفتن این عشق است..دلھایتان عاشق..عشقتان جاودانھ ...زندگیتان 
 سپید...

 صدای ناھنجار ساعت گوشیم منو از خواب نازم بیرون کشید..

 اه  چھ زود صب میشھ-

تا پی ام!!! ۷-پتو رو از روسرم غل دادم گوشیمو برداشتم ساعتش خاموش کردم..
 (چشمام گرد شد)

کردم اه خدای من این شماره ھمون پسره ھست کھ دیروز اذیتش کردن بچھا  بازشون
..چقدم اراجیف نوشتھ..ھمشو دیلیت کردم..پاشدم رفتم دستشویی یھ خمیازه جانانھ 

 کشیدم .تو دلم حسابی فحش مدرسھ دادم
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 یاس یاسی پاشو دیرت میشھا-مامان

 لباس تنم کنم چشم میام-

د یھ تیپ سرتاپا سورمیھ سیر ..پوشیدم و کیفم و از فرم لباس مدرسم خوشم میام
 برداشتم رفتم پایین

مامانم داشت چای میریخت باباھم مشغول خوردن صبحانھ  بود ..یاسینم داشت با 
 گوشیش ور میرفت

 بابا باحالت تخس:اون المصب و بزار کنار بخور ...اول صبم ول کن نیسی

 یاسین بی توجھ:چشم !

 سالم صب بخییییر-

 نگاھم کردچمشاش برق زد:روماھت نازی نازیھ بابا بابا

 بابایی ول این یاسین کن بزار تو حال خودش باشھ-

 یاسین باابروھای تو رفتھ نگام کرد:جسد..

 زبونمو دراوردم :خودتی  ....

صبحانھ خوردم و رفتم بیرون..عاشق مسیر پیش دانشگاھیم بودم خلوت بود و اروم   
دن...نزدیک بھ خونمون بود براھمین پیاده میرفتم  سکوت اخ حالی میده واسھ قدم ز

صبحگاھیشو دوست داشتم چشمم  بھ  سروای کنار خیابون بود یاد سیزده بدر پارسال 
 افتادم رفتیم باغ دایی اردالن .
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ورودیش پراز سروای قلم کشیده بود عاشقانھ بود باغش ..اخ دلم برا دایی نازم تنگ 
 رعد و برق تو ذھنم روشن شدشد...یھو یھ چیزی مثل 

چرا ھروز کیاوش و تو راھم میبینم اصال اون کھ مسیرش این طرفا نیست االن دوھفتھ  -
 رفت و برگشت تو راھم ھست عجیبھ !!!!!

 توھمین افکار بودم کھ  دیدم بھھھھھلھ در مدرسھ  ھستم

.... 

 دیدم از دور سحر داره میاد پیشم.. نیششم طبق معمول بازه

 اون نیش زشتتو اول صبیببند -

 وای سالم یاسی خوبی ..ایییش برج زھرمار..-

 یھ اخم کوچیک کردم براش

 عمتھ اون برج زھرمار-

 یھ خنده ریزکرد  بادستش بھ شونم زد

 اره واقعا عممھ ..-

 با یھ حالت اعصبانیت رو کردم بھش

من  تو دیروز با گوشی من دوباره بھ کدوم گوسالھ ای زنگ زدی کھ صب واسھ-
 اراجیف فرستاده؟؟؟

 چشاش گرد شد اب دھنشو قورت داد بعد باحالت تعجب گفت
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وای چی گف بھت یاسی..اون شماره ھمون طرف بود کھ  یھ مدت رومخم بود خاسم -
 ببینم کیھ کھ  دیدم زرنگتراز این حرفاست

 غلط کردی باگوشی من شناساییش کردی..دیگھ نبینما؛؛-

 ھ کرد دور بازومخودشو چسبوند بھم دستشو حلق

 چشم خوشکل خانم ..چش سگی ...-

 اه انقد بدم میاد بھم میگھ  چشم سگی  دختره لوس

 خفھ !! نشنوم این لغت کثیفو اه-

و رفتیم سمت کالس...اوووف ساعت اول با  پیرزن زشت دبیر  فیزیک داشتیم بدم میاد 
 فتازش اییییییش ..اییییش و بلند گفتم کھ سحر خندید و زیرگوشم گ

 اییییشت تو کالت ...کلھ صبی ایش ایشت چیھ؟؟؟-

 خندم گرفت

 واسھ پیرزن وراجھ-

ھردو خندیدیم. وای با یھ بدبختی کالسش تمام شد چقد سر کالسش ساعت کند میشد 
 اصال انگار زمان ثابت میموند.

خوشحال بودم ساعت بعد زیست داریم و دبیر زیستم حاملھ و کالس تعطیل و رو ھوا 
ا خانم فتوحی رفت پرید وسط کالس وگف:شھره راه بنداز رقاص بازیو میخوام ..سحر ت

 قر بدم
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ھمھ زدن زیر خنده و بزن و برقص شروع شد...سحرم پایین مانتوش و گره زد و 
شروع کرد قر دادن...اخ این دختر از عقل فارق بود خل و چل .!..حس کردم پام 

کھ دیدم شماره ناشناسھ  ..بیخال شدم اما لرزید..اوووه گوشیمھ  .یواشکی بیرون اوردم 
اون بیخیال نشد دوباره زنگ زد اصال ول کن نبود انگار سوزنش گیر کرده بود اه 

 ..بزارببینم این کیھ چھ  سییییبریشھ

 بللللھ ....-

 یھ صدای مردونھ !خیلی مردونھ و قشنگ

 روماھت-

 بفرمایید امرتون-

 خانم خوش صدااوفی چھ صدای طنازی .افتخارمیدید -

 ادم کرم داره ..بزار بریزم کرماشو

نظر لطفتھ ولی خوش ندارم بایکی کھ صداش برعکس خودمھ..وانگار کالغ رومخھ ھم -
 صحبت شم

کھ دوباره زنگ زد..منم گذاشتمش -بچھ پررووو-منتظر حرفش نشدم و قطع کردم ..
کالس ...متوجھ  شدم لیست رد تماسا..سحر ھنوز وسط بود البتھ با چندتا از رقاصای 

 یھ اس برام امد دنگی بازش کردم ھمو شماره کالغ خوش صدا بود

 قناری خانم ..عاشقت شدم جون من جواب بده-

برو گمشو کالغ ...کھ صدای زنگ کالس خورد ..ھمھ نشستن ساکت خانم معاون امد و 
 گفت ساکت بشینین درساتون مرور کنید کھ دبیر زیست نمیاد
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شان بود ..بچھ ھا جمع شدیم دورھم و مثل ھمیشھ شروع کردیم بھ تو دلم خوش خو
 اذیت کردن پسرا...

 خب یھ شماره بدید تا بریم توکارش-سحر

 کھ شینا سریع گفت:بیا اذیت پسرخالم کنیدتاخر کیف شم

 شین شین ناقالشدیا!!!!-

 سرخ شد و خندید:یاسی جون تو حرف بزن اخھ صدات خیلی قشنگھ پسرکشھ..

 

 قنداب شد گفتم؛واه من ازای غلطا نمیکنم تو دلم

 نگار:وای یاسی راست میگھ با لھجھ اصفھانیم حرف بزن

 کھ ھمھ خندیدن و حرفش تایید کردن..کرمم گرفت. گفتم:خب بگیر شماره زاغارتش

 دوتا بوق خورد با صدای خابالو گف:الو

 بپر توگلو-

-.پسره ھم کپ کرده بود گفھمھ بچھا ریز خندیدن کھ یھ چشم درشتی کردم خفھ شدن .
 جونم بلھھھھ

 جونت بی بال دادا-

 خندیدیھ ن
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فسی کشید:اوف جون دادا خانم خوش صدا ...چھ سعادتی اول صب بااین صدا او لھجھ 
 بیدارشی.

 

 دادا شوما اھل اصفھونیییی-فھمیدم بچھ پررو ھست 

 نھ جونم من تھرونم-

 تھرون کوجاس-

 واه تھرون بغل دستتھ-

 توھم بغل دستمیاونوقت -

 توبخای تو بغلتم میام-

 زبونتم درازستا-

 جوووون دوست داری-

 واسھ کلھ پاچھ اره-

 گووولھ نمکیا خوشکلھ-

 سرتختھ بشورنت مگھ دیدی منو ایجور میگویی خوشکلھ؟-

 عمتو بشورن...البتھ خوش صداھا زشتن توه) از اونایی-؛

 عمتھ اس زشت-

 یھوھمھ خندیدن
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 چندلحظھ سکوت کرد

 دوربین مخفیھ ؟؟؟؟؟-

 اره دادا-

 دوربینت کجاس-

 سرھمون تختھ کھ میخان بشورنت-

 عصبی شد گف:ننت بشورن

 ھووووی انتر اقا درست حرف بزن-

منکھ میدونم از طرف کی میزنگی بھش بگو شب میبینشم و پدرشو درمیارم -
 ..منومسخره میکنھ ؟؟

 چی میگویی کلھ پاچھ-

 کلھ پاچھ تو یی اون شینا-

 نا کدوم خره اصال برو گمشوشی-

قطعش کردم..بچھ ھا ھمھ زدن زیر خنده شینا باحالت نگرانی:اه  کثافت فھمید پدرمو 
 درمیاره

 نترس اصال روخودتم نیار سیمم خ میکنم ھیچ غلطی نمیتونھ بکنھ کلھ پاچھ ..-

ھمھ بااین حرفم خندیدن...کال کارمون بودتلفنی اذیت کردن و شده  بود 
تفریحمون..خالصھ اون روز خستھ کننده تمام شد وپیش بھ سوی منزل...تو راه دوباره 
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کیاوش و با یھ موتور گنده دیدم کھ زیرنظرم داشت منم خودمو بھ کوچھ علی چپ زدم و 
 رفتم خونھ ..

تنھا رفتم پریدم رو مبل وپاھامو آویزون کردم تا خستگی طبق معمول خونھ خالی بود..
تنم پا بھ فرار بزاره ..انقد غرق کیاوش بودم واین رفتاری عجیبش کھ نفھمیدم چطور 

 خاب منو بلعید.

 باصدای گوشیم از جام پریدم .اه شماره ھمون مزاحمھ بود اس داده بود

 طنین دلنوازو قناری جونم""صدات خواب رو ازچشام گرفتھ دریغ نکن از من این 

صدای بستھ شدن در باعث شد چشمای پرازخوابمو باز کنم اما بھ سختی بدنم درد 
میکرد خدامیدونھ چندساعتھ با پای آویزون از مبل و کمر خم شدم خوابیدم..با تحمل 
دردشدید بدنم از جام بلندشدم چشمم بھ یاسین افتاد کھ بند کتونی ھاشو باز میکرد یھ 

 بھم کرد ابروی راستشو باال انداخت :نگاه 

 چرا اینجا خابیدی..کی امدی خونھ؟-

 اخ  زمان از دستم خارج شده یادم نمیاد کی امدم کی خوابیدم سرم باال میگیرم

 مامان کوش؟کجاست؟ساعت چنده؟-

 یھ نیم نگاھی بھ کرد

 عصر۵من چھ میدونم..-

 و بھ سمت اتاقش رفت

ادم افتادناھارم کوفت نکردم ..پس این مامان خانم وای من تااالن خواب بودم..آخ ی
کجاست  ..یھ زنگ بھش بزنم..بلندشدم کھ دلم ضعف رفت از شدت گرسنگی ولی بی 
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اھمیت بھش بھ طرف تلفن رفتم یھ قدم مونده بھ تلفن صداش توگوشم پیچید..بی توجھ 
 بھ شماره گوشی رو برداشتم

 بفرمایید-

 سالم دختر عمھ جان-

کرد.(چرا یخ کرد؟؟؟).موھای تنم راست شدن دلم شور افتاد..صدای مردانھ  وای تنم یخ
اش بھ دلم چنگ زد..اخھ  چرا اینجور شدم اصال امروز چھ  مرگم شده ..دوباره صداش 

 پیچید تو گوشم .

 یاسی ھسی چی شدی؟-

 سالم کیاوش  خوبی-با صدای لرزون کھ نمیدونم چرا لرزه افتاد تو صدام گفتم 

 انگار توخوب نیستی؟آره؟؟؟ من خوبم-

 نبایددربرابر صدایی کھ تااالن برایم عادی بوده اینگونھ ضعف کنم دلیلی ھم نداره

 نھ خوبم خواب بودم گیجم..کاری داری؟-

 یھ  نفس عمیقی کشید

 داداش خلت کجاست ؟کارش دارم دختر عمھ جان-

ناش عادت داشتم اخ جان گفتناش بھ دلم چنگ میزنھ.چرا من کھ  بھ  این خطاب کرد
 ولی االن ...

 صبرکن صداش کنم-
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خدای من چرا باشنیدن صدای کیاوش ضعف بھ بدنم نشست مگھ این ھمون کیا دیروز 
نیست کھ  فقط دوستش داشتم در حد یاسین..بھ خودم شک کردم ..واقعا در حد 

 یاسین؟؟!!!

 یاسین تلفن ..باتوکار دارن-

 فکرم بھ  این دل ضعفھای بی موردم خیره بھ در اتاقش شدم چشمم رو در بود

 کیھ-یاسین

 کیاوشھ-

گوشی رو بھش دادم و سمت اشپزخونھ رفتم گوشام ناخداگاه تیز شد بدون اینکھ بخوام 
 ...فضولیم گل کرد

 یاسین:

 کی  یاسی؟؟اره خوبھ  ..-

... 

 واسھ کی ھست...-

... 

 مخلوط پخلوتیم   .یا فقط مذکرا رو جمع کردی؟-

... 

 باشھ ..ای جان -

.. 
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 باشھ بھش میگم .. قربانت فعال-

این دل من از ھمون روز کھ فھمید کیاوش یواشکی منو زیر نظر داره بھ  آشوب افتاد 
 ...نمیدونم شاید دلشوره ھست ولی ھرچھ ھست االن فقط عذابم میده

 ھووووووی کجایی تو ..باتواما دوساعت صدات میزنم-یاسین

 آمازنی...چتھ ؟قلبم ریخت وحشی -

 کیا برا اخر ھفتھ جشن گرفتھ  ..توھم دعوتی!-

خدای من جشن اونم بھ میزبانی کیاوش ..این دل المصب چرااینجور میکنھ  .باشنیدن 
اسمش تمام بدنم بھ لرزه  میشینھ  خدای این چھ دردیھ   چرا برای کسی کھ تااالن برام 

 ای دلفقط یھ پسر دایی بود دلم میلرزه..لعنت بھ تو 

 یاسین مناسبتش چیھ ؟-

 دور ھمیھ-

 یاسین رف بھ سمت بیرون داشتم بھ قدماش نگاه میکردم  کھ  ایستادو برگشت سمتم ..

 میشھ سحرم بیاری ابجی؟-

 ابجی!!!این یاسین ھروقت درخواستی داشت منو آبجی صدا میکرد

 اونوقت میتونم بپرسم چراباید بیارمش-

 ابروھاشو باال پایین کرد ..

 چون تو اون جمع تنھا نباشی-

 جون عمت توگفتی و منم باورم شد-
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 صورتش رنگ اخم گرفت نگاھش تیز شد

 اصال بھ من چھ ..خب نیارش واسھ خودت گفتم-

 وباسرعت بیرون رفت ...

انقد غرق درافکار پراکنده ام بودم کھ  فراموش کردم یک ساعتھ روپا کنار اپن بشقاب 
 بھ کمرم خورد ریسمان افکارم پاره شد...بھ دست ایستادم با ضربھ ای 

 وای مامان ترسیدم-

 مامان باتعجب!!! بھ چشمان من خیره شده بود

حالت خوبھ یاسی من االن ده دقیقھ امدم ھرچی صدات میکنم حواست نیست..مثل میت -
 ایستادی

 مگھ میتا ایستاده ھسن-

 مامانم لبخند زد

 بھ چی انقد عمیق فکر میکردی؟؟؟-

 نمیدونسم انقد کھ افکارم پراکنده بودخودمم 

 چیزخاصی نبود..اااا  راستی کجابودید؟-

رفت پشت میز نشست دستاشو روی میز دراز کرد سرش روی دستاش گذاشت و بدون 
 نگاه بھ من گفت

 برات یادداشت گذاشتم ندیدی،؟؟-

 نھ  متوجھ نشدم-
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 ریخچال کرد و گفت:مامانم سرشو بلند بایھ حالت تعجب نگاھم کرد...اشاره بھ د

 اوناھاش...عاشق شدی یا مسی دختر!!؟؟؟-

 

وای عاشق نھ من عاشق نشدم چرا مامان گف عاشق شدی چرا چرا.. چرا...منکھ  
 عاشق شدن بلد نیسم منظورش چیھ وای خدای من ..چھ بھ روز من امده

 

 یاسی تو چتھ دخترم حالت خوبھ؟؟-

 آب دھنمو قورت دادم وخودمو اروم کردم

 ره خوبم فقط خستھ ام امروز مدرسھ  خستھ کننده بود ھمین مامانی جونما-

 

ولی تو چھرش مشخص بود کھ اصال قانع نشد.. بشقاب ناھار نخورده ام را روی میز 
گذاشتم و بھ سمت اتاقم ھجوم بردم  ..چقد االن احتیاج بھ تنھایی داشتم ..احتیاج بھ یک 

حرکات کیاوش صداش..لبخنداش نگاھای فکر اروم وآسوده ..ولی تمرکز نداشتم 
سوزانش ھمھ و ھمھ  تن منو بھ لرزه میشونھ ..حاالکھ  فکرش میکنم محبتای کیاوش 
بھ منم طبیعی نیست ...دوست داشتنش درحد یھ پسردایی نیست ..نگاھش بھ اندازه یک 

ا پسردایی نیست...ناخداگاه یاد حرف خانم سلطانی  دبیر دین و زندگی افتادم " زنھ
حسھا رو زود میفھمند زنھا راحت تشخیص میدن نگاه ھا ..زنھا نگاه عشق و ھوس را 
خوب میدونند...زن دریای احساسھ ..و خوب احساسات رو میتونھ بفھمھ  بخونھ   لمس 

 کنھ"
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اره من احساس .. نگاه ..رفتار کیاوش رو فھمیدم... یک دوست داشتن خویشاوندی 
 نیست فراتر از این حرفاست..

 دای ویبره گوشیم منو از افکارم جدا کرد بی اھمیت بھ شماره جواب دادمص

 الو-

 سالم  قناری  خوبی تو؟؟؟-

 اه اینکھ ھمون سیریییشھ ھست مگھ  تولیست رد تماسیا نبود

 چقد تو سیریشی ...-

 خب خوشم امده ازت ..چی کار کنم-یھ خنده بلند کرد و گفت: 

 

 بزنم مکالمھ کنم بقول خودم کرررم بریزم نمیدونم چرا دلم خواست باھاش حرف

 از سیریشا بدم میاد کالغ جون-

 اخ قربون جون گفتنت (یھ مکث کرد)..من اسمتو نیمدونم ...میشھ بدونم-

 شوووما فک کن ھمو قناررررری-یھ نیش خند بھش زدم 

 دوباره خندید..چقد صدای خندش مردونھ بود چھ  حس قشنگی داشت تو صداش

بگو دیگھ  ..نھ بزار اول من بگم..من پویان ھستم عاشق پیشھ ی صدای  خوشکل خانم-
 تو
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 موندم چی بھش بگم دوست نداشتم اسم خودمو بگم یھو از زبونم پرید

 نازگل ھستم-

 بعد یھ مکث چند ثانیھ ای

 چھ اسم نازی داری نازگل خانم-

 اسم توھم قشنگ بود آقا کالغھ ..کالغھ توی باغھھھھھ-

ندیھ مردونشو بھ رخم کشیدو گفت :شیطون بالیی ھستیا...حاال بگو ببینم دوباره اون خ
 اون روز کی با شماره ی تو بھ من زنگ زد بلبل زبونی میکرد؟؟؟؟

 عمم بود-

 عمت بود !!چھ عمھ ی جوونی داری بال خانوم-

دوستم بود مثل اینکھ شما چندبار باھاش تماس گرفتھ بودید میخواستھ بدونھ کی -
 متاسفانھ  شدید مزاحم وقت من ھستید کھ

 تعجب زده پرسید

 من باھاشون تماس گرفتم،؟؟اشتباه میکنیا-

 

 روی تختم دراز کشیدم نفس عمیقی کشیدم

 بھ ھر حال من باشما کاری نداشتم-

 نازگل جان میتونم ببینمت-
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 چھ پیشنھاد عجیبی اصال چرا اینو گفت

 واسھ چی میخای منو بببنی ؟-

 

 این صدای زیبا رو از نزدیک بھ صرف یک قھوه ببینم دوست دارم صاحب-

 یھ خنده کوتاه کردم یاد حرف پسر خالھ شینا افتادم

 خوش صداھا صورت زیبا ندارن ..پشیمون میشیا-

 

 اونم خندش گرفت و گفت:مھم سیرت زیباست نھ صورت زیبا خانمھ محترم

 

 زبونم پرید بیرون...نمیدونم چرا برای چی بھ کدامین دلیل این حرف لعنتی از 

 کی؟؟کجا؟؟؟-

 باگفتن این حرف سریع پشیمون شدم

 خوشم میاد اھل ناز نیسی-

 ..یک ساعت دیگھ  کافی شاپ .... چطوره؟

 

 بی فکر بی درنگ بدون ھیچ سنجیدنی گفتم

۱۸ 
 



 
 

 نگاه یاس cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                       

-ok .. میبینمت 

از تصمیم خودمم تعجب کرده بودم من  یاسی دختر تخس و مغرور اونوقت باصدای 
میلرزه  ..باصدای یھ کالغ اروم میشھ...وحاالم میخواھد برود سر قرار  کیاوش دلش

باکسی کھ فقط دوبار مکالمھ ی تلفنی داشتھ ..اه  من چھ  ابلھ شدم...اما نیرویی منو بھ 
 رفتن تشویق میکرد..پس باید آماده شم چون وقت تنگ است...

 

ر زدم  و بھ باالی سرم یھ دوش سریع گرفتم ..موھای خرمایی  وبلوطی رنگم رو سشوا
بستم ..کرم پودرم برداشتم کمی بھ پوست مثل برگ گلم زدم..نیازی بھ  خط چشم نداشتم 

چون انقد چشمای درشت و گیرا و جذابی دارم کھ نیاز بھ  نقاشی کردنش نیست..رژ 
صورتیھ مالیمی زدم ..ھمین  قدر آرایش برا جذابترشدنم کافی بود ..شلوار جین دمپا 

و با مانتو سبز یشمیم ست کردم شال مشکیھ مریمی را پوشیدم ..خودمو برانداز مشکیم 
کردم..بھترازاین نمیشھ ... کیفم رو برداشتم و بھ سمت اشپزخونھ  رفتم ..مامانم در 
حال شست و شوی میوه بود .. تلفن و بین شونھ اش و گوشش محکم گرفتھ و غرق 

 ..بطور سریع گفتم..حرف زدن بود..خب چھ فرصت خوبی برای رفتن

مامانی من با سحر میریم بیرون یکم دور دور کنیم و کتاب بخریم دیر کردنم نگران -
 نشو

برگشت نگاھم کرد و سری بھ عنوان تایید تکان داد...خب مکالمھ اش انقد جدی بود کھ 
 فرصت باز خواست نکرد..کفشھامو پوشیدم و از خونھ پریدم بیرون..

 دھواروشن بود ..گرم بو

 ..من گرمم بود..االن تو فصل بھار نیمھ دوم اردیبھشت.. ماه طبیعت بود ...اما گرم بود
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.... 

 سریع دربست گرفتم وبھ سمت کافی شاپ رفتم

 

. 

. 

. 

دقیقھ معطلی پشت در کافی...بودم..پاک فراموش کردم کھ ازش یھ نشونھ ۲۰بعداز
نبود...چشمام و چرخوندم کافی شاپی بگیرم تا راحت پیداش کنم..شلوغ نبود اما خلوتم 

دنج  نوپردازی کرم و دکوری قھوه ای ..پشت چندتا میز عاشق و معشوق ھایی بودن 
کھ مشغول دل دادگی بودن..دوتا میزم بود کھ  فقط خانوما پشتش بودن..یھ میزنم بودکھ 

ر ..خب ھنوز دو۷دقیقھ  بھ ۵دوتا مرد مشغول حرف زدن بودن..نگاه بھ ساعت کردم 
نکرده..یھ میز انتخاب کردم و نشستم ..یادم امد با سحر بخاطر دروغم ھماھنگ 

 نکردم..سریع گوشیمو از توکیفم بیرون اوردم و یھ اس بھ سحر دادم

"من یجا کار داشتم بھ مامانم گفتم باتو رفتیم دور دور و کتاب بخریم حواست جمع باشھ 
 سوتی ندی"

 سریع جواب داد:

 شریک جرمت کردی""کجا رفتی کھ منم 

 جواب دادم

 "فردابھت میگم ..راسی اخرھفتھ ھم میخوام ببرمت یھ مھمونی جوون پسند"
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 مثل فرفره جواب داد

 "باج میدی چشم سگی .."

 خندم گرفت اینبار از گفتن چشم سگی خندم گرفت

 

 

 یھ صدای آشنا گفت

 "نازگل خانوم"

 بھش گفتم بی توجھ بھ صدا و اسم دروغین خودم وحتی بدون نگاه

 نھ  اقا-

 یک ان یادم امد من االن نازگلم نھ یاس

 سریع برگشتم نگاھش کردم

 بلھ اقا من نازگلم-

 

دریک نگاه:قدبلند چھار شانھ بھ تمام معنا ..ھیکل  مردونھ  و خوش تراش  ..موھای 
مشکی و براق ..پوستی سفید بھ مانند پنبھ ...چشمانی زیبا و زاغ ..مثل دو تیلھ ی 

.سع تیغھ..کت عسلی ھمراه با پیراھنی کرم و شلوارکتون کرم رنگ  ...دریک سیاه.
 نگاه مردی جذاب زیبا و فریبنده ..از اونایی کھ با یک نگاه دل میبرن

... 
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لبخند ملیحی زد.جلو امد بھ چشمانم خیره شد خیره ...خیره..خیره..با دست چپش 
 می..فقط ..خیرهصندلی روبھ روی منو عقب کشید و نشست بدون ھیچ کال

 

 از نگاھش معذب شدم سرم پایین انداختم کھ  صدایش صاف کرد و گفت

 پس قناری خانم شمایی-

 سرم را باال بردم ودر دو تیلھ سیاھش زل زدم

 بلھ منم ..(خنده شیطنتی کردم)..پس کالغھ تو ی باغھ ھم شمایید-

 

 چشمانش گشاد شد لبش وا رفت و بلند زد ریر خنده قھقھھھھ

 مم از کالم شیرینم خندم گرفتخود

 

 بلھ منم کالغھ..(مکثی کرد)..عالوه بر صدا ..چھره زیبا و دلربایی داری قناری...-

خنده ریزی زدم ..وبھ  گارسونی کھ بھ سمتمان می امد زل زدم...خط نگاھم را گذرا 
 گرفت و راست نشست .گارسون نزدیک شد و با دیدن او خندا بھ لبش نشست

 اقای دکتر خوش امدی گارسون:سالم

 

متعجب شدم  ..دکترررر..یعنی این مرد دکتره...یھ دختر بامنھ دختر بچھ  قرار گذاشتھ... 
 دوراز عقلھ...حتما از اون دکتر گفتن ھای عامھ  ھست
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 پویان لبخندی زد بھ گارسون جوان و خوش پوش بعد گفت

 شگیسالم احد جان ممنونم...بی زحمت برای من ھمون قھوه ی ھمی-

 روبھ من کرد ھمراه با لبخند متین گفت:

 شما چی میل داری نازگل خانم؟؟-

 بایک لبخندجواب  خنده ی متینش را دادم و با متانتم گفتم:

 قھوه ھمراه باشیر-

 گارسون نوشت و رفت

 

پویان دوباره بھ من خیره شد نگاھش ھم جذابیت داشت .لبخند قشنگی روی لبش بود با 
 گفتاون صدای دلنوازش 

 خب خانوم خانما از خودت بگو؟؟-

 

چھ باید میگفتم من اسمم دروغ بود حتی این دورغ راھم باور نداشتم  چھ میگفتم بازھم 
دروغ بگوییم یا راستش را ...دلم یاری نمیکند دورغ بگویم این مرد انقدر چشمانش 

 زالل است کھ وجدانم بھ من تشر میزند نگو ..از اول راه دروغ نگو
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چشمانش تنگ شد خیره بھ دستانم شد ...دستانی کھ از استرس دروغگو شدنم بھ دور 
ھم میپیچید..بھ گمانم فھمید با افکارم درحال جنگم ..فھمید کھ  راست نشست و شروع 

 کرد..

 

- 

 خب باز خودم شروع میکنم..من پویان

با یھ  سالھ  دانشجویی ترم اخر پزشکی ...عجیبھ برات یھ پزشک۲۷راستین ھستم 
تماس تلفنی  باھات قرار بزاره..برای خودمم عجیبھ ولی از وقتی صدات شنیدم دلم 

 فرمان داد خودش رو ھم باید ببینی ..

 

گارسون قھوه ھا را رو میز گذاشت و رفت پویان کمی قھو ه اش را با قاشق درھم 
 ریخت

 نو شروع کرد:دوباره بھ من خیره شد درحالی کھ قھوه اش را مزه مزه میکرد و از 

پدر و مادرم شمال زندگی میکنند.پدرم آسم داره باید دوراز شلوغی و آلودگی -
باشھ..خواھر کوچکترخودمم پریا کنارشونھ..پیام برادر بزرگم لندن زندگی میکنھ اونجا 

 پزشک ھست ..من تنھام در حال حاظر تنھام ..

 

 ا کمی تاب داد و گفتنفسی کشید بھ صندلیش تکیھ داد بادستش فنجان قھو ھاش ر

 خب نوبتھ توھست مشتاق شنیدنم..-:
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او صداقت داشت او راستگو بود پس بی وجدانیھ ...فقط اسمم دروغھ مابقی را راست 
 میگم

 

 سالمھ پیش دانشگاھی میرم ..۱۷من نازگل کیانفر ھستم ..-

 

 تعجب زده نگاھم کرد و بین کالمم دوید

 پس دوماه دیگھ کنکور داری؟؟-

 

..بابام کارمند ھست (ولی نگفتم کارمند کجا)..مامانم معلم ھست ..یھ برادر  اره-
بزرگترازخودم دارم کھ دانشجویی مھندسی معماری ھست..من شیطون و زبون درازم  

 البتھ بقول دیگران.

 خندید ..نگاھم کرد ...خیره ام شد.

شماشو ازم خیرگی نگاھش بد بدلم میچسبید..نگاه نافذی داشت این اقای دکتر..چ
 برداشت و بھ  دستاش نگاه کرد و گفت؛

 نازگل جان افتخار میدی باھم بیشتر اشنا شیم-
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آخ آخ آخ...چھ  قندی تو دلم آب شد بااین پیشنھادش..دختر بی ظرفیتی نیستم..اما یھ 
دکتر جوون اونم خوشتیپ و مودب بخواھد بھت اینجور پیشنھاد بده..دلت بدجور ھوایی 

 میشھ

 

 اون دوتا تیلھ ی سیاه رو تو چشمام فروکرد و گفتدوباره 

البتھ بھت کمک میکنم کھ کنکورت عالی بشھ...یھ آشنایی برای قبولیھ دانشگاھت -
 چطوره؟؟

 

 خب معلومھ کھ عالیھ  مگھ میشھ چنین پیشنھادی بدم باشھ...

 

 یکم گلوم رو صاف کردم صدام رو خانومانھ ترکردم و گفتم:

 اینکھ باشما بیشتر اشنا بشم باعث افتخارمھ پیشنھاد جالبیھ..از-

 

 خودمم دراین مودب شدنم موندم..یاس و ادب!!!!!

 

 لبخند ریزی زد ..ودستای مردونش رو بھ سمت دراز کرد ...زل زد تو چشمام...

 

 یعنی ...منتظر بود منم بھش دست بدم؟!؟!
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ادبم و اعتماد بھ اون مرد اگر دست نمیدادم یعنی  امل بودم؟!..اگرم دست میدادم نشانھ 
 بود...

 دستای ظریف و دخترونم رو تو دستاش قفل کردم ..

چھ  حس نابی داشت ...چھ  گرمای دل نشینی داشت این دست ھای مردونھ..چھ زیبا 
 بود صحنھ ی قفل شدن دست دخترونھ و ظریفت..در دست یک مرد ..

 

در افکار خود غرق بودیم  چند ثانیھ ای زمان خواب رفت... و من و پویان ھرکدام
 ...باصدای زنگ گوشیم..دستم رو از اون مردونگیھ لذت بخش جدا کردم

 

مامانم بود...وای حتما دیر کرده بودم کھ  یادش بھ من افتاده ...جلدی دستم روی صفحھ 
ی گوشیم ازچپ بھ راست کشیدم ..صدای مامانم معمولی  بود..نھ اعصبانیت ..نھ 

 ر صداش پیدا نبود...پس خیالم راحت شدخوشحالی..ھیچکدوم د

 الو مامانم جونم-

 

 یاس جونم دخترم خواستی بیایی خونھ  مادر پنیر پیتزاھم بخر -مامان:

 

 چشم مامانم من زودمیام اونم میخرم-
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پویان سرش پایین بود... ولی میدونستم تمام  سیستم  عصبیھ حواسش پیش 
ھ چند دقیقھ ی پیشت دستای منو محاصره منھ...پویان ھنوز نگاھش بھ دستاش بود ک

 کرده بود

 

 پویان خان من باید برم..-

 

 چشمامشو از دستاش کند و بھ لبھام دوخت

 

 باشھ .من میرسونمتون-

 

دوست داشتم خیلی ھم دوست داشتم با پویان تا مسیر خونھ برم..دوست داشتم بیشتر 
رو یکجا بدونم..میخاستم بشناسمش...دلم میخواست تمام ندونستھای این مرد جذاب 

 کشفش کنم ھمین االن...چقد بده عجول بودن!!!..من خیلی عجولم ....

 

میدونستم اگر بگم "باشھ" اون خوشحال میشھ و واسھ من دردسر و ناتمام موندن این 
آشنایی...چون کیاوش این روزا ھمھ جا منو زیر ذره بینش گرفتھ بود...میدونستم بگم 

 ...ولی اینجور حداقل باعث میشد حاال حاالھا کشفش کنمنھ ناراحت میشھ 
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 ممنونم ولی با تاکسی میرم مزاحم شما نمیشم-

 

برعکس افکار من ..لبخندی زد کیف پولش رو دراورد مقداری پول روی میز گذاشت و 
 ایستاد گفت

 موردی نداره  ولی تا دم در ھمراھیتون میکنم-

 

االن خودشو پرپر میکنھ تا باھاش برم ..بھ خشکی چھ بی احساس شد یھو... من گفتم 
 شانس ...کیفم رو برداشتم و شونھ بھ شونھ ی ھم بھ بیرون رفتیم

 

برگشت رو بھ روم ایستاد و یکی از دستاشو تو جیب شلوارش کرد..و اون دستشو 
 کشید جلوم

 

دن اینبار بدون ھیچ معطلیی جواب این کارش رو دادم و دوباره اون صحنھ ی قفل ش
 دستھا رخ داد...اونم توی خیابون در دید خیلی از آدمھا

 

خب قناری جون .خیلی خوشحالم کھ با یھ فرشتھ کوچولو اشنا شدم..واسھ دیدار -پویان
 بعدی باھات تماس میگیرم..
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 گرمای دستاش باعث شد بھ پتھ پتھ بیفتم

 ب ..با ..باشھ منتظرررررم-

 

 ین دستای ظریفم گرفت و خداحافظی کرداون حس خوبھ اون مردانگیش رو از ماب

 

خدا تو آفریده شدن این مرد برای جذابیتش ھیچ چیز کم نذاشتھ بود...خدا تمام خالقیتش 
 را برای این شاھزاده دکتر رونمایی کرده بود

 

بھ رفتنش نگاه میکردم ازم دور شد و بھ ماشین فراریھ  مشکی رنگش نزدیک 
 ش نگاھم کرد دستی تکون داد...رسید..برگشت وبایھ لبخند دختر ک

 

 خب دیگھ جای موندن نبود من ھم باید میرفتم..یھ دربست گرفتم بھ سمت خونھ ...

 

وقتی بھ  خونھ  رسیدم مامان در حال دیدن تلوزیون بود کفشم رو ازپام در اوردم و یھ 
ام رو سالم کوتاه کردم... مامان درحالی کھ روی کاناپھ  دراز کشیده بود برگشت سرتاپ

 برانداز کرد.. ابروی راستش باال انداخت و گفت:

 _سالم عزیزم..تیپ زدی !!!!
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 یھ خنده ریز کردم ورفتم سمتش کنارش نشستم و گفتم:

 خوشتیپ بودم چون دست پروده تو ھسم مامان گلی-

 

 ویک گاز خوشمزه از لپش گرفتم

 بادستش منو ھل داد عقب ...

 محکم بادستش صورتشو میمالید گفت:

 اه  یاس ھزاربار گفتم این کارو نکن حالم بھم خورد-

 

 لذت میبردم از این کار وعادت داشتم ..مامانم خیلی خوشکل میشد وقتی حرصش میدادم

 

 بلند شد نشست و موھاشو جمع کرد وگفت :

 یاسی ...اخر ھفتھ  دعوت کیاوشی؟؟؟-

 

 پس یاسین بھش گفتھ بود

ولدار داشتن این مزیتم داره کھ  ھی مھمونی دعوتت اره مامانھ گلم ..پسردایی بیکارو پ-
 کنھ
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 یکم جابجا شد نگاھشو دوخت تو صورتم :

یاسی جان سحرھم باخودت ببر چون تنھایی اونجا  ..اینجور خیال منم راحتھ  موذب -
 نیستی عزیزم

 

میدونستم کھ یاسین ازش خواستھ سحر ھم ببرم  واال مامانم انقد منو میشناخت و 
 عمرا من جایی برم و موذب باشم میدونست

 چشم مامانم  ،شما جون بخواه...من برم یکم درس بخونم فردا کوییز  دارم-

 

 باشھ برو گلم..پنیر پیتزات کو ؟؟!-

 

وای انقد کھ تو راه فکرم  بھ  پویان ..کیاوش ..دل لرزھام بود ..پاک فراموش کردم 
 سفارش مامان...

 

 سحر وراجی کرد یادم رفمامان ببخشید بخدا انقد ای -

 

دورغ اول پشت سرخودش قطاری از دروغ میاره...دوست نداشتم دروغ بگم ولی کم کم 
 داشتم یھ دروغگو میشدم
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بھ اتاقم رفتم لباسھامو دراوردم ..پریدم روی تخت ..دوباره افکار یاد من افتادن و امدن 
 سراغم

 

د راحت میشدم ..االن باخودش فکر حس میکنم کارم اشتباه بود نباید با پویان انقد زو
میکنھ  چھ  دختر بیخودی بود این نازگل .  . . چرا درعرض یک روز زندگی من 

 انقددگرگون شد

...د لشوره عجیبی داشتم از این نگرانیھا  .اونقد توافکاردست وپا میزدم کھ  باصدای 
 گوشیم ترسیدم

از طرف پویان بود سریع بازش  رفتم گوشیمو از رو میز ارایشیم برداشتم ...یھ  پیام
 کردم

 

"قناری خانم  رسیدی خونھ؟؟؟؟ببخشید کھ نرسوندمت  گفتم  شایدتو ماشین موذب بشی 
 خانمی"

 

چھ لذتی داره یکی  نگرانت باشھ...یکی بھ  وجودت احترام بزاره  چھ لذتی داشت این 
 نگرانیھ پویان

 

 بھش جواب دادم
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 الن کجایی؟؟""اره رسیدم..ممنونم بخاطر قھوه ..ا

 "میرم بیمارستان امروز شیفتم ..توھم بھ درسات برس خانوم خوشکلھ "-پویان

 

پویان عالوه بر جذابیت خیلی مھربون بود..ھنوز یک روز از اشنایمون نگذشتھ بود 
 ..ولی حسابی بھ دلم نشست ..دل نشستن عمیق نھ..درحد یک دوست بھ دلم نشست..

 رو از افکار دور کنم تا بتونم کمی درس بخونم کتابم برداشتم..سعی کردم خودم

. 

. 

. 

*** 

صدای زنگ ساعت نشون از صبح شدن بود..اولین صبحی بود کھ کالفھ نبودم از رفتن 
بھ مدرسھ..شاید واسھ  این بود کھ میخواستم ھرچھ زودتر سحر رو ببینم و اتفاقات 

 دیروز رو براش تعریف کنم

 

و راھی مدرسھ شدم..البتھ  یاسین دوباره یاداوری کرد  زود اماده شدم کیفم رو برداشتم
 سحر رو دعوت کنم واسھ مھمونی
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توی راه  ھمھ حواسم بھ اطرافم بود کھ  کیاوشو ببینم ...وبالخره دیدم امروز با ماشین 
خودش بود اونطرف خیابون مدرسھ توی ماشینش نشستھ بود..دور بود نشد درست 

 د مدرسھ شدم..و بھ سمت کالس رفتمببینمش  .دوباره بی توجھ  وار

 

سحر وسط سالن با بچھ ھا معرکھ گرفتھ بود صدای خندش تو کل سالن اکو میشد..تا 
 چشمش بھ من خورد سریع بھ طرفم امد و دستم رو محکم گرفت و کشیدم یھ گوشھ

 ھووووی سحر چتھ دستمو گندی وحشی-

 

 دست بغل زد و روبھ روم ایستاد و گفت:

 بنال...راسی سالمخب منتظرم -

 

 از این خل وچل بازیاش ھمیشھ خندم میگرفت..برزخی نگاھم کرد و گفت:

 نیشت ببند دندونت یخ میکنھ...بگو دیروز کجا رفتی.؟! قضییھ مھمونیھ کیاوش چیھ ؟!-

 

 تعجب کردم!!!!من کھ  نگفتھ بودم بھش مھمونیھ  کیاوش دعوتیم

 

 تو از کجا میدونی مھمونیھ کیاوشھ؟؟؟؟-
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 یکھ خورد ..یکم خودشو جمع و جور کرد ..بھ پتھ پتھ  افتاد .

 ھمی...ھمیین  ...ھمینجوری پروندم  ..واقعا مھمونیھ کیاوشھ؟؟؟-

 

میدونستم داره  الکی میگھ..ول فرصت سوال پیچ کردنش نبود واسھ ھمین بی توجھ  بھ 
 سوتیش گفتم

خوره...دیروزم با مزاحم تلفنیھ  اره  اخر ھفتھ  توھم بیا کھ  احیانا اونجا منو گرگ ن-
 شما قرار داشتم..توگند میزنی من باید برم جمعش کنم خانم

 

 چشماش گرد شد ..ابروھای ھشتیش توھم رفت  و گفت:

 مزاحم تلفنیھ من !!!راجب کی حرف میزنی یاسی؟؟-

 

 

 بابیخیالی راھم رو بھ سمت کالس گرفتم و گفتم:

بھش زنگ زدی...دیروز رفتم دیدمش ...یھ  ھمون شماره کھ اون روز با گوشی من-
 پارچھ اقا بود ...دکتر بود باورت میشھ

 

 سحر شونمو گرفت و منو سمت خودش کشید

 یاسی حالت خوبھ  معلوم ھست چی میگی ...دکتر کیھ؟؟؟؟-
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زبان فارسی یادت رفتھ  سحر...میگم طرف مزاحم تو دیروز ازم خواست باھاش -
قبول کردم رفتم دیدمش...جنتل منی بود خداییش..خوشکل مالقات داشتھ باشم..منم 

 خوش ھیکل جذاب..دکتتتتر .

 

 .اقا ..مھربون..خالصھ ازم خواست کھ بیشتر باھم اشنا شیم

 

 سحر ھمینجور متعجب نگاھم میکرد ..بعد محکم با دستش زد تو سینم وگفت:

بعدشم خیلی یاسی خیلی خری  ..چطور جرات کردی رفتی؟؟ .عقلت از دست دادی..-
 دزدی..

 

 چشمام گرد شد از حرفش..منظورش از دزد چی بود؟؟؟

 

 منظورت چیھ سحر؟-

 بلند زد زیر خنده و گفت

 ھیچی دیوونھ میگم دزدی کھ مزاحم تلفن منو قاپیدی  خانم-
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ھردو بلند زدیم زیر خنده..وبعد کلی راجب مھمونیھ  اخر ھفتھ حرف زدیم..و وارد 
 کالس شدیم  .

 

ز اشنایی من و پویان میگذشت  و دراین دو روز مھربونیایھ  پویان بد بھ  دلم دوروز ا
چنگ میزد.دلم برای نگاه نافذش بد تنگ شده  بود..شیطنت ھای دخترونم بھم میگف 

بپر یھ  قرار باھاش بزار ببینیش ..انقد باخودم کلنجار رفتم و بالخره شمارش زیر دستم 
 لغرید

 بوداخ صدای بوق تلفنشم جذاب 

 پاک خل شده بودم ..میدونستم عاشقش نشدم ولی مجذوبش شده بودم

 صدای مردونش باعث شد قلبم تندی بزنھ

 

 سالم خانم خانوما-

 اب دھنمو قورت دارم وگفتم:

 سالم جناب اقای دکتر..اگھ من زنگ نزنم شما سراغی از قناریت نمیگیری-

 صدای خندش توگوشم پیچیدوگفت:

 ری کوچولوم...ببخش خانومی سرم خیلی شلوغ بودمن بھ قربون این قنا-

 

 دوباره شیطنت ھای دخترونھ چشمکی بھم زد و گفتم:
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 بھ ازای این بخشیدن چی بھم میدی-

 

 صداش اروم شد و گفت:

 قلبمو عزیزم-

 

اخ کھ  چھ قشنگ این اقای دکتر با کلمات بازی میکرد ..حرفش بد دل کوچیکمو بھ 
 تپش انداخت

 

 کردم و گفتم:یھ خنده ظاھری 

 اون کھ صدرصد مال خودمھ..ولی من یھ شام میخوام-

 سریع گفت:

 توجون بخواه شام چھ قابل داره...امشب  چطوره؟-

 

 پیروز مندانھ لبخند زدم و گفتم :

 عالیھ  ..ادرس رو برام بفرست-

 

 باید امشب تک میشدم یکدونھ میشدم ...برای این قرار حسابی
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..موھامو خشک کردم و ریختم دورم..  کرم و پنککم و بھ رفتم یک حمام مفصل کردم 
صورتم مالیدم ..یھ  خط لب و رژ مسی زدم  بایھ رژ گونھ گلبھی ..جلوی موھام فرق 
راست باز کردم و ازاد رھاشون کردم...از چھره ی ناز خودم حسابی خوشم امد..سمت 

م ...شال سورمھ ای کمد رفتم و شلوار جین سورمھ ای و مانتوی مشکیم وبھ تنم کرد
ھم رو سرم انداختم و با موھای بازم تنظیمش کردم ..عطر خنکم را روی مچ دستم و 
گودی گردنم زدم  کمی ھم پشت اللھ ی گوشم...یکم از آینھ فاصلھ گرفتم و خودمو 

 برانداز کردم ..

 اگر دکتر منو ببینھ  پس میفتھ ...

 رداشتم وبھش زنگ زدمخب حاال وقت ھماھنگ کردن با سحر بودگوشیمو ب

 ھوووووم بفرما-سحر

 سالم کردنت یادت ندادن-

 خب علیک بگو-

 سحری جونم من با پویان قرار شام دارم..دیگ...-

 نذاشت حرفم تمام شھ پریدوسط حرفم وگفت:

اھاپس بگو چرا شدم سحری جون...خیلی خب تشریفت ببر..ولی تو قرار بعدی منم باید -
 باشم

 

 خیالم راحت باشھ ابجیخیلی خب ..پس -
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 اره سبک سر خیالت راحت باشھ-

 

 این دختر خود شیطون بود

 

... 

یھ دربست گرفتم و رفتم بھ سمت رستوران دل تو دلم نبود ..اولین بار بودبھ یک مرد 
انقد نزدیک شده بودم و تجربھ ی شیرینی بودبرام...  پول تاکسی را حساب کردم و 

 پیاده شدم

 

ردم  و یکبار دیگھ از توی ایینھ بغل یھ  سمند بھ خودم نگاه کردم کھ مانتوم رو مرتب ک
 ایرادی نداشتھ باشم

 

 

 کھ یھو یھ صدایی منو میخ کوب کرد

 قناری خانم خوشکلی انقد خودتو برانداز نکن-

 

وای پویان بود ..حس کردم چقد ضایع شدم جلوش ..سرمو برگردوندم یھ لبخند ملیح 
 زدم و گفتم :
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 بخشید اصال متوجتون نشدمسالم ..ب-

 

وای خدا این مرد ھروز خوشکلتر میشد..با پیراھن طوسی و شلوار مشکی ..واقعا مثل 
 یک دکتر شده بود

 یھ لبخند زد و جلو امد و گفت :

 سالم بھ روی ماھت خانوم خانوما..چھ  خوشکل شدی تو....-

 

باشم ..ولی نمیدونم   از خجالت لپھام گل انداخت ...خب  خودم میخواستم امشب معرکھ
 خجالتم برای چی بود

 

 تندی دستموگرفت ...

احساس دوباره دستاش من  ازخود بیخود میکرد چھ حس قشنگی بودقرار گر فتن  
 دستات تو دستای یک مرد

 کمی دستمو فشار دادوگفت:

 خب قناری خانم افتخار یھ شام دونفره بھ بنده میدید؟؟؟-

بھ داخل رستوران رفتیم  .پشت یک میز دور ازھمھ فقط بایک لبخند جوابش دادم و 
قرار گرفتیم  صندلی خودشو بھم نزدیک کرد ودر فاصلھ یک قدمییھ  من 

 نشست..ھمینجور دستام تو دستش ...برگشت نگاھم کرد
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 وای من چقدردلم  برای این نگاه خیره تنگ شده بود.لبخندی زد   گفت:

 

 خوبی نازگل خانم؟؟؟-

 

 اسم نازگل برام لذتی نداشت  منو یادم دروغم می انداخت اخ کھ اصال این

 شکر منم خوبم.-

 دستم و فشارداد و گفت:

 چی میخوری؟؟-

 

 ھرچی خودت سفارش بدی-

باھمون یک دست ازادش منوی روی میز رو باز کرد و یھ نگاه سطحی انداخت 
 ...برگشت روبھ روم و گفت:

 اھل بختیاری ھستی سفارش بدم-

 

 عنوان تایید تکون دادمسرم رو بھ  
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 زنگ روی میز رو زد و گارسون امد سفارش و گرفت و رفت

 

 پویان ھمینجور خیره بود بھم و شروع کرد بھ حرف زدن

نازگل جان بدجور بھ دلم نشستی شیطون ...از اون قرار اول تااالن  چشمات از جلوی -
 داره؟ چشمام کنار نمیره...تاحاال کسی بھت گفتھ  چشمات مھره ی مار

بھت زده بھش نگاه میکردم ...اره خیلیا بھم گفتن چشمات ادمو مست میکنھ ..ولی  
 لحن پویان طوری بود کھ  قندا رو تو دلم اب میکرد

 

 یھ لبخند ریز زدم و ادامھ داد:

 تو خیلی لطیفی نازگل ..تو رو خدا تواین دنیای پست مراقب خودت باش عزیزم-

 

بدجور بھم ریخت ..دستمو کھ توی دستش زندانی کرده عزیزم گفتنش حال و ھوام رو 
 بود باال اورد و روی لبش نشونت...اون گرمای وجودیشو نثار دستای ظریفم کرد

 

 تنم داغ شد  ...چشمام خمار شدن

 

 نفسم تنگ شد ...صورتم سرخ شد..پویان تو دلم غوغا بپا کرد

 با این بوسھ اش....
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خجالت کشیدم وسرم راپایین انداختم  ھنوز قلبم از ضعف خودم درمقابل بوس پویان 
ناآروم بود خودش و محکم بھ قفسھ ی سینم میکوبید..از اینکھ پویان متوجھ حالم بشھ  

 لبام  و گاز گرفتم

 

 پویان دستش را زیر چونھ ام قرار داد و سرم رو باال گرفت

 چشمام ھنوز پایین بود

 

 باصدای پراز مھرش گفت:

 لتی نبودی  ...تو چشمام نگاه کن ..چشماتو میخواھم نازگلخانومم تو کھ خجا-

 اخھ  چطور نگاھش میکردم بعد از اون بوسھ ی ھوس انگیز چطور..

بزور سرمو بلند کردم..یک لبخند ریز روی لبم گذاشتم و چشمام و تو چشماش دوختم 
... 

 

 نھ بود ...برق میزد اون تیلھ ھای سیاه ...اون نگاھش  تشنھ بود..من میفھمیدم تش

 لبخند زد و گفت:

فدای اون چشمات بشم من عزیزم...گلم تو حاال حاالھا باید این بوسھ ھای منو بچشی  -
 پس خجالت بی خجالت
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وای حرفش چھار ستون بدنم و بھ لرزه انداخت ..سرم را بھ نشانھ تایید تکون دادم 
م کھ داشت میز رو ...انقد تو حال و ھوای خودمون بودیم کھ متوجھ ی گارسون نشدی

 میچید...

 

 پویان تشکر کرد و بعد از رفتن گارسون دیس کباب رو جلوم کشید ..

ھمون طورکھ  دستم توی دستش بود..بااون دستش چنگال و برداشت و یھ تیکھ  از 
 اونو جدا کرد و نزدیک لبم اورد...

 اولین لقمھ  خودم بھت میدم بخوری ...تا لذت ببرم-گفت:

 

ت خوشمزه کھ  چاشنیش عشق پویان بود ..مز مزه کردم  ..خوشمزه ومن اون گوش
 ترین کبابی بود کھ خوردم

پویان ھم شروع کرد بھ خوردن... درکنار ھم بایھ آرامش وصف نشدنی شام لذیذ مون 
 را نوش جان کردیم..

 پویان دستم را فشار داد و گفت :

 جمعھ برنامھ  خاصی نداری؟؟؟-
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اوردم کھ  اخرھفتھ  دعوت کیاوش بودم...ولی  یادمھ  یاسین بھ بابا یکم بھ مغزم فشار 
 گفت پنجشنبھ ..خب خیالم راحت شد وقتم آزاده

 

 نھ  برنامھ مھمی ندارم چطور؟؟-

 یھ چشمک دختر کش زدو گفت

 _جمعھ مراسم عروسی بھترین دوستمھ ..دوست دارم توھم باشی  کنارم

 

یان میخواست منو بھ عروسیھ دوستش ببره..بعد از تعجب چشمام چھارتا  شد...یعنی پو
 اونوقت نمیگفتن این کیھ ھمراتھ

 

پویان  حالت خوبھ   ؟؟چند روز ھست باھم اشنا شدیم بعدمیخای منو ببری مھمونی  -
 اونوقت نمیگن من کیم ؟؟؟

 دستم رو رھا کرد ...و تیکھ داد بھ صندلیش و گفت:

 ...ولی من خیلی وقتھ میشناسمت درستھ  چندروزه اشنا  شدیم  یاس  خانم-

 

از تعجب و اضطراب رو شدن دروغم داشتم پس می افتادم  ...پویان منو ازکجا 
 میشناخت..زبونم عاجزاز حرف زدن شده بود ...

 کھ  پویان گفت:
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جمعھ بھت میگم عزیزم ازکجا میشناسمت...اصالھم ناراحت نیستم کھ اسمتو دروغ -
کارو کردی بھ  کسی کھ  نمیشناختی  اعتماد  گفتی تو حق داشتی ..و بھترین

نکردی...یاس... من  ..االن  یکسالھ  کھ  تورو میشناسم...و میخوام توی مھمونیھ 
 بھترین دوستم کنارم باشی تا شادی من ده برابر بشھ .....

 

حیرت زده و بھت زده بھ پویان نگاه میکردم...واقعا اون منو از کجامیشناخت اسم منو 
 میدونست..یکسال!!!از کجا 

چطور یکسال منو میشناختھ و من تابحال حتی اسمشم نشنیده بودم...اصال مگھ پویان 
مزاحم تلفن سحر نبود پس چطور االن میگھ منو میشناسھ   ...نکنھ  سحر ..سحر...نھ  

 دیوونھ  سحر دوست قدیمیھ تو ھست  چطور راجبش اینجور فکر میکنی

کر تو سرم ردوبدل میشد..واقعا گیج شده بودم...ترسیده در عرض چند ثانیھ  ھزاران ف
 شده بودم ...پویان کی بود؟؟؟؟

 

 اروم بھم گفت:

 عزیزم یاس  ...حالت خوبھ؟؟ناراحتت کردم ؟؟؟-

 

خیره بھش نگاه کردم ..حتی چھرش ھم برام اشنای قدیمی نبود پس کی ھست  این 
 پویان؟؟؟

 بادستش بازوم و گرفت و تکونم دادوگفت:
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 یاس...یاس...چت شد یھو..عزیزم چی شدی ؟؟؟-

 اروم و لرزون گفتم :

 خوبم پویان خوبم ...فقط گیجم-

 

 یھ نفس عمیق کشید و گفت :

 خب حق داری عزیزم ولی یواش یواش.. گاماس گاماس..برات میگم ھمھ چیز رو...-

 

 دستم را گرفت و فشار داد و ادامھ داد:

ھمھ چیزو بھت میگم..فقط قول بده   بد بھ دل بزار االن برسونمت خونھ  ..بعد -
 مھربونت راه ندی عزیزم

 

حالم خوب بود فقط  گیج بودم از برخورد این مرد ..سکوت کردم..صالح دیدم سکوت 
 کنم چون تو اون لحظھ بھترین کاری بود کھ میتونستم انجام بدم ...

 

 

جھانی تو گوشم  سوار ماشین شدیم  ...سیستم ماشین و روشن کرد و صدای مھدی
 پیچید "عشقت کھ باشھ"
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 پویان چقدخوب میدونست االن چھ اھنگی میچسبھ  ...غرق اھنگ بودم کھ  گفت ...

 عشقت کھ باشھ    دنیام ارومھ-

 میشھ بمونی         با این دیوووونھ

خندم گرفتھ بود از حرکات و صداش  ..البتھ صداش معرکھ بود... اونقد خوند کھ  صدای 
 ی منم باال رفت  برگشت نگام کرد و گفت :خنده 

 ای جونم ..پویان فدای خندت...بخند تا  شارژ شم عشققققققم-

 

 عشقم و انقد بلند  گفت  کھ  ماشین  بغلی  برگشت نگاھمون کرد

 

 

پویان یھ لذت وصف نشدنی بود ..پویان یھ حس بی نظیر بود  .پویان  خدای عشق 
فقط دوستش داشتم..حاالھم گیج  از وجود پویان   بود....ولی .  من  عاشقش نبودم

 بودم ....پویان کھ بود؟؟؟؟

 بدون اینکھ ادرس خونھ رو بھش بدم ..جلوی در خونھ  نگھ داشت

 

 کمی روی صندلیش جابھ جا شد
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دستشو دراز کرد و دستای منو کھ روی پاھام بود گرفت  و باز اون حس داغ شدن 
داشت توی دستاش کھ اینجور میکرد بامن..پویان کھ  ...اون حس گر گرفتن..پویان  چی

 بود؟؟؟

 خیرگیھ نگاھش قلبمو آتیش میزد گفت:

عروسک من...فقط بدون امشب بھترین شب زندگیم بود...یاس ...یاس...بدون خیلی -
 دوست دارم

 

 دوست دارم تو گوشم اکو شد انقد کھ تنم سرخ شد..دستام لرزید ...

 داد و گفت:پویان بیشتر دستامو فشار 

 الھی من پیش مرگ اون شرم و حیات بشم ....عزیزم  برو دوروقتھ-

 

فلج شده بودم  حتی  پلک ھام ھم از تعجب سنگین شده بود ...بھ  سختی زبون باز 
 کردم و گفتم:

 شب بخیر-

 و با تمام سعیم لبخند زدم و از ماشین پیاده شدم

 توی قفل در انداختم و  داخل خونھ شدم.سنگینی نگاه پویان روی تنم بود ...بزور کلید 

 

 و محکم در بھم کوبیدم  ..پشت در تکیھ  زدم و یھ نفس عمیق کشیدم...
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 چراغای خونھ روشن بودن

 

 عرق روی پیشونیم و با استینم پاک کردم و وارد خونھ شدم ...

 

.طبق وقتی وارد خونھ شدم ...مامان و بابا روی کاناپھ  در حال تماشای تلوزیون بودن.
معمول مامان سرشو روی پای بابا گذاشتھ بود و باباھم با مالیمت موھاشو نوازش 

 میکرد...این یکی از بھترین صحنھ ھای زندگی من بود عشق پدرو مادرم بھم

 

اروم سالم کردم کھ ھردو برگشتن و نگاھم کردن ..بابا یھ لبخند پرازمتانت تحویلم دادو 
 گفت

 ذشت ؟؟؟بروی ماھت دخترکم...خوش گ-

 درجواب لبخندش یھ بوس فوت کردم و گفتم

 عالی بود ..کار ندارید برم بخوابم-

 مامان کمی خودشو جابھ جا کرد و گفت:

 یاس عزیزم جمعھ  مراسم برادر زاده ی اقا احمد دعوتیم ..میای عزیزم؟؟-

 

 احمد کیھ  ..اصال اشنا نبود برام..چقد این روزا  ناآشنا دوربرم زیادشده بود
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 احمد کیھ؟؟-

 بابا گفت

 احمد نھ  و احمد اقا...دوست منھ-

 

 سریع گفتم

 من جمعھ عروسیھ دوستمھ  متاسفانھ نمیتونم بیام-

 

 مامان بلند شد و نشست یھ نگاه پراز تعجب کرد و گفت

 کدوم دوستت ؟؟-

 شما نمیشناسیدش و لی قول بھش دادم مامان جان .-

 

 مامان با یکم اعصبانیت گفت

 کردی بھ دوستی کھ ما نمیشناسیم قول دادی شما غلط-

 

 وای بازم گیرای زیادی...اصال مامان کنار شوھرجونش قرارمیگرفت یھو عوض میشد

 باغیض بھ بابا گفتم

 ااااا  بابا توروخدا تو یھ چیزی بگو...من قول دادم-
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 بابام ھم دستشو دور کمر مامانم حلقھ کرد روبھ مامان گفت

زار بره  ..طفلی میگھ کھ دوستشھ...شماھم تشریف بیار بریم خانم چیکارش داری ب-
 بخابیم

 

دیگھ بودن من جایز نبود ..سریع پریدم تو اتاقم  لباسامو دراوردم  ...ارایشم و پاک 
 کردم و افتادم روی تختم

 باید بھ  پویان یھ پیام شب بخیر بدم

 

 گوشیمو برداشتم و بھش اس دادم

منونم ...خیلی خوب بود..ولی مشتاقم بدونم تو واقعا  "پویان جان بابت امشب ازت م
چطور منو میشناسی..اما بھ حرفت گوش میکنم و تا جمعھ منتظر میمونم..مھربون 

 شبت پر ستاره"

 

 مین جوابش امد۵بعداز

"عزیزدلم  واسھ من امشب بھترین خاطرات موندگار شد..یاس من ممنونم کھ  انقد 
 کھ باھات خیلی کار دارم عروسکمفھمیده ھستی..منتظر جمعھ باش 

 شبت خوش قناریھ من "
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 منظورش چیھ  ؟؟؟یعنی چیکارم داره!!!

خدای من چرا این پویان انقد مجھول ھست..با وجود این ھمھ  خوبی و مھربونی  با 
وجود این ھمھ عشق  ...ولی گاھی اوقات واقعا ترسناک میشھ  ...اما ..اما خیلی دوست 

 ست داشتنی  نھ  عاشق شدنیداشتنی بود..فقط دو

 

 بھ  دستام نگاه کردم  کھ  چندساعت پیش بوسھ ی پویان روش نشستھ بود

چھ لذتی داشت ..ای کاش فقط یکبار..فقط یکبار دیگھ  چنین اتفاقی رخ میداد فقط و فقط 
 برای یک لحظھ ....

 صدای مامانم ..صدا کھ  نھ  دادای مامانم منو از خواب بیدار کرد

 پیششی۴:۱۵عصره..مگھ  بھ  مھ لقا نگفتی  ساعت ۴یاس...پاشو ساعت یاس ..-

 

 وای خدای من دورم شد ...لعنت بھ این خواب کھ وقتی منو میگیره .ول کنم نیست

 اماده ام کنھ.. ۵/۳۰اونجام...باید تا ۴:۱۵خدای من ...من بھ مھ لقا گفتھ بودم تا 

واک زدم .تندی یھ مانتو انداختم از تخت پریدم بیرون رفتم یھ دستشویی مختصر.ومس
 روی تاپم و شالو ھم دور سرم پیچیدم و رفتم طبقھ ی باال
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مھ لقا ھمسایھ طبقھ ی باالی ماست..قبال آرایشگاه داشتھ ولی بعد ازدواجش کارشو 
کنار گذاشتھ..و االن فقط بھ ھمسایھ ھا سرویس میده ..خداییش کارش از اون ارایشگاه 

 و رسم دار خیلی بھتره ھای معروف و... اسم

 رفتم داخل خونش و توی اتاق مخصوص کارش

من عاشق چھره ی مھ لقا بودم این زن پایھ و اساسش بامھربونی ساختھ بودن تک 
 تک سلوالش مھربون بودن..

 یھ نگاه بھم کرد و گفت

 خب میخوای چیکارت کنم خوشکل خانم ؟؟؟-

 

..میخواستم امشب  باتمام وجودم من میخواستم امشب توی مھمونیھ کیاوش بدرخشم 
 کیاوش جذب خودم بشھ

میخوام بدرخشم .میخوام تومھمونیھ امشب خاص و تک باشم ..دیگھ ھرجور خودت -
 میدونی

 یھ دست تو موھام کرد و گفت :

 توھمینجورم درخشانی وروجک ...لباست چھ رنگیھ ؟؟؟-

 

زانوم ..مشکی براق بود با لباسم یھ ماکسی بلند کھ کنارش یھ چاک میخورد تا زیر 
 حاشیھ طالیی
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 مشکی باحاشیھ طالیی-

 

 مھ لقا گفت

 یقت بازه ؟؟-

 نھ زیاد .تقریبا یھ کوچولو-

 بعدنشست رو صندلیھ کارش و یھ بسم هللا گفت و شروع کرد

 

 من بھ  مھ لقا گفتھ بودم کھ فرداشبم باز یھ مھمونی دعوتم و اونم خیلی برام مھم ھست

میفتم دلشوره بند دلمو پاره میکنھ  ..بعداز اون شب پویان خیلی روی این یادفردا شب 
 مھمونی تاکید کرد و ھمش میگفت "خیلی کارا باھات دارم "

 ومن متعجب ازاینکھ تو جشن عروسی دوستش بامن چھ کاری میتونھ داشتھ باشھ

تاکید کرد  وقتی بھ پویان گفتم قراره امشب بھ جشن کیاوش برم یکم ناراحت شد و خیلی
زیاد بھ خودم نرسم..یجوری روم غیرت داشت..منم کشتھ مرده ی غیرت مردونھ 

 بودم..خیلی حال میده

 نمیدونم چقد گذشت کھ مھ لقابا سرو صورتم ور رفت..و گفت

 

 خب عزیزم تمام شد..ھزارماشاہلل ماه شدی یاس-
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برانداز کنم .سریع انقد باذوق نگاھم میکرد کھ  بھ وجد امدم ھرچھ زودتر برم خودمو 
 جلوی ایینھ رفتم و میخ کوب شدم

 چشمام زده بود بیرون...این واقعا خودم بودم!!!!

سایھ  مشکی وطالیی ..با  یھ  رژگونھ ی گلبھی و یھ رژ غلیظ گلبھی..موھامو جمع 
کرده بود باال و بطور فارغ العاده ی پیچیده بود..چندتا شکوفھ ی طالیی ھم توی موھای 

 لوطیم کار کرده بود..الحق کھ دست وپنجش طال بودخرمایی ب

 از ذوق پریدم بغلش و حسابی از خجالتش درامدم

 

*** 

 بود کھ  درب خونھ ی سحر بودیم۶راس ساعت 

یاسین دوتا بوق زد کھ سحر مث جن پرید بیرون و سوارماشین شد ...ورپریده فقط 
 انگار عروسیش بود انقده بھ خودش رسیده بود

تمام قد برگشتھ بود براندازش میکرد .کھ یک ان متوجھ  نگاه خشم یاسین  یاسینم کھ 
 بھ سحر شدم و اینکھ سحر سریع دستمال کاغذیشو در اورد ویکم رژشو کمر نگ کرد

 بععععللللھ دیگھ شکم یقین شد یھ  چیزی بین این دوتا ھست

 برگشتم سمت سحرو یھ سالم کردم

 جیغ بلند زد کھ دختریھ دیوونھ مثل برق گرفتھا یھ

 من یاسین با ترس و لرز نگاھش کردیم
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 کھ گفت:

 وااااااای یاس..تو چھ خوشکل شدی کثاففففت ...اووووف دافی  شدی برای خودتا-

 

باچشم یھ اشاره بھ یاسین کردم.کھ  یعنی اون دھنتو گل بگیر تا بھ منم گیرنداده رژم 
 پاک کنم ...

 واسھ اینکھ جو درست شھ  گفتم

 ورپردیده سالمت کو-

 باھمون لحن شیطونش گفت

 خاک تو سرم یادم رفت..سالم اقا یاسین-

 

 دیگھ اقا گفتنت چیھ  بال ...

 

خالصھ تو راه تمام بھ چرت و پرتای سحر گوش میکردیم .یاسین ھم حسابی ذوق 
 میکرد از اراجیف این دختر

ھ  داشت سینمو پاره ھر لحظھ کھ بھ باغ دایی نزدیکتر میشدیم قلبم تندتر میزد ..تندکھ ن
 میکرد
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چشمم کھ  بھ  عظمت باغ افتاد دلم کنده شده .بااینکھ  سالی یکی دوبار اینجا می 
امدم...ولی امشب  عجیب بود برام ..یاسین ماشین و تا دم ویالی توی باغ برد..صدای 

 اھنگ و جیغ و داد کل باغ و پر کرده بود

 از ماشین پیاده شدیم و بھ سمت ویال رفتیم

اه از کفش پاشنھ دار متنفرم بااینکھ یھ دخترم ولی ھیچوقت نتونستم خودمو با این کفشا 
 وقف بدم بھ سحر نزدیک شدم و گفتم

 سحر جون من بیا اینورتر تابھت تکیھ بدم نمیتونم روی این ریگا بااین لعنتی راه برم-

 سحر یھ پشت چشم نازک کردو گفت

روپوشیدی ؟؟..بعدشم برو گمشو حسود ..بخیل  توکھ  قدت خوبھ خره ..چرااین لعنتی-
.. 

 

 وای این دختر بخدا دیوانھ بود فقطم رواعصابم بود

 صداموپایین اوردمو گفتم

 دیگھ چتھ کھ سگ شدی-

 تندی جواب داد

بیشعور داییت اینجور باغی داشتھ بعد تو یکبارم نشونم ندادی ترسیدی ازتون بردارم -
 حسود...چشم سگی
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 بھ خل بودن این دختر بیشتر پی میبردملحظھ بھ لحظھ 

 ول کن سحر بیا منو بگیر بریم داخل-

 امد دستمو گرفت و یاسین ھم شونھ بھ شونھ ی سحر وارد ویال شدیم

چشم ،چشمو نمیدید فقط اون نورای رنگی بود کھ دور سالن میچرخید و تمام جمعیت 
 وسط بودن

 

و گرفت و تووتاریکی گم  سحر بیشعورم جو گیر شد و منو ول کرددست یاسین
شدن..مثل اسکوال ھمونجا خشکم زده بود..اخھ تااالن بجز عروسیا تو این جمعا 

نبودم..تو مراسم عروسیھ اقوامم کنار مامانم میشنستم ..و االن حتی جلو پامم نمیدیم 
 ...کھ یھو

یھ  دست  مردونھ دور کمرم و گرفت و ھلم داد وسط جمعیت ..با اون کفش پاشنھ 
 انتی تعادلم و از دست دادم و سر خوردمس۷

 بین زمین و اسمون یکی منو محکم گرفت

 از ترس حتی چشمامم باز نکردم

 کھ صدای قشنگش تو گوشم نواختھ شد

 دختر عمھ حالت خوبھ  ؟؟طوریت نشد ؟؟-

دلم میخاست تا صبح ھمینجور روی دستاش باشم ..دلم میخاست تاصبح  ..نھ  تا اخر 
 شو بشنوم ..تو اون ھیاھو تواون صداھا ..عمر ھمنجور صدا
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 من فقط صدای کیاوش و میشنیدم

 زبونم سنگین شده بود

کیاوش بھ سختی از جمعیت دورم کرد وروی یھ مبل منو نشوند.رفت وبا یک لیوان اب 
 برگشت

 

 کنارم نشست و اروم لیوان و نزدیکم اورد

 حالت خوبھ یاس؟تو کی امدی ؟-

 ان دیدم یکی کنارم پاش لغزید .االن خوبی؟؟من اصال متوجت نشدم یک 

 

 پس کیاوش منو ھل نداد..کی بود اونجوری من و وسط جمعیت انداخت

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم

 خوبم ...سالم-

 

لبخندش ..خدای من لبخندش منو مست میکرد ..نکن کیاوش بادل بی قرار من نکن 
 عزیزم

 سالم بھ روی ماھت...داداشت کجاست ؟-

 نمیدونم فک کنم رفت برقصھ ؟؟-
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 یھ صدای نازک یھ صدای پراز عشوه یھ صدای پر ازناز شنیدم کھ گفت

 کیاوشی عزیزم کجا موندی تو؟؟-

 خانوم و معرفی نمیکنی ؟؟؟

 

کی بود کھ انقد صمیمی اسم کیاوش منو صدامیکرد کی بود کھ باصداش برای کیاوش 
 عشوه فروشی میکرد

 برگشتم سمتش

 

تقریبا قد کوتاه  ولی ناز..با چشمای سبز ولی  پراز عشوه ..لبای درشت و ..یھ دختر 
 خوش فرم  الحق قشنگ بود این دختر  ..یجورایی مامانی بود

 

امد نزدیک کیاوش..کیاوش ایستاد و دستشو گرفت ...گرفت ووووو .دلم خون شد 
از عشوه ..کیاوش بھش چسبیدوووو دلم پاره شد..کیاوش دستش دور کمر دختریھ  پر

 انداخت ووووو دلم شیکست

 کیاوش گفت:

 طناز جان ایشونم ھمون دختر عمھ ی یکی یدونھ ی منھ ..-

 بھ من نگاه کرد و ادامھ داد

 یاس جان ..اینم طناز دوست منھ-
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 دوست...چطور یھ دوستھ کھ انقد عشوه گری میکنھ برات

لی از کیاوش نھ...فقط نگام رنگ نفرت گرفت ..ناخداگاه ازاون عروسک متنفر شدم ..و
 دلم ازش گرفت

 

 بھ سختی سری براش تکون دادم

 دختریھ  یک وجبی گفت

 کیا؟؟!!!تو چنین دختر عمھ ی خوشکلی داشتی و نشون من ندادی-

 

 و بعد اون دستای مخملیشو جلوم گرفت..بھ ھر سختی بود بھش دست دادم

 

 کیاوش توگوشش یھ چیزی  گفت و اون رفت

 

 کنارم نشست و اروم گفت کیاوش من دوباره

چھ خوبھ دخترعمھ ی تکی داشتھ باشی بعد ھمھ تعریفش کنن...یاس تو امشب فوق -
 العاده شدی..خواھش میکنم امشب مواظب خودت باش

این و گفت و بلند شد بھ سمت طناز رفت وبلند خطاب بھ طناز میگفت عشقم بیا اینجا 
 عشقم
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 ی دیگھ میگفت عشقمکیاوش  مرد من ...خدایا اون داشت بھ یک

پس من چیم...اگر اون عشقشھ پس چرا مدام منو میپاد ..اگر اون عشقشھ پس چرا ھمھ 
 نگاھش روی من بود

وای خدایا من کی دل سپردم بھ کیاوش ..من کی عاشقش شدم ..چرا کیاوش انقد برام 
 مھم شد ..

یاسین  کھ  .چراغای سالن نمیھ روشن شد..دیگھ میتونستم ھمھ رو ببینم ..سحرو 
 دستاشون دورکمر ھم حلقھ کرده بودن و میرقصیدن..چقد این دوتا خل وچل بھم میامدن

کیاوش  ..بااون کت وشلوار کاربنی رنگ کھ  بارنگ چشمای اسمونیش ست شد بود تو 
اون جمع مثل یھ ستاره چشمک میزد...کیاوش من چرامحکم اون دخترو تو اغوشش 

لم خواست من جایی طناز بودم و از وجود کیاوش لذت گرفتھ...شاید برای یک لحظھ د
 میبردم

دلم اشوب بود...ولی وقتیکھ  باچشمای خودم دیدم  کھ  کیاوش با  چنان عشقی گونھ ی 
طنازو بوسید ..دلم اتیش گرفت ..کیاوش امشب منو خورد کرد ...اشک لعنتی تمام اون 

 صحنھ ھا رو برام تار کرد ....

 

ھا چیزی است کھ  انسان را ضعیف میکنھ در مقابل دیگران ...چرا اشکھایی لعنتی  ..تن
 اخھ باید االن اینجا  اشکھام  خودشونو نشون بدن

سرم رو پایین گرفتم  تا اشکھای مزاحم ارایش چشمم را خراب نکنھ  ھمی سعیم این 
ت بود  کھ  اشکھا بند بیان  درحینی کھ  با این  نقطھ  ضعف بیجام سروکلھ میزدم دوجف

 پا کھ کفشاھای ورنی  براق اونا رو پوشنده بود جلووچشمای تارم امد
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 اتوی شلوار مردونش ..بھ تیزیھ  دشنھ ی بود کھ کیاوشم بھ  قلبم فرو کرد

 آه کیاوشم  چھ کردی بادل من ....

 صدای خش دار مردونش باعث شد سرم روباال بگیرم

 حالتون خوبھ  ،،؟؟؟بفرمایید دستمال-

سالھ ی معمولی   ...دوست نداشتم  در اون لحظھ  دوست نداشتم  ۲۵الی۲۴یک پسر 
 ھیچکس کنارم باشھ

 پسریھ  پررو با کمال وقاحت امد کنارم نشت و گفت

 من سپھرم دوست کیاوش و برادرتون یاسین-

 

 اسمش رو شنیده بودم  ولی تابحال ندیده بودمش  ...تو دیگھ چی از جونم میخوای  ..

ف گفتن ..اصال حرفاش نمیشنیدم ...یعنی ھمھ ی حواسم بھ کیاوش شروع کرد بھ اراجی
و اون دختریھ  نیم وجبی بود..دستای ھمو گرفتھ بودن و بھ  مھمانھا 

 سرمیزدن...کیاوش  گاھی  بوسھ ای  نثارش میکرد...

 

 خدایا  اگر میخوای بکشیم خب  االن جونم بگیر این کارا دیگھ  چیھ

 باصدای سھیل بخودم امدم

 را این حرفو زدید خانم یاس؟؟چ-

 با تعجب نگاھش کردم...خدا ھرچی دیوونھ ھست نصیب من میکنھ
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 کدوم حرف؟؟؟-

 با چشمای قد نلبکیش گفت  :

 کھ خدا جونتون بگیره-

 

 خاک توسرم  افکارم و بلند بلند گفتم ..باید درستش میکردم

 من حالم خوب نیست ..میشھ تنھام بزارین ممنون میشم-

 

 درستش کردم..گند زدمچقدن 

 

 رفت..بیچاره بدون ھیچ حرفی رفت

 

و دوباره نگاه من بھ کیاوش افتاد ..خدایا من عاشق چیھ این مرد شدم ..اصال اون چھ 
 کرده کھ من دیوونشم شدم ..

 ناخداگاه فکرم سمت پویاندپرکشید..

این پویان بیچاره خودشو برای من میکشھ ..ولی من فقط دوستش دارم ھمین..اما 
 کیاوش امشب منو خورد کرد ..بازم قلبم براش آشوب بپا میکنھ
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با چشمام قدمھای کیاوش و دنبال میکردم کھ سمتم امد ..سرتاپام رو برانداز کرد ..خدایا 
 میشھ  این نگاھای کیاوش و ازم نگیری میشھ ...

 بعد دستاشو دراز کرد و گفت :

 بیا ...اصال یاسین و دوستت کجان؟؟یاس خانوم  تک و تنھا نشین بلند شو با من -

 

 

 گور ب گور شن اون دوتا کھ  خدامیدونھ االن سرشون بھ چی گرمھ..دارم براشون!!!

خواستم سرد باشم باھاش   خواستم بفھمھ ناراحتم بخاطر رفتاراش ..اما...اما...این دل 
 لعنتی باز مدارا کرد

 نمیدونم کیاوش جان-

 گاھش ..دوباره  منو طوفانی کرددوباره لبخند ...دوباره برق ن

 دستمو گرفت و بلندم کرد

 

حاضرم تمام عمرم رو بدم ولی این دستا فقط برای چنددقھ بیشتر برای من باشھ 
 ..حاضرم ھمھ ی دارایم و بدم فقط برای چند لحظھ  گرمای وجود کیاوش برای من باشھ
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میبردم..نمیدونستم داره منو چشمام بستھ بود..من باچشمای بستھ بیشتر ازوجودش لذت 
کجا میبره..اصالمھم  نبود فقط ھمینکھ  کنارش بودم برام کافی بود ..تمام وجودم و 

 داشتم نثارش میکردم

 صداش کھ مثل صدای دریا بود شد طنین گوشم

 یھ اھنگ مالیم بزن-

 

 نمیدونم مخاطبش کی بود ..اصال ھم مھم نبود

 دوباره گفت

 اجازه میدی خانم-

 دوباره اون صدا ..دوباره اون نفرت ..اونم تو بھترین لحظھ ی زندگیھ من ...

 بلھ عشقم راحت باشید-

ریسمان عواطفم بااین صدای نفرت انگیز پاره شد ..دیگھ کور بودن دلیلی 
نداشت..چشمام کھ باز کردم خودم و وسط سالن  تاریک دیدم ا ..مھلت فکر کردن بھم 

 نداد

حلقھ کرد ..رد دستاش روی کمرم گلستون شد ..وبا دست  دست چپش و دور کمرم
 راستش اون دستمو گرفت ..با یھ موسقیھ  بی کالم اروم منو حرکت داد

بی اختیار فقط بین دست و پاھاش  تکون میخور دم..گیج نگاھش میکردم  .اونم زل زده 
از اینکھ  بین  بود بھ چشمام ...من چقد این نگاه و میخاستم ..من چقد این لذت میخاستم

 دستا و بدن کیاوش جابجا میشدم
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بوی عطر نافذش سرم و سنگین کرد..کیاوش من داشت چھ میکرد.؟؟؟.حس نوازش 
 انگشتان مردونش توی گودیھ کمرم تنمو میلرزوند..کیاوش چھ میکرد.؟؟؟..

 

وقتیکھ  ھمجا کامل تاریک شد ...تاریکیھ مطلق شد .گرمای نفسش روی گردنم حس 
کیاوش من چھ میکرد بامن ..لرزش تنم بی اختیار بود...میدونستم اونم متوجھ  کردم...

 میشھ  حالم ازخود بیخود شده

 

 اروم زیرگوشم گفت:

 دختر عمھ جان  حالت خوبھ؟؟.-

لعنت بھ  این دختر عمھ جان...لعنت بھ این صدا کردن..من میخاستم االن میخاستم 
 بگی عزیزم..بگی  عشقم  ھرچیزی بگھ بجز نسبت فامیلی  ..چی میشھ

 

 نمیخوام گریھ کنم ..نمیخوام االن اشکا بیان

 دستشو فشار دادم...بخدا بی اختیار فشار دادم

 کھ یھو وجودشو روی گردنم خالی کرد..اتیش گرفت گردنم..سووووخت...

کیاوش چیکار کرد خدای من ..منو بوسید ..من حسرت عزیزم گفتن  خوردم و کیاوش 
 !!منو بوسید.!!!

 خدایا ازت ممنونم .ممنونم
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 میخاستم شنا کنم تو اون لخظھ شنا کنم و غرق لذتش بشم

 

 ھنوز جای بوسش گز گز میکرد

 کیاوش فقط بھ  چشمام خیره بود ..صورتشو نزدیکم کرد و گفت:

 یاس تو میدونی بھترین خواھر دنیایی برام ....-

 یچ مفھومی ندارهمردن  ھیچ مفھومی نداره ..مردن  درچنین لحظھ  ای ھ

 من مردم ..روحم مرد...روحم کشتھ شد ..روح من تیکھ تیکھ شد..

پاھام سست شد ..بی اراده از بین اون دستای بی ھمتاش  لیز خوردم و سقوط کردم بھ 
 ھزاران متر زیر زمین

 

 ...من نابود شدم ...وقتی نابود شدم کھ  فھمیدم برای عشقم بھترین خواھر دنیام

.... 

 

سالن درمونده و حیرت زده افتاده بودم  ... آه از نھادم بلند شد ...من شکستم  وسط 
...انقدر محکم شکستم کھ  تمام بدنم میلرزید ...درد میکرد..وجودم از خورد شدنم درد 
میکرد..من احمق نیستم  ..چطور من درحد خواھرشم ولی رویھ گردنم باتمام عشق 

 بوسید..من احمق نیستم
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م میداد.داد میزد ..نمیشنیدم فقط میدیدمش..یاسین  تو صورتم کیاوش تکون
میکوبید.دردم گرفت ولی ھیچیز نمیشنیدم..کاش ھیچوقت نشنوم ..بعد مردن روحم 

..دیگھ  ھیچیز نمیخوام..سحر بایھ لیوان اب میدوید سمتم..دستشو پر اب کرد و کوبید 
 محکم صورتم

 

 این ھمھ  صدا کھ میگفتن ..یاس..یاس. بی اختیار یھ نفس گرفتم ..کر شدم از شدت

 تمام نیروی بدنم و جمع کردم و گفتم

 من خوبم ...سرم گیج رفت-

 

نگاه کیاوش نشون از نگرانی بود نشون از اضطراب بود ..و اینکھ  حرف منو باور 
 نکرد ...

 یاسین و سحر بلندم کردن و منو سمت ماشین بردن

وشن بود ..قلب من زنده بود...کیاوشم مرد من بھ تاریکیھ باغ خیره شدم ...قلب من ر
 سوزوندش ..کشتش..

 یاسین استارت زد و باسحر پیاده شدن و بھ سمت کیاوش رفتن
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با وجود شکستنم  ھنوز دوستش داشتم ھنوز با تمام وجودم میخاستمش...خیره نگاھش 
 میکردم ..مرد جذاب من ..تو من و نخوای  ؟؟..ولی من میخوامت ...

 بستم بھ لحظات خوشی کھ در اغوش کیاوش میرقصیدم فکر کردم چشمام و

. 

. 

. یھ چیزی مثل گرز توی سرم میخورد..از شدت سردرد چشمام میسوخت ..ولی بھ 
پویان قول دادم و باید میرفتم ..فک کنم یھ دوش حالم و بھتر کنھ...معدم جمع شده 

 بود.از دیشب تااالن فقط قرص خوردم

 و برداشتم و بھ سمت حمام رفتمبلند شدم و حولھ ام 

آب سرد و باز کردم و زیرش رفتم ...حس ارامش تمام بدنم و گرفت...خدایا قربونت برم 
یھ  اب سرد کھ واینطور بھم داره ارامش میده..چطور دلت میاد کیاوش کھ  ھمھ ی 
کنم ارامشمھ  ازم بگیری ... یھ امروز و باید بیخیال کیاوش بشم تا بتونم خودمو درست 

 من امشب با پویان باید باشم پس کیاوش فعال فراموش بشھ

. 

. 

. 

دوباره پیش مھ لقا رفتم و ازش خواستم امشبم سنگ تمام بزاره ..کھ البتھ سنگ تمامم 
گذاشت ..باموھای فر کرده کھ دورم ریختھ بود و اون رژ سرخابی و اخرایی ...و اون 

 .. لباس ماکسیھ بلند قرمز..بی مانند شده بودم
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از بابا خواستم بزاره با اژانس برم و اونم بخاطر اینکھ خودشون باید بھ مراسم میرفتن 
 راحت قبول کرد

 

توی راه تمام ذھنم پراکنده یجایی میچرخید گاھی کیاوش ..گاھی دیشب..گاھی پویان 
 ..گاھی مھمونیھ امشب

 ده شدمتابعد یک ساعت بھ باغ خارج از شھر رسیدم پول ماشین و دادم و پیا

 

خب پویان ازم خواست رسیدم باھاش تماس بگیرم تا بیاد استقبالم ..شمارش و گرفتم 
 بااولین بوق کھ خورد جواب داد

 یاس تکون نخور بزار خوب از دور نگاھت کنم باشھ-

 

یعنی داشت منو میدید..ھرکجا نگاه کردم تو اون گرگ و میش ھوا چیزی درست معلوم 
 نبود ...

 دوباره گفت

 تر تو امشب قصد جون من کردیدخ-

 صدای نفس ھاش کھ ھمراه بود با حرف زدنش مور مورم کرد

 کجایی پویان؟؟؟ اینجا سرد ھست-
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 الھی دورت بگردم االن میام گرمت میکنم-

 از این لحن حرف زدنش خندم گرفت

 یھو مثل جن پرید ..جلوم

 ...از ترس یھ جیغ کوچولو زدم البتھ برای لوس شدن بود اون جیغ 

 دستامو گرف و خیره بھ چشمام نگاه کرد

 

 فکرکنم اگر حرفی نزنم تا خود صبح زل میزنھ بھم

 سالم ...نمیخایی دعوتم کنی داخل-

 

 چشمش از چشمانم گرفت.و سرتاپام و یھ نگاه انداخت  گفت

 روی ماھت..یاس میترسم امشب یجا قورتت بدم تمام شی-

 حسابی خجالت کشید ..اولش متوجھ نشدم ولی بعد از این حرفش 

 بدون ھیچ حرفی دستمو گرفت و راھیھ مھمانی شدیم

وارد باغ کھ  شدیم..از شدت شلوغی نمیشد تمرکز کنی...اضطراب اینکھ  یکی ببینتم و 
بگھ تو اینجا چی میخای و این مرد کیھ ھمرات  ...ولی  بیخیال از ھمھ چیز فقط 

 خوش بگذرهمیخواستم امشب برعکس دیشب فقط و فقط بھم 

 پویان ھرازگاھی نگاھی بھم میگرد .و یھ لبخند پراز عشق نثارم میکرد
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 لذت دنیا یعنی این..ولی  ای کاش کیاوش بامن اینکار میکرد

 

 سمت عروس و داماد رفتیم ...

عروس یھ دختر تپل و ناز بود کھ بااون لباس ساده ی سفیدش خیلی برام خواستنی 
 وخوش چھره ...با دیدن من و پویان .ازجاشون بلند شدن. شد..و داماد یھ  اقای متوسط

 اون عروس خانم بھ سمتم امد و باواون لبخندش گفت

 پویان جان احسنت بھ سلیقت ...خوشبختم عزیزم من بھار ھستم-

 

 دستاشو گرفتم و گفتم

 تبریک میگم عزیزم..من یاس ھستم-

 اقای داماد بھ جمع ما پیوست و گفت

 

نبودی این رفیق شفیق ما مثل برج زھرمار بود..ولی امروز از اگر امشب اینجا -
 خوشحالی پاچھ کھ نمیگرفت ھیچ  ..قرم میداد

 بھار باغیض گفت

 اااااامیر جان-
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 و ھمگی خندیدیم...

 

 یھ تیکھ از موھای بھار افتاده بود و تمام مدت درگیر بود باھاش

 بھش گفتم

 بھارجان بشین تا درست کنم برات-

 

 برقی زد  و گفتچشمام یھ 

 وای عزیزم ممنونت میشم-

 و شروع کردم بھ جادادن اون مو بین اون ھمھ موگیر کھ  تو سرش بود

 

 پویان و امیر ھم مشغول حرف زدن بود..

 یھو پویان بازوم و گرفت و گفت

 بھار جان االن بر میگردیم-

 

 حتی فرصت نداد من از بھارمعذرت بخام

 برد و گفتکشون کشون منو  پشت ساختمون 

 تومیدونستی مامان و باباتم تو این مراسم دعوتن-
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 از تعجب زبونم قفل شد

 دوباره پویان گفت

 میدونستی ؟؟؟-

 باصدای لرزون کھ از ترس بود گفتم

 نھ  ..ولی بابا دعوت مراسم برادرزاده ی دوستش بود ...یعنی ؟؟؟-

 

 پویان وسط حرفم پریدو گفت

 امیر کھ عمو نداره ...-

 

 کث کرد و با تعجب زیاد گفتیھ م

 یعنی بابات با حاج احمد دوستھ ؟؟؟-

 

 اره اسم احمد شنیدم از بابا و مامان

 

 اره ..ھمین بود اسمش-

 دستامو گرفت و گفت
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 خب توگفتی امشب کجامیری؟؟-

 

 

 من گفتم عروسیھ دوستمھ ..البتھ نگفتم کدوم دوستم-

 پویان خوشحال شد و گفت

 بھار و ھمھ چیز و بھش میگیم...جلو خانوادت سوتی ندهببین االن میریم پیش -

 

 سرم و تکون دادم..تو دلم رخت میشستن از اضطراب

داشتم لباسم و مرتب میکردم و خودمو اماده ی میکردم برای دروغای بزرگتر کھ  در 
 عرض یھ  چشم بھم زدن

 پویان سرشو جلو اورد و لباشو رو لبم گذاشت و باشدت فشار داد

رم شد ..سلولھای بدنم داغ کردن ...چھ لذیذ بود گرمای لباش ...قلبم تند شد چشمام گ
...لبام داغ شد...خیس شد..ففط برای چند ثانیھ  ھمھ ی لذتھای دنیا تو وجودم حلقھ زد 

 ..مبھوت بھ پویان نگاه میکردم

 چشماش خمار شده بود دستاش مثل تنور اتیش بود

 

 تو صداش نفسھایی عجیبی بود ..گفت

 چھ خوشمزه بود لبت خانومم-
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 ھیچ عکس العملی جایز نبود..بجز اینکھ بزارم لذت ببریم از این بو سیھ  قافالگیر کننده

 

 دستاش دور کمرم حلقھ کرد و گفت

 

 من امشب میخورمت  قناریھ من...-

 پویان جلوتر از من رفت و بھ بھار و ھمینطور امیر ھمھ چیز رو توضیح داد

 رفتم و مشغول حرف زدن با بھار شدم بعد از پویان من 

 عزیزم خیالت راحت من میگم تودبھترین دوستمی..البتھ از االن بھ بعد ھمینطوره-بھار

 

 خدایا ممنونم چنین ادمایی جلوی روم میزاری

 

 پویان رفت کنار مھمانھا

 صدای بابام و شنیدم کھ  گفت

 تبریک میگم دخترم-

 تمام وجودم رو گرفتھ  بود ...باید فیلم بازی میکردمبھار بلند شد و جلو رفت ...ترس 
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 برگشتم و بلند گفتم

 مامان بابا شما اینجا چیکارمیکنید؟؟؟-

 

 ھیچگاه تعجب اینجوریشون ندیده بودم ..

 مامانم بااون چشمای گردش گفت

 یاس تو مگھ نرفتی عروسی دوستت-

 

 یخنده  الکی کردم و گفتم

 

 بھار دوستمھ  خب-

 اشاره کردم ...و بھ بھار 

 بابا خوشحال شد و منو تو بغل گرفت و گفت

چرانگفتی فامیلیھ دوستت چیھ..چھ خوب کھ  با برادر زاده بھترین دوستم دوستی -
 دخترم

 

از دور پویان دیدم کھ بھ ما نزدیک شد ..قلب بیچارم اسایش نداره از دست من ..گروپ 
 گروپ میزد
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 پویان یھ چشمک برام زد و گفت

 کیانفر اقای-

 بابابرگشت و بعد از یک مکث طوالنی ھمدیگرو بغل کردن

 

 بابا و پویان چطور ھمدیگرو میشناختن

 

 اقای دکتر شما اینجا چیکارمیکنید من امشب حسابی غافلگیر میشم-بابا

 

 پویان یھ لبخند زد و گفت

 من دوست اقای داماد امیر خانم-

 

داماد بیان وسط واز مھمان ھا ھم  ھمین موقع بود کھ خواننده اعالم کرد عروس و
دعوت کرد برای رقص...بابا و مامان بھ سمت مھمانھای باغ رفتن و بھارو امیر و 

 تعداد زیادی از جمعیت سمت سالن  برای رقصیدن

 

 خوب کھ مامان و بابا دور شدن ..پویان گفت
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 خب عشقم  بریم قاطی رقاصا؟؟؟؟-

 یھ لبخند زدم و گفتم

 

 چیزایی توضیح بدی . ..توبابامو ازکجامیشناختی و منو؟؟؟؟قرارشد امشب یھ -

 

 محکم منو بھ خودش فشار داد و گفت

 میگم بھت عروسکم ..اول یھ  حال بھ من بده بعد-

 

 حال بدم منظورش چیھ ؟؟

اجازه فکر کردن ازم گرفت و منو برد تو سالن تاریک و جایی کھ  ھمھ  بھ  شدت گرم 
 ار بھ چشم می امدرقص بودن فقط لباس سفید بھ

 پویان منو سمت خودش کشید و زیر گوشم گفت

 تو امشب مال منی...عشقققم-

 

 اھنگ سامی بگی میخوند خواننده و پو یان بلند ھمراھیش میکرد

 ای جونم ..عمرم .. نفسم ..عشقم .تویی ھمھ کسم ....آی کھ  چھ  خوشحالم تو دارم ...-
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 پایین میکرد ..ازشدت خنده فکم درد گرفت وجلوی من ایستاده بود و دستاش باال و

پویان بطور ناگھانی دستاشو کنار پھلوم گرفت و از زمین جدام کرد  و ھمینطور تابم 
 میداد....و بلند شعرمیخوند..داد زدم

 پویان نکن...منو بزارپایین..پویان زشتھ  ..-

 اروم گذاشتم زمین و محکم منو توبغل گرفت

قد خواستنی بود ...سرش روی پیشونیم گذاشت و اروم خدا میدونھ  گرمای تنش چ
تکونم میداد.....بودنت چقد خوبھ پویان..احساسات چقد خواستنیھ  پویان...چقد خوبھ  
تو منو میخای..چقد خوبھ  یک نفر دوستت داشتھ باشھ  باتمام وجود..چقد بده کھ تو 

 درحد یک دوست دوستش داشتھ باشی

دیک میشد ..و اروم اروم از جمعیت دورم میکرد..رفتیم و پویان لحظھ بھ لحظھ بھم نز
 رفتیم ...جایی پرت از ھمھ جا ..من بودم و پویان..

 کمی منو از خودش دور کرد بھ چشمام خیره شد و گفت

 نگاھت خیلی خاصھ  یاس..چشمات-

 

 مکث کرد و دورباره بغلم کرد و گفت

 دوست داشتنی ھستی یاسبازم میگم چشمات مھره ی مار داره ...تو خیلی -

 

 نمیتونستم جواب این احساسات پاکش و بدم
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دستش و دور کمرم حلقھ کرد و منو چسبوند بھ خودش انقدفشارم دادکھ حس کردم االن 
با پویان یکی میشم ...سرش و کج کرد و نزدیکم اورد..گرمای نفسش  تنم و داغ 

نامنظم بود. زبون خوش فرمش کرد..پویان خیس عرق بود..نبضش تند میزد..نفساش 
 بیرون اورد و با تمام لذت روی لبای سرخم کشید ...و منو مست کرد

چشمام سنگین شدن پاھام سست شد..پویان بادستش سرم و گرفت و نزدیک تر 
برد...قلبم دیگھ  سرجاش نبود بھ ھر طرف میکوبید..حس لبام کھ بین لبھا و دندونھای 

داغ بودم..مست بودم..ترس داشتم..ولی خواستنی پویان بود نفسم و کند کرد..
بود..خوشمزه بود..خوشمزه بود این طعم لبھا..لذت بی مانندی داشت..ثانیھ و ساعت 

مھم نبود فقط حس اون لبا و خورده شدن لبام توسط مرد جذاب ..برام بھترین 
داد   بود..ناخداگاه دستمو دور گردنش انداختم...اون محکمتر لبمو بین لباش فشار

..ومن ناشیانھ فقط نفسمو تو لباش خالی میکردم..پویان با دستاش گودیھ کمرم و 
 نوازش میکرد..حس خواستھ شدنم توسط پویان..ھر لحظھ  منو مست تر میکرد..

اونقد در اوج لذت بردن از اون لبھای خوش فرم و بی نقص بودم کھ  متوجھ ی مکان 
 و زمان نشدم

 ھ ھر دومون وارد کرد و ازھم جدا شدیم ..صدای گوشیھ  پویان شکی ب

 پویان خیس عرق بود و بھم ریختھ ..دور لباش قرمز بود..

 سریع گوشیش جواب داد

 جونم داداش ....-

... 

 االن میایم-
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برگشت نگام کرد. خجالت کشیدم   ازکاری کھ چندلحظھ پیش  کردیم  عرق شرم روی 
 پیشونیم نشت

 

 پویان نزدیکم امد وگفت

 

 ھ خوشمزه بود اون لباھات عروسکمچ-

 

 بااین حرفش بیشتر خجالت کشیدم و اون لبمو گزیدم کھ دستم گرفت و گفت

 نکن اونجور ب-

 ااون لبای خوشمزت..از االن اونا مال منھ عشقم ..

 

 و باتمام وجود یھ بوسھ روی گونم کاشت

 دستی روی سرم کشید و گف

 بریم کھ خیلی ضایع  در رفتیم-
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 دم پویان خواستنی بود برام خیلی  ...ولی کیاوشم نبودنگاھش کر

 

 و بھ سمت مھمانھا برگشتیم

 ھنوز داغ بودم  ..از حس اون لبھای مردونھ تمام تنم گر گرفتھ بود..

 پویان ھم ھی بادستش روی لبش میکشید و اثار رژ من و پاک میکرد

 

 بودنجو ارومتر شده بود و تک و توکی اون وسط در حال رقصیدن 

 

 من و پویان ھم کنار امیر و بھار قرار گرفتیم  و مشغول شوخی شدیم ..

وجودم اونجا بود ولی تمام ذھنم پیش اون لبای داغ بود..اون حس خوب بود..اون 
 عشقی بود کھ پویان ھرلحظھ بیشتر تقدیمم میکرد..

 

 پویان کھ بود؟؟؟..چطور سر راه من قرار گرفت .

 وھای مردونھ  بھ سختی تواین دستای ظریف من جامیشد..بازوش و گرفتم..اون باز

نگاھم کرد...خدایا  من!! باتمام وجود عشق رو توچشمای این مرد میخوندم ..اون 
عاشقھ  ...ولی من ...چھ  بی انصافم کھ نمیتونم جواب این نگاه عاشقونھ رو بدم و فقط 

 لبم و زیر گوشش بردم و گفتم

 یجا بشینیم ..خستھ ام-
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 ش و بھ  خودش چسبوند تا دستای منو بیشتر حس کنھ ...گفتبازو

 چشم فدات شم ..تو برو ..من یکم بعدمیام کھ  تابلو نباشیم-

 

 بایھ لبخند حرفش و تایید کردم و رفتم

 

 ھوای باغ تواین فصل عجیب سرد بود.

ھ بود و بیشتر جاھا پر بود...فقط یجا خالی بود کھ   بھ  اقا تنھا  با فاصلھ از میز نشست
 سرش توگوشیش بود..خب انگار چاره نیست و باید اونجا بشینم

 نزدیک شدم و گفتم

 ببخشید میتونم اینجا بشینم-

 

 بدون توجھ بھم و نگاه سرشو تکون داد..ومنم ھم نشستم ..

 

باغ ..از باغ بدم میاد خاطره ی تلخ دیشب و برام یاداوری میکرد ..خدای من چقد یھو 
نگ  شد..عجب دل پررویی دارم..معشوقت دیشب  خوردت کرد..تو دلم برای کیاوش ت

 االن دل تنگشی..نوبره واال

 کیاوش من  ...تومن و نخواه و لی من میخوامت با تمام وجودم
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حس سنگینیھ یھ  نگاه رو روی خودم حس کردم برگشتم ..چشمم بھ دوتا چشم چمنی 
قیافھ ی اشنایی ...خدایا این مردو خورد..چھ  برقی داشت این چشمای گربھ ای ...چھ  

 کجا دیدم ...کجاااا..کجااااا..اه یادم نمیاد

 

 با دستش صندلیشو گرفت و باخودش بھ جلو کشوند و سمت میز امد ..

 پلک ھم نمیزد و زل زده بود بھ چمشام مردک ھیز

 

 گفت

 ببخشید خانم .. سالم -

 

 سری تکون دادمخودمو عقب کشیدم و بھ جواب سرد اون برخورد اولش 

 

 لبخندش باعث شد اون دندونای سفید و یکدستش نقش ببنده جلوم ..

 بابت اون سرتکون دادم عذر میخواھم بانو-گفت

 دوباره سرتکون دادم کھ یعنی مھم نیست

 دستای عضالنیشو روی میز تکیھ داد و زیر چونش زد و گفت
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 امشب باالخره یھ خانم جوان ..و باوقار دیدم ...-

 ازش برداشتم و بھ باغ خیره شدم..یعنی حوصلت ندارم برو گمشوچشم 

 

 دستش و جلو اورد گفت

 نیما حشمتی ھستم-

 

 بدون اینکھ دست بدم گفتم

 خوشبختم-

 

 یکم توھم رفت و دستشو زیر میز برد و گفت

 در جواب معرفیم . یھ معرفی میخام-

 

 پروردگارا من ھرجا میرم باید یھ سیریش جلوی پام بندازیا

 من یاس کیانفرم ..خب اگر امری ندارید برم جایی دیگھ پیدا کنم-

 

 لبش گشاد شد و گفت ..
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خدای من شمادختر اقای کیانفر ھستید؟؟؟..شنیده بودم یھ  دختر خانم دارن...ولی -
 فکرنمکیردم انقد خانم باشید

 

 انگار بابای من خیلی معروفھ  و من نمیشناسمش  فقط

 ممنونم-

 سرمستم کرد سریع برگشتم و دیدم کنارم ایستاده و گفتبوی تن کیان 

 

 خانم کیانفر اجازه ھست بشینم-

 

 یھ لبخند زدم و گفتم البتھ

 کنارم نشست

 

 اون یارو ھمون نیما ھم بدون ھیچ حرفی بلند شد و رفت

 

 پویان درحالی کھ رفتنش و تماشا میکرد  گفت

 چی میگفت این نیما-

 

۹۱ 
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 پس پویان میشناختش

 صی نمیگفتچیز خا-

 

 برگشت سمتم و بھ لبام نگاه کرد

 آخ آخ آخ ..خانم پس کو اون رژ پویان کشت-

 

 لبمو گاز گرفتم و گفتم

 ھمش پاک شده ؟؟-

 

 پویات درحالی کھ بلند خندید و گفت

 نھ عروسکم من مھارت دارم تواین کار ...واسھ حفظ ابرو یکم گذاشتم برات-

 سرشو جلو اورد و گفت

 بده یاس ؟یھ قول بھم -

 باتعجب نگاھش کردم و ادامھ داد

قول بده دیگھ  ھیچوقت چشماتو انقد نقاشی نکنی .بھ اندازه ی کافی چشمات..ادمو -
 بیخود میکنھ...اینجورش میکنی...تعادلم از دست میدم عزیزم
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 با لبخند جوابش دادم

 شما بقولت عمل کن منم ..قول میدم-

 

 تکیھ داد بھ صندلی وگفت

 مھمھ  بدونی من کیم ؟؟؟چرا -

 

 تعجب کردم و گفتم

 دلیلشو بعد توضیح میدم..منتظرم-

 

 لیوان شربت روی میز و برداشت و گفت

 پس فعال بدون کھ  تو یکی از اون بیمارای من بودی ..من ازاونجا بھت دل بستم-

 

 بیمار!!!!!یادم نمیاد کھ من مریض پویان بودم ...اصال من کی مریض شدم ؟؟؟

 

یج نگاھش میکردم. بھ یاد نداشتم کھ  مریض پویان بودم..اصال من چھ  مریضی من گ
 داشتم ؟؟؟
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 پویان پای راستش و روی اون پاش انداخت و گفت

قناریھ من..من  تو اون بیمارستانیم کھ پدرت کارمیکنھ...دوسال پیش شما مریض من -
ونھ  وقتی برگشتم بودی..من شب تا صب باالی سرت بودم..صب برای استراحت رفتم خ

 دیدم خانم پر...دل من پر..امیدم پر....

 

 بھ مغز نخودیم فشار اوردم من دوسال پیش  ...اصال یادم نمی امد

 

 پویان من یادم نمیاد-

 یھ لبخند زد و گفت

خب تو تشنج کرده بودی و اصال وضعیت خوبی نداشتی گل من...االنم نمیخام راجبش -
 میفتم ...من طاقت ندارم ببینم تو درد بکشی عزیزمحرف بزنیم..چون یاد اون شب 

 

 خدامیدونھ  چھ لذتی داره وقتی یکی بگھ طاقت دیدن درد تو رو نداره

 پویان  من واقعا چیز زیادی یادم نمیاد-

 

متوجھ  مامان و بابا  و ھمون پسره  نیما  و اقای  حشمتی  دوست  پدرم شدم  ..اروم 
 گفتم

 پویان ... بابا ومامانم-
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 پویان ابروش و انداخت باال و گفت

 چطوره االن یھ بوس از اون لبای خوشمزت بگیرم-

 

 سرخ شدم ازحرفش ..و خودش میخندید کھ دوباره گفت

 تا اخر امشب  باید یھ بوس دیگھ ازت بگیرم عروسکم-

 

بابا و مامان و اقای حشمتی نزدیک..شدن و من وپویان بلند شدیم بعد از احوال پرسی 
 گفتبابا 

 اقای دکتر شما دختر بنده رو یادتونھ-

 

 پویان خندید و گفت

 معلومھ  اقای کیانفر اتفاقا االن داشتم راجب ھمون شب باھاشون صحبت میکردم-

 

 مامان کھ انگار ازپویان بدشم نمی امد گفت

 پس مزاحم شدیم-
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 پویان یھ نگاه بھ من کرد و گفت

 یم موقع شام ..نھ اختیار دارید..ادامھ  حرفا رو میزار-

 

 بابا رو بھ نیما و اقای حشمتی گفت

یاس دخترم..اقای حشمتی کھ یادتھ...ایشونم پسرشونھ  نیما ...اقای حشمتی مشتاق -
 بود ببینتت عزیزم

 لبخند زدم بھ  اونا وگفتم

بلھ  اشنایی دارم بااقای حشمتی بزرگ..بااقای حشمتی کوچیک ھم چند لحظھ پیش اشنا -
 شدم

 

چشمش و بھ  یقھ ی بازم انداختھ  بود...ازاین طرز نگاه حالم بھم خورد..کھ البتھ نیما 
 از دید پویان ھم دور نبود ...و سریع گفت

 اگر اجازه بدید من و یاس خانم باھم شام بخوریم-

 

 و بابا ومامان رضایت دادن ...

 

 پویان رفت غذا رو گرفت و گفت

 بیا دنبالم-
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عصبی بودن ھم جذاب بود ..دوباره منو بھ یجای پرت برد یکم عصبی بود..حتی موقع 
 .و غذا رو روی میز گذاشت و گفت

 یاس لطفا از االن بھ بعد لباسھایی بپوش کھ  اندامت مشخص نباشھ-

 

 لبم و گاز گرفتم و یھ لبخندم چاشنیش کردم و گفتم

 

 چشم..شما عصبی نشو فقط-

 سرشو جلو اورد و گفت

 اینجور نکن جوجھ ی مننکن عزیزمن با دل من -

ھمینطور کھ خیره بود بھم  باچنگال یھ تیکھ جوجھ  برداشت و روی لبم گذاشت ..تا 
 جوجھ رو بھ دندون گرفتم .چسبید بھم

اون مقدار باقی مونده از جوجھ رو بھ دندون کشید ..و مدام دستش روی بند سوتینم 
 میکشید

شد....نفسای تند پویان ..بیشتر  تنم لرزید...اون حس لذت بخش گرما  درخونم جاری
داغم میکرد..بھ محض قورت دادن جوجھ ..پویان دوباره لبھای منو بھ دندوناش 

کشید..و باشدت بین دندوناش تکون میداد..درد عجیبی داشت دردی توام از لذت ..اینار 
از شدت لذت منم باھاش ھمکاری کردم و یھ گاز از لبش گرفتم ...طعم شور خون تو 

 ھر دومون موج زد..پویان سرشو عقب کشید و بااون چشمای خمارشدش گفتدھن 
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 جووووونم چھ  چسبید این گاز گرفتنت-

 

 و سرشو تو گردنم فرو کرد و محکم زبونشو روش میکشید

 

بازوھای مردونش و چنگ زدم ..موھاشو  تو دستم کشیدم..از زیادیھ اون لذت گمراه 
کنم...قلبم بی داد میکرد ..فریاد میزد ..یھو از شدت گازی شده بودم و نمیدونستم چیکار 

 کھ از گردنم گرفت ..حس کردم تمام  لذتھای دنیا از بدنم خارج شد و سست شدم

 

 بی حال شدم  و بین دستای پویان ولو شدم ...

 پویان دستشو روی صورتم گذاشت و گفت

 عروسک من بھ اوج رسید-

 

 و خندید.

د و موھامو نوازش کرد...چھ  میچسبید ای نوازش..چھ  خوب .یھ بوس ریز رو لبم کر
 بود..پویان ھمھ چیزو خوب میفھمید..

 من با وجود پویان اولین بار بھ اوج لذتم رسیدم

 

. 

۹۸ 
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. 

. 

در خونھ کھ رسیدم چراغ خونھ روشن بود..حدس زدم یاسین ھنوز بیداره ..وارد خونھ 
 کھ شدم صدای خندھاش پاھامو فلج کرد..

 ن چقد امشب لذت بھم ھدیھ میدیخدای م

 کیاوشم اینجاست ...صداش ..صداش چقد ارومم میکنھ

 

 اروم قدم برداشتم و بھ سمت سالن رفتم .

چشمم بھ اون اندام خوش تراشش خورد ...بھ اون بازوھای نیمھ لختش ..بھ اون 
 مردانگیھ سینھایش..و اون چشمای دریایی...کیاوشم خدای ارامشھ

 

 ند شد .گفتبا دیدن من بل

 سالم یاس خانم-

 

 یاس گفتنش چھ دلنشین بود برام ..بگو ..بازم بگو ..انقدبگو تا سیراب شم

سالمی ارومی کردم .و بھ اشپزخونھ رفتم ..حالم دگرگون بود..کیاوش منو بی تاب 
 میکرد..و من این بی تابی رو در چشمای اونم میدیدم

 

۹۹ 
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ابیدنش بھ اینجابا مامان و بابا تمام شد بعد کھ  احوال پرسیش و اصرار موندنش و خو
 بیرون رفتم و گفتم

 من برم بخابم-

 بابا گفت

 اول بیا بگو با دکتر چی میگفتید-

 

 دیدم کھ  چشمای کیاوش سوالی شد و یاسین گفت

 دکتر کیھ-

 بابا ادامھ داد

 دکتر راس-

 تین ..پویان راستین ..ھمون کھ  چند سال پیش شب تا صب باال سرش بود

 

یاسین یھ آھان گفت..و من تمام حواسم بھ کیاوش بود .دیدم کھ  کیاوش  باتاسف نگاھم 
کرد..مردمک چشماش تنگ شد...کیاوش من دلخور بود؟؟؟.ازچھ  نمیدانم   

؟؟؟..باشنیدن اسم پویان ...درھم رفت ..کیاوشم غصھ دار شد ...نکنھ !!نکنھ...نھ فکر 
 بفھمھ  من و پویان....نھ نھ  نھ کردن بھش  موھای تنم سیخ میکرد ..اگر

 

 چیز خواستی نگفتیم...من خستھ ام شب بخیر-
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 .صداشو شنیدم کھ  گفت

 بااجازتون منم برم بخابم-

 وپشت سرم راه افتاد..نفساش تند بود اون عصبی بود..

 در اتاق و باز کردم کھ گفت

 _میتونم باھات حرف بزنم

 

بود...ایا من دلیل این ھمھ ناراحتیھ تو برگشتم سمتش سرخ بود ..کیاوش من ناراحت 
 ھستم مرد من

 

کیاوش من  رگھای چشماش قرمز و متورم بود..من از نگاھش میترسیدم ..ھیچگاه 
 کیاوش انقد عصبی ندیده بودم

 

اروم بھ داخل اتاق امد و درو بست ..من عقب عقب بھ سمت تخت رفتم و نرسیده بھش 
 ایستادم

 ام ورزشکاریش بھ سمت صندلی رفت و نشستکیاوش بااون قد بلند و اند

 پیشونیش خیس از عرق بود .

 بھ خودم جرات دادم یھ سوال کنم

 کاری داشتی کیاوش جان-
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وقتی کھ متوجھ  سوالم شد ..نگاھم کرد...خیره ام شد..بااون چشمای  عصبی بیشتر 
روم بود بازم چنگ بھ دلم میزد ...کیاوشم حتی  اگر تااخر عمر بااین نگاه عصبی روبھ 

 ھم من عاشقانھ نگاھش میکردم

یاس ..تو روخدا بیشتر مواظب خودت باش..خواھش میکنم بھ ھرکسی راحت اعتماد -
 نکن ..

 

 دستاشو مشت کرد و گفت

یاس تو مثل کیانا میمونی برام ..خواھرمی من نگرانتم ..پس خواھشا دیگھ  بااین قیافھ -
ا..تو ساده باش..بزار خواھر من بابقیھ فرق ھا  تو ھیچ مھمونی حتی مھمونیھ من نی

 کنھ بزار خواھرمن ساده باشھ..حتی ساده بودنت ھم بھتر از ھزارتا دختره

 

کیاوش ..کیاوش من دوباره خوردم کرد. انقد نگو خواھرم خواھرم..نگو حست مثل یھ 
 ن ..برادره لعنتی ...نگو  غیرتت فقط از روی برادریھ نگو کیاوش. انقد منو خوار نک

 

اشکھای بی موقع روی گونم نشست ...نیا تو روخدا نیا..نمیخواھم احساس حقارتم و 
 ببیتھ
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کیاوش کھ متوجھ ی اشکھام شد ..دوباره نگرانی تو چھرش پدیدار شد ..جلو امد با 
 دستش چونم و گرفت و گفت

 من حرف بدی نزدم کھ  فقط بھ عنوان یھ برادر-

 

 اشتم..متنفر شدم از حس خواھرو برادریدیگھ طاقت شنیدن اسم برادر ند

بسھ کیاوش  ..تو خودتو نصیحت کن..تومراقب خودت باش ..نمیخاد واسھ من برادری -
 کنی..تو برو برای طنازت دلبری کن . اصال بھ توچھ  من چطورم

 

وای خدایا لعنت بھ این زبون بی موقع ..لعنت بھ  من ..من چی دارم میگم بھ کیاوش 
 فتم بھش..من چھ میکردم باھاش..من  چی میگ

 

 اروم گفت

 طناز!!!تو از طناز بدت میادکھ انقد باتنفر اسمشو میگی-

 گند زدی یاس گند

 نھ من چیکار اون دارم ..فقط از اقا باالسر بدم میاد ھمین ..-

 پوز خند زد یھ پوزخند تلخ  اونقدر تلخ کھ شد تیر سھ  شعبھ و رفت توی قلبم و گفت

 اقا باال سر نمیخوایی !!معلومھ  کھ  -
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 کنایھ  داشت حرفش..بد کنایھ  داشت بد..

 از کنایش بد لرزیدن اشکھا مثل دریا سرازیر شدن

 فکم میلرزید ... من طاقت نداشتم کیاوش بامن چنین کنھ  کیاوشم  بد نکن بامن نکن

 

 کیاوش دستھام و گرفت و گفت

 یاس چت شد ..دختر تو چرا اینجور میشی-

 

باھام ولی  اروم میشدم و باتمام وجود لذت میبردم از اینکھ  بازو ھام گرفتھ بد کرد 
 بود..کیاوش تو وجودت چی داری برام کھ اینجور تو اوج اشوب ارومم میکنی

 

دستھام و گرفت و یھ بوسھ پشت دستم انداخت..بوسش ضربانم و اروم کرد..قلبم 
 .بوسھ اش معجزه میکندازھمین بوسیھ  کوچیک سپاس گذار شد و اروم تپید .

...خدایا من چیھ  این مردو باور کنم..خواھر گفتنش ..یا این بوسھ ی سرشار از 
 عشقش .

 اشک تو چشماش بود و گفت

بخدا وندیھ خدا من دوست ندارم تواین دنیای پراز گرگ بالیی سرت بیاد..ببخش بد -
 کردم باھات
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 دصدای گوشیش باعث  شد دستم را رھا کند ..جواب دا

 سالم عزیزم ...-

.... 

 باشھ گلم تو بخاب من  ھم میخابم-

 

... 

 منم عزیزم...شبت بخیر طناز جان-

 

برو کیاوش ..برو ...برو کھ ھر لحظھ خورد کردنم شده کارت ..برو ...بروکھ  این دل 
 من پوست کلفتھ...برو بزار تنھا باشم بااین ھمھ تحقیر..برو ...

 

 خواست حرفی بزنھ کھ گفتم

 

 برو بیرون-

 متھجب نگاھم کرد..وقتی کھ این اشکھا رو دید..رفت

کیاوش رفت و نفھمید درد من کنایھ نبود..درد من طناز نبود...درد من غیرت دلچسبش 
 نبود..درد من نخواستن این عشق بود ..
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 نگاه یاس cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                       

 

 کیاوش عشق منو نمیبینھ

 

تا بتونم این  شب بدی بود...ای  شبھا ھمش برای من بد بود...بغض گلوم  بترک..بترک
نفس و بدم بیرون  ...دلم ھوای تازه میخواد ... تا صبح  پلک روی ھم نذاشتم ..بلند 

 شدم

 بااون چشمای پف کرده

 بھ سمت دستشویی رفتم  ابی بھ صورتم زدم .

 لباسای مدرسھ  پوشیدم و  با بی میلی زیاد پایین رفتم

 

 کیاوش ھم بیدار بود

بین دو دستش  قرار داده بود ..اروم  سالم کردم روی کاناپھ  نشستھ بود و سرشو 
 ...شکھ شد ..یکم براندازم کرد و گفت

 کجا-

 

پکر بود کیاوشم  مردی کھ بد کرد با دلم پکر بود..غمی تو صورتش بود کھ  منو خورد 
 میکرد ..مرد مغرورم  چش شده
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 مدرسھ-

 چشماش گرد شد و گفت

 بان ھستاخل شدی انگار.. امروز تعطیلھ   ..عید قر-

 

 وای من پاک فراموش کرده بود..اصال خل شده بودم.

 یادم نبود-

 برگشتم برم سمت اتاق کھ  گفت

 صبرکن یاس-

 دوباره برگشتم سمتش ..اروم سمتم امد و گفت

 از گستاخیم دلخوری-

 

 کاش میتونسم ازت دلخور شم کاش میتونستم ازت  ناراحت شم کاش کاش کاش

 نھ نیستم-

 ش روی صورتم گذاشتدستای  کشیده ا

این روزھا انقد دلم غصھ داشت کھ  باھمین حرکت کوچیک ھم راحت اشکھام می امد 
 ...درد تو سینم  باھمین دستم فریاد میکرد
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 گفت

 دوست ندارم ناراحتیت ببینم یاس..من فقط نگرانتم ھمین...باور کن-

 

 میشھدستاش چھ  خوب بود چقدر خوبھ  کھ ھمین محبت کوچیک مرحم دلت 

 گفتم

 میرم صبحانھ  اماده کنم-

 

 کھ  گفت

 _نھ ابجی جون

 

 انگار ھمھ ی خوشی ھای من فقط برای چنددقیقھ بود...کھ  ادامھ داد

 باطناز قرار دارم..باید برم-

 

 کیاوش  تو چقد ..توچقد بی رحمی

..اصال تو چقد احمقی  کھ  متوجھ  ی این عشق  اتیشیھ من نمیشی ...یاخودت بھ  
 زدی احمقی

 .بی توجھ  بھش تو اشپزخونھ  خودمو سرگرم کردم
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 صدای خداحافظش شنیدم

 ولی سکوت کردم

 

 در کھ بست ..تمام درھای خوشبختیھ دنیاھم بستھ شد...بھ اتاقم پناه بردم

 

 وبازھم اشکاھا شدن مھمان چشمانم ..

 نمیدونم چقد گذشت کھ  اشکھا خشک شدن

بھ پذیرای رفتم ..بابا در حال اخبار دیدن بود و رفتم یھ دوش گرفتم .موھامو بستم و 
 مامان ھم اشپزی.. یھ سالم کردم و بھ  سمت بالکن رفتم بھ ھواش نیاز داشتم

 دلم بااین ھواھم باز نمیشد ...

 اسم پویان کھ از زبان بابا شنیدم ..کنجکاوم کرد و بھ داخل رفتم

وقتی  از غمش خبر دارشدم خیلی دلم مرد خوبیھ  خانوم..ولی  غم بزرگی داره..منم -بابا
 گرفت..جوون بھ این اقایی بھ این خوبی ..نباید اینجور شکست میخورد...خیلی تنھاست

 

بابا واقعا راجب پویان میگفت...پویان مرد شادو سرزنده...چھ  غمی داشت  .اصال این 
 پویان واقعا  کیھ..کھ  شده جذابیت زندگیم

 امدصدای گوشیم از تو اتاقم می 
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 دویدم سمتش

 بلھ پویان بود..دست کشیدم رو گوشیم..وصدای خواب الودش شنیدم

 سالم عروسک خوشمزه-

 ھمیشھ  جذاب بود حتی  بااین صدا

 سالم ظھر بخیر-

 اخ دیشب تنھایی خوابیدن کھ  حال نداد بھم-

 معلومھ  حال نداده کھ  تا االن خابیدی-

 خندید..بلند خندید و گفت

 دلم برات تنگھ ..میخوام ببینمتشیطونیا...یاس -

 

 حوصلھ نداشتم ..اصال حوصلھ بیرون از اتاقم ھم نداشتم

 نھ  امروز بیخیال-

 صداش مظلوم شد و گفت

 تو روجون من  ..فقط یک ساعت میریم دور دور چطوره-

 

 دلم نمیومد ناراحتش کنم..کنجکاوم ھم بودم بیشتر راجبش بودنم

 گفتم
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 بابا رفتن خونھ خانوم جون میام باشھ  بعد ناھارکھ مامان-

 اخ فدای تو بشم...بخورم اون لباتو-

 و قطع کرد

 

 نمیتونم قبول کنم پویان  تنھا باشھ  پویان غم دار باشھ..نمیتونستم

 

 ولی باید ھمین امروز ھمھ چیزو میفھمیدم

 سرم ھنوز درد میکرد ..از بیخابی دیشب بیداد میکرد ..ده دقیقھ ھم تو حیاط نشستم و
 منتظر پویانم ..گرماھم اذیتم میکنھ

چھ  اتفاقات عجیبی این روزھا برام افتاد ...بی رحمیھ کیاوش...عشق پویان...شکستھ  
 شدنم...سرحال شدنم با وجود پویان ...چھ فکر میکردم و چھ  شد

 صدای بوق ماشینش کھ شنیدم سریع پریدم بیرون

 

 بیشتر خودشو مجذوب من میکردپویان جذاب..بااون ژست پشت فرمون نشستنش  

سوار شدم ..سرتاپام و برانداز کرد..و با اون لبخند شیرینش کھ  فقط بھ خودش میامد 
 گفت

 سالم خانومم-

 سالم اقای دکتر-
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 درحالی کھ ماشین رو حرکت میداد گفت

 ای پویان بھ فدای دکتر گفتنت ...خب کجا ببرم شمارو-

 

 ھرجاکھ خودت دوست داری-

 

 خند شیطنت امیز گفتبا یھ لب

 خب من دوست دارم ببرمت خونھ-

 بھت زده نگاھش کردم

 کھ ادامھ داد

 یاس  اینجور نگاه نکن..من میدونم تو خنگ نیستی  ..عزیزم-

 

 من خنگ نیستم ولی متوجھ منظورت نشدم-

 یھ نیشگون از بازوم گرفت و گفت

 االن متوجت میکنم ..خودتو بگیر-

 

 وپاشو روی گاز گذاشت
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 سیستم و روشن کرد وصداشو بلند کرد و دوباره طبق معمول باخواننده ھمکاری کرد

 شبا وقتی تو تنھایی پریشونھ سراغت میگیره این دل دیوونھ .....-

 

کس نمیدونھ این دل دیوونھ  وقتی میگیره از تو میخونھ ...من فقط میخام کھ باشم تا 
 برای تو فدا شم

 

 خوبھ..پویان منبا خوبی ھاست..وجودش شادم میکنھپویان منبا انرژی ھای 

 بعد کلی خوندن و قر دادنش جلوی یھ اپارتمان ایستاد

 

 پرسیدم

 اینجا کجاست پویان-

 پیاده شد و سمتم امد درو باز کرد و دستشو جلوم گرفت و گفت

 ھمرام بیا-

 من مطیعانھ  ھمراھیش کردم

 ۶طبقھ ی

 و دنج...دکور خاکستری و سفیدش دلنشین بودوارد خونھ  شدیم ..یھ اپارتمان لوکس 

۱۱۳ 
 



 
 

 نگاه یاس cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                       

 

 پویان درو بست و رفت جلو کتش و دراورد و گفت

 بھ خونھ ی من خوش امدی عزیزمن-

 

خدای من خاک برسرم...من امدم کجا..من اینجا چھ میخوام..اصال من احمق چطور انقد 
 حماقت کردم..من ..پویان...تنھا . اینجا..وای خدایا...

 ن نقطھ ی کور دلم میگفتیھ چیزی تو او

 بمون..نترس..خوبھ..پویان خوبھ..خوبھ

 

 دلھره و ترس داشتم..و حس خواستھ شدن..من گیج بودم ..منگ بودم

 

پویان و دیدم کھ  داشت جلو میامد  ..بی اراده منم عقب رفتم..اون جلو می امد و من 
 ق شدمعقب ..انقد امدو و رفتم تا بھ دیوار برخورد کردم ...خیس از عر

 مردمک چشماش ثابت نبود ..پویان اروم نبود

روبھ روم ایستاد..چشمم بھ سینھای ستبر و پھنش افتاد..یقش باز بود...نمیخواستم بھ 
 چشماش نگاه کنم و دوباره سست شم

 

 دستشو زیر چونم گرفت و سرمو باال برد
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 نگاھش نکردم

 با صدای لرزون گفت

میخوامت..میخوام واسھ من شی..یاس ....میترسم یاس...من عاشقتم..یاس من -
 توروھم از دست بدم

 

 بھ اون تیلھ ھای سیاھش کھ  غرق از اشک بود نگاھش کردم پویان

 معصوم بود...

لبای داغش و روی لبای لرزونم گذاشت ...و گرم شدم از گرمای وجودش ..خیسیھ 
ویان اشک میریخت و باتمام گونش گونھ ام خیس کرد...تربودن لباھاش لبامو تر کرد...پ

 وجود لبای منو بھ دندون میکشید..و من ھم طعم عسلیھ لبھاش و مز مزه میکردم

 ازم فاصلھ گرفت ..

 و بااون نفسھای نامرتبش گفت

 توباید مال من شی-

 و از زمین جدام کرد

 داد زدم

 نکن پویان..نکن میترسم ..نکن-

 

 وسط سالن برد و انداختم روی اونوبی توجھ بھ فریادھام ..منو سمت مبل بزرگ 
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 پویان ترسناک نبود ..ولی من میترسیدم ازش ..

 نیم خیز شد روم و ادامھ داد..پویان تحریکم میکرد .و شده بود استاد تحریک کردن من

سرشو توگردنم فرو کرد  ...حس لذت بخش گرمای وجودش روی گردنم سستم 
...حس نابی بود...فلجم کرد این کرد...زبونش روی گردنم جست جو گرانھ  میگشت

 حس ناب

ھمونطور کھ باگردنم عشق بازی میکرد ..دکمھ ھای مانتوم  و باز کرد...ترسیدم اینبار 
باتمام وجود ترسیدم..ولی ناتوان بودم  ضعیف بودم ..فلح بودم..نکن پویان  ..نکن 

 بامن ..من سست اراده ام نکن..من خیلی ضعیفم نکن

 ..ونمیتونستم از خودم دورش کنمزبونم قفل شده بود 

بلند شد پیرھن خودشو باز کرد..چشمم بھ اون بدن نیمھ برھنھ ی خوش تراشش افتاد 
اون اندام و ھیکل مردونش کھ  چشمام خمارش شد...دیگھ دیدن جایز نبود و چشمامو 

 کور کردم

 گرمای وجودش رو ی شکمم مور مورم کرد...خیسیھ زبونش روی نافم مستم کردم

 گرمای دستاش روی سینم .باعث شد موھای تنم از زیر پوست بلند شدن...

 

 گرمای نفسش روی سینم حس میکردم...حس میکردم تیزیھ  دندوناشو روی سینم

...لطافت زبونش روی سینم من با تمام وجود حس میکردم. لدت میبردم ... پویان 
حرکاتش تند شد..و من ھم قلبم تند شد..بھ ھر حرکتی کھ پویان انجام  میداد من بیشتر 
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لرزه بتنم میشنست ..اونقدر محکم منو بھ دندون کشید..کھ دوباره اون حس 
 سبک شدن.. و حس کردم خیس شدمارامش..اون حس خالی شدن وجودم ..اون حس 

 

 یھو پویان از روم بلند شد و دوید سمت دستشویی

. 

. 

. 

حس کردم یکی پشت سرمھ  چشمای خواب الودم و کھ بازکردم ..برق گلدون روی میز 
چشمم و زد ..حس سنگین یھ چیزی روی پھلوم کنجکاوم کرد کھ برگردم پشت سرمو 

 ببینم

 خدای من ...من تو بغل پویانم

 

.اونم نیمھ برھنھ  ..خیس شد پیشونیم از عرق شرمم ...وقتی یادم افتادبا پویان چھ 
کارھایی کردم و اون با من  چھ  کرد ..سرخ شدم..خدایا من االن تو خونھ  ی پویان 

 اونم تو بغلش خوابیدم اونم بااین وضع

 صداشو شنیدم کھ  گفت

 و بغلم باشیحاضرم ھمھ  زندگیم بدم و تو ھمینجور تااخر عمر ت-
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بیدار بود...بزور خودمون از او بازوھای قویش بیرون کشیدم  و سریع لباسام و 
 پوشیدم و گفتم

 دورم شده باید برم خونھ-

 

 با بی حالی از جاش بلند شد و پیرھن چروک شده اش را تنش کرد و گفت

 باشھ عزیزم ..لباسم عوض کنم-

.... 

. 

. 

تم فکر میکردم میدونم پویان ھم متوجھ  نگرانیم . تو ی راه تمام وقت  بھ اون حماق
 شده   رو کرد بھم و گفت

ھنوز دورت نشده  ..بریم یھ  چیزی بخوریم..باید باھات راجب یھ مسیلھ  مھم حرف -
 بزنم

 

 لرزش صداش نشون از این بود چیزای خوبی برای گفتن نداره

 

 سرم و تکون دادم و تایید کردم
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ین اضطراب میشد یھ غمم دید  پویان غمگین بود...پویان پویان اضطراب داشت...توا
 شاد و خوشحال  غمیگن بود

 

 

 جلوی  یھ  پارک نگھ داشت ...ماشین و خاموش کرد و گفت

 پیاده  شو بریم توپارک بشینیم-

 

پیاده شدم..و دوش بھ  دوش پویان قدم برمیداشتم  ...ھوا گرم بودی .ولی وجود اون 
 نسیم خنک نعمت بود

نیمکت  نارنجی بین اون سبزی پارک چشمک میزد ...و اونو برای نشستن انتخاب یھ 
 کردیم  ...

 بعد یھ  سکوت کوچیک پویان شروع کرد

یاس ...من  دوست دارم انقدر کھ دوریت برام سختھ  ...بخصوص کھ  دارم این روزھا -
رابطھ ھا  بیشتر بھت عادت میکنم ...میخوام رسما برای من شی..من دوست ندارم این

رو...البتھ میدونم  سنت کمھ . .ولی دلم اینا رو قبول نمیکنھ  یاس...من باتمام وجود 
 میخوامت..یاس میخوام تو رو از خانوادت خواستگاری کنم ...ولی ...

 

 یھ مکث  کرد و سرشو پایین انداخت و گفت
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 نمیتونم ...یعنی نمیدونم چطور...-

 

پویان ...من و بھ عنوان شریک زندگیش خودمم نمیدونستم ..فکرش نمیکردم 
بخواد..فکرش نمیکردم پویان  منو تااین حد دوست داشتھ باشھ. .من فقط بھ یک 
 دوستیھ  ساده فکر میکردم..ولی پویان االن داشت از من خواستگاری میکرد!!!

 

 ادامھ داد

تو حق یاس تو اگر منو قبول کنی ھیچکس نمیتونھ  ...مانع این ازدواج بشھ ...پس -
داری ھمھ چیزو بدونی  ..یاس دوست ندارم بعد شنیدن حرفام ازم بدت بیاد... پس بھ 

 تمام حرفام خوب گوش کن

 

پویان چی رو میخواد بگھ  کھ انقد دلھره داره...لرزش دستاش و دیدم  ولرزش صداشو 
 حس کردم

 

 سالم بود کھ  ازدواج کردم ...۲۰من -

 

ھ مرد زن دار. .وای خدا نھ نھ  من چقد ابلھم کھ  پویان ..پویان  زن داشت..من بای
 نفھمیدم وپویان چطور....
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 بین افکارم دوید و گفت

بایھ  یکی از ھمکالسیام..ھمدیگرو دوست داشتیم ...خیلی دوست داشتیم..ھمھ مخالف -
بودن. ولی من وشمیم ...بھ ھر سختی بود ..بھم رسیدیم..یھ رسیدن کوتاه ...زندگیمون 

..اروم بود..تااینکھ شمیم بعد یک سال شروع کرد بھ بھانھ  گیر ی..کھ  بچھ  خوب بود .
میخوام و بچھ دوست دارم..چندبار اقدام کردیم فایده نداشت..تااینکھ تصمیم گرفتیم بھ 

 دکتر بریم...بعد کلی ازمایش سالم بودن شمیم تایید شد...ولی

 

 رای  اون معصومیت نگاھشپویان اشک میریخت ..مثل بارون بھار ...دلم سوخت ب

دکتر گفت من قادر بھ بچھ دارشدن نیستم و ھیچ راه درمونی ھم نداره  ...ولی من رفتم -
یکسال ھمجا رفتم اما نشد ..ھمھ  گفتن نمیشھ  تو نمیتونی...شمیم  دختر ارزوھام  

منو ..بعد اینکھ  فھمید نمیتونم مادرش کنم .درخواست طالق داد...فھمیدم شمیم اونقدرم 
نمیخواست..کھ بخاطر این مسلیھ  راحت ازم گذشت...شمیم خوردم کرد..مھریھ اش و 

گرفت..طالقش و گرفت..و رفت..رفت و بعد دوماه  با صمیمی ترین رفیقم 
...فرید..ازدواج کرد ...منو خوردتر کرد. تحقیرم کرد...شکست خوردم..افسرده 

بعد ازدواج باشمیم و ھمینطور جدایی  شدم..زنم رفت...فھمیدم نقص دارم..خانوادمم کھ 
 ازش دیگھ  باھام سرد بودن ...ازدواجش بارفیق نامردمم کھ  افتاده بود سر زبونا...

زندگیم سخت شده بود..تااینکھ  امدم توواون بیمارستان ..کھ یروز با یکی ازھمراھای 
عصبی روم بود  بیمار بحثم شد و پدرت انروز امد منو اروم کرد...انقدر اون روزا فشار

 کھ دلم میخواست واسھ  یکی  دردودل کنم..و بابات شد سنگ صبورم...

 یا آه کشیدو دستمو گرفت و گفت
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تو رو دیدم  اونشب کھ تو رودیدم ...توتب میلرزیدی تشنج کرده بودی..ھزیون  -
میگفتی...تا خود صب دستامو گرفتھ بودی..ھمین دستا رو..خدا میدونھ  اولین شبی بود 
کھ  تمام  دردھام فراموش کردم ..وجودت اون شب باعث شد یادم بره زندگی چقد بامن 

بد کرد....تو شدی فرشتھ ی کوچولوی دلم..یاس .ھروز میامدم میدیدمت..شده بود 
 عادتم

...االن میترسم. ..ازاینکھ  تو ھم مثل شمیم بخاطر این نقصم پسم بزنی..خانوادت پسم 
 بزنن میترسم

 

دردناک بود..این من درد کشیده بود..این مرد سزاوار این ھمھ بدی نبود  ... حرفاش 
 مرد شاد ..پس این بود دردت  ..پس این بود غمت

 

تو کھ  خبر از دل یاس نداری مرد ...من دلم اسیر کسیھ کھ  نمیتونم بجز اون دل بھ 
ونم کسی بجز دیگری ببندم..کاش میدونستی نقص تو برای من مھم نیست...ولی من نمیت

 کیاوشم شریک زندگیم کنم

 پویان من متاسفم بابت تمام این  دردھا...فرصت بھم میدی-

 

باید فکر میکردم کھ  چطور بھش بگم من عاشق کیاوشم ..باید میگفتم...باید میدانست 
... 
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اره عزیزم تاھروقت کھ دوست داری..ولی  نشکنم بخدا من دیگھ نمیتونم ..میدونم -
ی مادر شدن داره  توقع ام زیاده  ولی  نبودت برام  سختھ ..نبودنت ھرکسی ارزو

 خودخواھم کرده  یاس

 

سکوت کردم..چھ میگفتم بھ  این مرد کھ  تیکھ تیکھ شده بود..ھرچھ میگفتم خوردترش 
 میکردم .

 

پویان من و بھ خونھ رسوند   ... خداروشکر کھ  کسی خونھ  نبود...رفتم تو اتاقم و 
 تختم انداختم...و بھ سرنوشت تلخ پویان فکر میکردمخودمو روی 

این روزا اصال حوصلھ ی مدرسھ ندارم و خداروشکر بخاطر کنکور زود تعطیل میشیم 
.. 

 کالفگی این روزھام از ھیچکس پنھان نمونده بود..

بخصوص کھ کیاوشم رفتھ بود اراک امتحان دانشگاھش داشت و من االن حدود یک 
 .ھفتھ ھست ندیدمش..

 

 پویان ھم کھ  بعد از اون روز فقط تلفنی باھاش صحبت کردم

 امروزم از صب دلشوره ی عجیبی دارم ...احساس میکنم قرار خبر بدی بشنوم
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از مدرسھ کھ  بھ خونھ رسیدم..مامان تازه امده بود...باباھم عجیب بود کھ  این ساعت 
 خونھ  باشھ  و ھر دو خوشحال بودن

 غول ساالد درست کردن بودنتو اشپزخونھ  باھم مش

 

 سالم-

 بابا در حالی کھ  خیار و برش میداد گفت

 سالم بھ روی ماھت دختر خودم-

 

 مامانم کھ  معلوم نبود از چی انقد شنگولھ  گفت

 سالم گلم بدو لباست عوض کن بیا ناھار اماده ھست-

 

پویان پیام داده  با بی حوصلگی فراوون رفتم لباسمو دراوردم یھ نگاه بھ گوشیم انداختم
 بود

 مھربونم خدا میدونھ  چقد دلم برای چشمات تنگھ  ...کی میشھ  اون چشما رو ببینم-

 

پویان عزیزم مرد خوب ..کاش میتونستم خودمو از این دوراھیھ سخت ازاد کنم ..کاش 
 ھیچوقت منو ندیده بودی
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 اشکھام روی گونم میغلطیدن

 پایینباپشت دستم اشکھامو پاک کردم و رفتم 

 

بوی خوب خورشت فسنجون تاھفت آسمونم میپیچید...مامان و بابا کھ در حال پچ پچ 
 بودن با دیدن من باز لبخند زدن

 پشت میز نشستم

 و شروع کردم بھ غذا خوردن

 بابا ھم رو کرد بھ مامان و گفت

خانم دیروز دکتر حشمتی میگفت پسرش نیما ارشدعمرانش تمام کرده ..ماشاہلل پسر -
 گیھ...زرن

 بی اھمیت بھ حرفای بابا غذامو میخوردم کھ  گفت

 یاس عزیزم ..تو پسرشو دیدی-

 

 اره دیدمش-

 بابا گفت

 خب پس ...اونم تورو دیده ..و از تو خوشش امده-

 

۱۲۵ 
 



 
 

 نگاه یاس cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                       

 ازمن ..اون مردک ھیز ازمن خوشش امده...بابا چی میگھ...حالش خوبھ

 ادامھ داد

 واسھ  فرداشب قرار گذاشتم چطوره دخترم اونا میخوان بیان خواستگاری..منم-

 

 قرار گذاشتن..خدایا  قربونت برم اخھ دیگھ  اینو نمیتونم...

 شماکھ قرار گذاشتید دیگھ  نظر منو واسھ  چی میخوایید-

 

 مامانم گفت

عزیزم فقط برای اشناییھ  ...طوری کھ نمیشھ  بعدشم پسر بھ این -
 دار..پولدار...قیافشم کھ انصافا حرف ندارهخوبی..مھندس..اقا..خانواده 

 

مامان ساده ی من..نبودی ببینی کھ باچشمای ھیزش این پسریھ بحساب خوب داشت چھ 
میکرد..اصال..ھیزم کھ نبود دلچسب نبود..من ازش خوشم کھ نمی امد ھیچ متنفرم 

 ھستم

 اگر فقط اشناییھ باشھ...-

دارم این یالغوز دیگھ چی بود انداختی جلو  و رفتم تو اتاقم  خدایا ..خودم کم بدبختی
پام...من  بین  دوست داشتن کیاوش و عشق  پویان مونده بودم   این سومیھ  حالمو 

 بھم میزنھ
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 گوشیمو برداشتم ...نیاز داشتم با پویان حرف بزنم

 سھ تا بوق  خورد کھ جواب داد

 الھی من قربونت برم ...-

 

 اخ کھ  این مرد خدای انرژیھ

 م پویان جانسال-

 سالم عزیزم  ..صدات چرا  پژمرده ھست گلم-

 

 پویان تو چھ خوب متوجھ حالم میشی .تو چھ خوب میفھمی

 حالم خوب نیست-

 صداش رنگ نگرانی گرفت

 چرا عزیزم چت شده-

 امروز کال دلشوره داشتم ..االنم یھ خبر شنیدم حالمو بد کرد-

 چی شده خب بگو-

 

..میدونم بگم دلت میگیره ...میدونم بگم امیدت میره  ولی چی میگفتم تا  ناراحت نشی
 بدون من از این پسر متنفرم
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 پویان..تو نیما حشمتی میشناشی-

 

 اره چطور-

 اون فردا شب میاد خواستگاریم-

صداش رفت...حس کردم قلبش تند شد ..حس کردم...دلش گرفت..حس کردم کھ  
 لعنت فرستاد باخت..حس کردم کھ  بھ این ھمھ بدبختیھ خودش

 پویان ..پویاااااان چی شدی-

 تو قبول کردی؟؟-

 نھ  نھ بخدا..من ازش متنفرم..من قبول نمیکنم پویان باور کن-

 

تو قبول نکنی ولی با وجود اون خانوادت نمیزارن بھ من برسی.. نیما ھم بھ راحتی -
 نمیگذره

 نکن مھم نظر منھ  ..کھ نھ  ھست..پویان خواھش میکنم خودت ناراحت-

 

 پویانم غصھ ھاش تازه  شد..امشب قلبم برای پوریان اتیش گرفت

 یاس عزیزم ..من حالم خوب نیست...خودم بعد باھات تماس میگیرم..فعال-
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 و قطع کرد

 دیگھ زندگیم مھم نبود وقتی ناراحتیھ پویان دیدم..پویان سزاوار این ھمھ  درد نبود خدا

 

کم نگاه کردم...امشب چشمای منم  غم داشت جلوی ایینھ رفتم ..بھ چشمای پراز اش
...من کسی رو دوست داشتم کھ اون منو خواھرش میدونست...کسی منو دوست داره 
کھ  بااین نقصش  توانایی بدست اوردنم نداره..وکسی امده منو خواستھ کھ من ازش 

 متنفرم..تنفر تنفر تنفر

 ....این سھ راھیھ زندگیم یکم برای من بزرگ نیست خدا

 

خستھ بودم خستھ  ازاین  روزھای  سردرگم..من حوصلھ خودمم ندارم چھ  برسھ  بھ  
 خواستگاری..

 پویان از دیشب نھ  زنگ زده  نھ  جواب میده

 نگرانشم...نگران خورد شدنش ..نگران شکستھ ترشدنش..

 

 شال آبیمو رو سرم انداختم و بھ پایین رفتم

رفتم...مامانم داشت چایی میریخت..بادیدن من   مھمانھا تو پذیرایی بودن...بھ آشپزخونھ
 گفت

 من کھ رفتم چایی رو بیار عزیزم..یکمم بخند ..این چھ  قیافھ ای کھ  گرفتی-
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 و رفت بیرون..

دلم میخواست کل این چای را روی سر اون پسریھ عوضی خالی کنم..دلم میخواست 
 پرتش کنم بیرون...من خیلی چیزھا دلم میخواد اما...

 

 سینی  سنگین رو برداشتم و رفتم

 صداھای خندھاشون حالمو بھم میزد..

وارد شدم..سنگینی نگاه ھمھ  روی خودم  باعث شد اضطراب بیاد سراغم..تمام سعیم 
 کردم سینی از دستم نیفتھ  ..یھ سالم اروم کردم و باسینی بھ سمت اقای حشمتی رفتم

 

بت امیز میزدن..و اما نیما .بااون کت ازجلوی ھرکدوم رد میشدم یھ  حرف بھ ظاھر مح
و شلوار سورمھ  ی  حسابی خوشکل شده بود..اما برای من فقط یھ  گودزیال بود..چایی 

 رو جلوش گرفتم

 بااون چشمای گربھ ایش ...زل زد توصورتم و  اروم گفت

 ممنونم عزیزم-

 

بود کلمھ ی اولین باری بود کھ از کلمھ ی عزیزم  حالت تھوع گرفتم..چھ  بدقواره 
 عزیزم از زبان این مرد چشم گربھ ای
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 بی توجھ  بھش روی مبل کنار پدرم نشستم

حوصلھ ی حرفای کیلیشھ ایشون رو نداشتم...افکارم ھر دفعھ بھ یک سمت میرفت. 
نگران بودم نگران پویان..دل تنگ بودم دلتنگ کیاوش   ...حالت تھوع داشتم از نیما  

 تھوعم میگرفت

 

 تکھ بابا گف

 یاس عزیزم با نیما جان برید اتاقت و نشونش بده-

 

خدایا مگھ  این فقط برای اشنایی نبود..دیگھ تنھا شدن من بااین  مرد چشم گربھ ای چھ  
 دردیھ

 

 بدون توجھ  بھ  ھمھ  راه افتادم سمت اتاقم ونیماھم پشت سرم راه افتاد

 

 اد..بگم برو از زندگیم بروباید بھش بگم کھ حالم ازت بھم میخوره..بگم ازت بدم می

 

 وارد اتاق شدیم  من  جلو رفتم و روی تخت نشستم ..

 نیما  در و اروم بست...چرا درد و بست
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 فکر نکنم نیازی باشھ در و ببندید-

بااون لبخند مردوش بھ سمتم امد ..ترسناک بود  بااون چشمای سبزش...خیلی ترسیدم 
 دو گفتازش.. روبھ  روم ایستاد و گردنشو خم کر

 از االن ھرجایی من و تو ھستیم باید درھا بستھ باشھ..عزیزم-

 

 نگو عزیزم ...نگو کھ  بدم امد از عزیز کسی بودن..

 اوال من عزیز شما نیستم ..دوما چھ بھ خودت مطمینی-

 خندید بلند قھقھھھھ ..از صدای خندش چندشم شد

 سوزوندکنارم نشست اونقدر نزدیک..کھ بوی عطر تلخش  مشامم رو 

 

 یاسی جون ...چرا انقد عصبی...واسھ  ھمھ  خندونی ..واسھ من عصبی-

 

 کنایھ  داشت..حرفش  کنایھ  داشت..کنایھ اش نامفھوم بود..ولی فھمیدم کنایھ بود

 منظورتون چیھ-

 دستای زمختش رو روی دستای سردم گذاشت...بدم امد..از اون دستا بدم امد

 من انقد سردی چقد سردی تو دختر...نکنھ واسھ-
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 دیگھ  حرفاش نیش دار میشد..نیشم زد.مردک عوضی

 دستمو از زیر اون کوه سنگ بیرون کشیدم و گفتم

ببین اقا پسر از خود متشکر..من ازت خوشم نمیاد..االنم فقط بھ احترام پدر مادرم قبول -
 کردم اینجا بیای..پس باکنایھ حرف نزن

 

میشی...پدرت قبول کرده .پدرت گفتھ سنت کمھ  و  تو چھ  خوشت بیاد یا نیاد ..مال من-
خودش برات انتخاب میکنھ  منو انتخاب کرده برات..پس جنگیدن ممنوع..پس ازاالن با 

اون پسره حرف زدن ممنوع..خونش رفتن ممنوع... تو ماشینش نشستن 
 ممنوع..ممنوع....  افتاد

 

کھ من و پویان..خدایا...ازکجا چی میگفت  ..این اشغال چی میگفت ..اون ..اون میفھمید 
 میفھمید..خدایا ... آتو داشت ازم..این لجن ازم آتو داره..

 تا خواستم حرف بزنم

خودشو جلو کشید  و اون لبای برجستشو روی لبم گذاشت...چندشم شد حالم بھم 
خورد..از اون مرد  ...از این زندگی...از این لباھای کثیف ....من  بدبختم...من  واقعا 

 دبختمب

 طعم بوسیھ  تلخش  روی لبم ...اشک و تو چشمانم جمع کرد

 بلند شد ایستاد وگفت
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پویان دیگھ نمیتونھ  من از سر راھش کنار بزنھ...خانوادتم نمیزارن تو با اون ازدواج -
کنی...حتما بھت گفت مشکلشو..ھیچکس دخترشو بدبخت نمیکنھ...پس فکرشو از سرت 

..من میگم تو ازمن خوشت امده. بھ نفعتھ توھم بامن بیرون ...االنم میریم پایین
 ھماھنگ شی  ..

 

 و رفت سمت در  ..در باز کرد و گفت

 یاال بیا بریم-

 

 ترسیده بودم..از این مرد ترسیده بودم..بغض داشتم.....آتو داده بودم دستش

 

 اگر کسی میفھمید..آبروم میرفت

 

 پذیراییباتمام نفرت از جلوش رد شدم و رفتیم سمت 

 

 بعد یکم حرفای زیادی خداحافظی کردن و رفتن

 

 سریع بھ اتاقم رفتم تا کسی ازم سوالی نکنھ
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 سرم و تو بالشتم فروکردم و زار زدم بھ این بخت شومم زار زدم ...

 یک ماه گذشت ...یک ماھھ دردناک ...

خانواده...یک ماه یک ماه بیخبری از پویان..یک ماه ندیدن کیاوش...یکماه درگیری با 
 باحضور ھرروز نیما...

افسرده شدم...غمیگن شدم ..من دیگھ  یاس شیطون نیستم  ..یاس مرد...روحش 
راکشتن...ھمھ  دست بھ دست ھم دادن برای کشتن 

 روحم..کیاوش..پویان..مامان..بابا...نیما....ھمھ  و ھمھ  ..نابودم کردن..خوردم کردن ..

 

جم افتاد ..حلقھ ھایی کھ  از فردا طناب دارم بودن...بھ اجبار چشمم بھ  حلقھ ھای ازدوا
 تن میدادم بھ ازدواج با مردی کھ  تعریفش برایم ..فقط نفرت بود و نفرت

 

کیاوش مرد قلب من ...بیخیال ازمن رفتھ بود ...پویان مرد انگیزه زندگیم ..ناپدید 
 ن ھمھ بدبختی باشمشده..خدایا..من چھ  گناھی کردم کھ االن باید سزاوار ای

 

 انقدر بغض داشتم کھ با کوچیکترین ضربھ میترکید

 

 تلفنم زنگ خورد
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 خدایا  خدایا کیاوش ...بعداز یک ماه  داره بھم زنگ میزنھ

 

صدای گرمش  ...این روزھا چقد بھ صدات نیاز داشتم کیاوش..کجا بودی ..ببینی دلم  
 خونھ ...کجابودی

 

 سالم دختر عمھ جان-

 

مھم نبود حتی اگر تااخر عمر بگھ دختر عمھ  ...نیاز داشتم بھ ارامش حتی اگر دیگھ 
 خوردم کنھ

 سالم بی وفا-

 

بی وفا...نباید میگفتی  ..گند زدی دختر...مگھ اون ازدلت خبر داره کھ بھش میگی بی 
 وفا

 من یاتو؟؟؟-

 

 تیمن ..من چھ کردم  ..تو رفتی ..تو رفتی  و من و تواین برزخ تنھا گذاش

 

 با یھ غم سنگین ادامھ داد
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شنیدم فردا عقدت ھست...تونباید خبرم کنی؟؟؟دوست داشتم ....دوست داشتم تو مراسم -
 باشم ..نگفتی یھ داداش داری ھان؟؟؟

 

 

کیاوش توھم زنگ زدی ..داغمو تازه کنی..زنگ زدی دوباره یاداوریم کنی کھ  فقط 
 مو خرابتر کنی...حست بھم یھ حس برادریھ...زنگ زدی..حال خراب

 

 اشکھا این روزھا مھمان دایمیھ من بودن..اشک میریختم..ازاین ھمھ  رانده شدن

 

 یادم نبود یھ داداش دیگم دارم-

 

 حرفم براش سنگین بود...صدای کروپ کروپ قلبش بھ گوشم رسید

 گفت

 خوشبخت شی خواھرم..تووالیق خوشبختی ھستی یاس-

 

ن چیھ..خوشبختیھ من باتو بودن ھست..خوشبختیھ لعنتی تو چھ  میدونی خوشبختیھ م
 من وقتیکھ  نیما نباشھ

 

۱۳۷ 
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 خوشبختیھ  من وقتیکھ  ...حداقل پویان باشھ

 

 خداکنھ  خوشبختم  شم...توھم خوشبخت شی-

 

 سکوت ..سکوتش دلم و ریش کرد...کیاوش چرا سکوت کرد..

 

 صدای بوووووووق...نشون از قطع تماس بود

 ندارم..باید تن بدم بھ این لحظات مرگ اوردیگھ ھیچ انگیزه ای 

. 

. 

. 

 بالرزش گوشیم بلند شدم

 خدایا تنھاچیزی کھ باعث میشھ چندساعت راحت باشم ھمین خوابھ

 

 گوشیمو نگاه کردم...نیما  اس داده ...بازش کردم

 میام دنبالت ببرمت ارایشگاه..۱۰سالم عزیزم ساعت -
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ت این روز نمیامد..کاش ..من مرده کاش ھیچوقت بیدارم نمیشدم..کاش ھیچوق
 بودم...مرگ برازنده ی منھ  ...

 

پدرم مرد فھیم...چطور دلش امد منو اینجور بدبخت کنھ...مادرم زن باسواد و 
فرھنگی..چطور تونست منو بھ خاک سیاه بشونھ...یاسین مھربان برادرم..چرا  سکوت 

 کرده چرا

 

ر...من قدرت مبارزه بااین سرنوشت و خستھ  بلند شدم  و خودمو سپردم دست روزگا
 نداشتم من  ھیچ قدرتی ندارم ...من ضعیفترین ادم رویھ این کره ی سردو خاکیم

خودمو تو ایینھ نگاه  کردم ...کاش خدا این زیبایو ازم بگیره ولی فقط ارامش بھم 
 بده...

 لباس سفید عروس..برام حکم سیاھیھ بختم داشت...

د و ھمھ چیز تمام شھ   ...تنھا امیدم پویان بود...کیاوش فقط  چی میشد االن پویان بیا
 یھ خواستن یھ جانبھ ھست...و رسیدن بھش مثل گیر کردن تو مرداب میمونھ

 

 صدای خانم ارایشگر منو بھ خودم اورد

 ھزارماشاہلل  ..عزیزم امشب اقا دامادچھ خواھد کرد بااین عروسک-
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شد....اما حقیقتھ  من امشب باید ھم بالین نفرت انگیز شرمم شد . ازاین حرف شرمم 
 ترین مرد زندگیم بشم..

تنھا کاری کھ تونستم بکنم این بود کھ  ..مراسم عقد و عروسی یکی باشھ...امشب بعد 
 مراسم ھم با نیما میریم شمال ماه عسل..برای من زھر عسلھ نھ ماه عسل

 

سورمھ ای  ..جذابیت داشت ..ولی برای دل نیما  بااون کت و شلوار سفید و پیراھن 
 مرده ی من ھیچ نبود ھیییییچ

 

 خیره نگاھم میکرد .نمیدونستم تواون کلش چی میگذره کھ  لبخند زد و گفت

 باید بھ سلیقھ خودم تبریک بگم...تو محشری  یاس-

 

بھ باید خوشحال میشدم از تعریف دامادم باید بھ خودم میبالیدم..ولی تعریفش ھم چنگی 
 دلم نزد..

 

 سرد..اونقدر سرد گل و از دستای داغش گرفتم ..کھ تعجبش از نظرم پنھون نموند

 

 توی راه سکوت کردم..سکوت شده عادتم ..بھترین رفتار دراین زندگی سکوتھ سکوت
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اھنگی کھ  فضای ماشینو پر کرده بود ...نمکی بود روی این زخمھای  سرباز کرده ی 
 من

 

 "رفیقم کجایی

 ا کجاییدقیق

 

 تو بی من کجایی

 دقیقا کجایی

 کجای تو بی من

 دقیقا کجایی

... 

 یھ دنیا غریبم کجایی عزیزم

 بیا تاچشامو توچشمات بریزم

 نگو دل بریدی

 ..خدایی نکرده

 ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده

 ھمھ جارو کشتم کجایی عزیزم
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 بیا تا رگما تو خونت بریزم

 بیا روتو رو کن

 روکنمن و زیررو 

 بیا زخمامو یجوری رفو کن

 عزیززززززززم کجایی"

 

اشکھا ...نیاین..االن وقت میزبانی از شمارو ندارم..نیاین..چقد دلم فریاد میخواد..اونقدر 
 فریاد بزنم تا  خداھم بگھ  شنیدم ..بسھ

 

.... 

وارد تاالر شدیم ..نیما دستامو تو چنگش گرفتھ بود...و باھم قدم 
واستم ببینم..نیخواستم خوشحالی دیگران رو در روز عزای روحم برمیداشتم...نمیخ

ببینم ...من عزادار مرگ روحمم...ھلھلھ  و شادی نکنید...مردم نادان نکوبید این دستھا 
 رو بھم ...من عزادارم

 

روی مبل دونفره  نشستیم ...قلبم ھم دیگھ خستھ بود..از این ھمھ تپیدن خستھ 
ستام بود..دستھایی کھ  پویان از لطافتش گفت..دستھایی کھ  بود...تمام مدت نگاھم بھ د

 کیاوش اونارو بااحساس لمس کرد...
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 نمیدونم چھ مدت گذشت..کھ  سحر نزدیکم امد وگفت...

 اوووو عروسم انقد پکر...بخند عروسک ..عاقد امد-

 

 کاش نمی امد..کاش ھیچوقت نمی امد ..کاش  کاش کاش

 

 جوگندمی..مرد سفید رو بااون ریشھای 

 قراره  صیغھ ی مرگھ منو بخونھ

 

 سکوت کل سالن و پر کرد ...نیما قران و روی پاھای  بی جونم گذاشت

 

 خدایا معجزه میخوام..االن یھ معجزه ...میشھ

 

 برای بار دوم وکیلم ...عروس رفتھ  گالب بیاره

 

 خندھای بیخود..شادی ھای تھوع اور
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گوشھ سالن رفت و باتلفن حرف میزد..از اون اززیر تور سفید رنگم دیدم سحر بھ 
 فاصلھ  میتونستم اشکھاشو ببینم ..سحر چرا گریھ میکنھ ؟؟؟؟

 

 برای بار سوم وکیلم خانم یاس کیانفر...

 تمام حواسم بھ سحر بود...

 نیما زیر گوشم گفت.

 بلھ رو بگو..عزیزم...زیر لفظیت شب گیرت میاد-

 

 خفھ شو مرد نفرت انگیز

 

 پشت سرم گفت مامانم از

 یاس بگو دیگھ-

 لحظھ ی مرگم ثبت شد ...اناہلل وانا الیھ راجعون

 

 بلھ-

 

 مرگ من در زنده بودنم بود متفاوت از ھمھ ی مردم..
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 صدای ھلھلھ  و کل و جیغ داد تو سرم ونگ ونگ میکرد

 

 چھ  بی رحمند این آدمھا ...کھ برای بدبختیھ  یھ دختر شادی میکنند...

 

 ھ از االن خواھر شوھرمھ  ..ظرف عسلو جلو اورد و گفتنغمھ  ..دیگ

 مبارک باشھ  ...خوشبخت شید ان شاہلل ...داداشی عسل بزار دھن نو عروست-

 

 نکن این آروزھا رو برای من بخت برگشتھ نکن...

 نیما انگشتشو تا تھ توی ظرف عسل کرد ..و سمتم اورد

 

ترین  عسل زندگیمو..سوزوند گلومو  باید میخوردم  ..این عسل شوومو ...میکیدم تلخ
.. 

 نیما نگاھم کرد و زیر گوشم اروم گفت

 بده بخورم اون دستتو-

 

 نگو ..نگو..نزار بیشترازاین ازت متنفر شم ..نکن ..نکن
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 بی میل انگشت عسلیمو تو دھنش کردم

 گاز گرفت ...انگشت کوچکم را گاز گرفت...تیزیھ دندان ھاش تا قلبم فرو رفت

 

 سنگم ..سنگی کھ  ھیچ حسی نسبت بھ این دردھا نداره ولی من

 

کنجکاو چشمم دنبال سحر میکشت..میدونستم اتفاقی افتاده ...سحر الکی اشک نمیریزه 
.. 

 

 باچشمای سرخش سمتم امد و گفت

 تبریک میگم عزیزم-

 دستشو گرفتم و کشوندمش کنار

 کی بھت زنگ زد-

 منھ غم نگاھش مطمینم کرد..ھرچی ھست مربوط بھ

 کر شدی سحر..میگم کی بود-

 

 اشکھاش بی تابم کرد
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 ددد بگو دیگھ-

 باصدای لرزون گفت

 یاس تورو خدا ..ضایع بازی درنیار باشھ  ...-

 سرمو تکون دادم تا ادامھ بده

 پویان بود-

 

 خدایا...خدایا..پویان ..پویانم ..اون  ھست..اون حضور داره..پویانم..مرد غمگینم

 چی گفت ..کجاست-

 

 اشکھاش دلم و ریخت

 یاس ...پویان ازم خواست بھت بگم ...بگم-

 چی بگو مردم خب-

گفت بگم ..نامرد نیست..گفت بگم دوست داره ھنوز .گفت بگم .مجبور شد پاشو عقب -
بکشھ..گفت نیما راجب رابطتون بھ بابات گفتھ..گفت بابات خواستھ..پویان گریھ 

پویان..پویان..گفت..گذشت تاتو خوشبخت میکرد..گفت بابات خواست بدبختت نکنھ..
 شی..تاخانوادت خوشبختیت و ببینن..
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نگو ..دیگھ نگو...دیگھ برای نابودیم ھیچی نمونده...رفت..پویان ھم رفت ..مرد سینھ 
چاک من رفت...شکستمش..شکستم....من خوردش کردم..و خورد شدم ...سست شدم 

 میزد..از درد ھق میزد ...میلرزیدم..اشکھا بی طاقت شدن...قلبم  ھق

 

 نیما ...نیمای رذل ...تنفرم ازت تو قلبم ھر لحظھ  جوشانتر میشھ...متنفرم ازت عوضی

 

 سحر بازوم و گرفت

 یھ امشب  ابرو داری کن..باشھ..یاس جون من-

 

 چی میگی من  میتم  یھ میت..میت کھ آبرو نمیخواد

 برد .نیما بھ سمتم امد ..بازوم و گرفت و من و وسط سالن 

 

 بدم میاد..از تمام وجودش بدم میاد..پستر از اونی کھ فکر میکردم بود ..پست تر

دستای کثیفشو دورم حلقھ کرد و منو بھ خودش چسبوند...بوی عطر تلخ و کثیفش حالم 
 و بھم زد

 تکونم میداد...با لبخند پراز غرورش تکونم میداد...

 نزدیکش شدم و گفتم

 نیما-
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 جان نیما-

 حرص گفتمبا تمام 

 حالم ازت بھم میخوره-

 ایستاد ..بھت زده نگاھم کرد

 

 چشماش خشم داشت..رگھاش خونی بودن

 دندوناش و بھم فشرد و گفت

 خفھ شو...برات دارم-

 و بطور وحشیانھ منو حرکت میداد

دیگھ برام مھم نبود..ھیچی برام مھم نبود..من یک مھره ی سوختم ..دیگھ  ھیچ راھی 
 نمونده ...برای نجاتم 

 بعد از خداحافظی توی ماشین نشستیم و بھ سمت شمال راھی شدیم

 

دوتا قرص ژلوفن خوردم تا تمام راه خواب باشم..نمیخوام حتی یک کالم باھاش ھم کالم 
 شم
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 ضربھ ای کھ  بھ بدنم خورد ..و صدای خش دار نیما رو شنیدم

 بلند شو ..رسیدم..-

 

ا تاریک بود...صدای موج دریا...چھ لذتی داشت برای چشمامو بزور باز کردم..ھنوز ھو
 گوش ھایم ...

 

 پیاده  شدم  و بھ  سمت ویال رفتم...

 

 نیما  داشت ساکھا رو باخودش باال میبرد..

 سنگینیھ  لباس عروس خستم کرده بود..

 تو اون تاریکی...چیز زیادی ازویال مشخص نبود..فقط سفیدیھ  مبال بھ چشم می امد

 

 اتاقھای باال رفتمبھ سمت 

 

 نیما  چمدونشو باز کرده بود..و لباسا شو بیرون می اورد
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 نگاه یاس cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                       

بی توجھ بھش  رفتم سمت ساکم و بازش کردم..تاپ و شلوار قرمزم و بیرون کشیدم و 
 روی تخت انداختم جلوی ایینھ  رفتم ...و شروع کردم بھ دراوردن گیره ھا

 

اورد ...شونھای پھنش  و تکونی داد..بعد  از توی ایینھ نیما رو دیدم کھ  پیراھنشو در
 کمربندشو باز کرد

 

چشم ازش برداشتم و بھ خودم خیره شدم...الحق کھ  زیبا شدم...و دوباره گیره ھا رو 
 در اوردم

 

 نفسھا شو حس میکردم ،نزدیکم بود..و من ..بی توجھ بھ  اون  بھ کارم ادامھ دادم

 

 اروم گفت

 کمک میخوای-

 نموند و شروع کرد بھ در اوردن گیرھامنتظر جواب 

 

 گفت

 خب  کھ تو حالت از من بھم میخوره-
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اره  خیلی ھم...االنم پوست کلفتم کھ  باھات توی این ویالم...سکوت کردم .و اون ادامھ 
 داد

 

 لباست کھ در اوردی بیا  باھات کار دارم-

 

 تور روی سرم رو روی زمین پرتاب کرد..و بھ سمت دستشویی رفت

 

 بھ سختی اون لباس نحس و از تنم جدا کردم

 ولباس خودمو پوشیدم

 

 با دستمال ارایش صورتم و تمیز کردم

 و بھ سمت تخت رفتم

 

 خستھ  بودم .انقدر کھ میتونستم تا اخر عمر بخوابم

 چشمام و بستم .پویان و تصور کردم..پویان مھربانم...مھر و محبتش خاص بود....

 کردم...ابراز عالقھ نکرد..ولی  من دوستش داشتم ...کیاوش و تصور 
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صدای بستھ شدن در حاکی از این بود کھ االن اون مرد نفرت انگیز...کنارم قرار 
 میگیره

 

 بعدکمی ...از تکون تخت فھمیدم کھ  کنارمھ..

خودمو بخاب زدم تا  بھم نزدیک نشھ...من انقدر پوستم کلفت شده بود کھ  ترس ھم 
 نداشتم

 

 سنگینھ دستاشو روی پھلوم ...من و بھ خودم اورد

 خواستم فاصلھ بگیرم کھ سریع منو در اون زندان آعوشش حبسم کرد

 با نفرت گفتم

 خستمھ ولم کن .میخوام بخابم-

 صدای خشدارش آزار گوشم شد

 اینجا  من  میگم کی بخابی کی بیدار شی-

 

 خفھ شو مرد نفرت انگیز

 و باشدت بھ نیش میکشید لبای نجسشو روی لبام گذاشت
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 حالم بھم خورد ...از وجودش حالم بھم..از اون احساست سنگیش بدم میامد

 موھامو تو دستش گرفت و سرم و باال داد

 

 و گردن ظریفمو بھ دندون کشید

 دردم گرفت

 

 ازاین رفتار وحشیانھ دردم گرفت

 نکن وحشی-

 

 یھو برگشت زل زد بھم وگفت

 پس وحشیم ھستم ..ھان ؟؟-

 ترسناک بود این مرد...ترسناک بود

 چنگ زد بھ یقھ ام و دونصف کرد لباسم

 

 خجالت کشیدم از خجالت میلرزیدم ...

 دستاھاشو سمت سوتینم برد
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 نھ  نکن نیما  نکن

 بی اختیار دستھامو روی سینم گذاشتم

 

 وحشی بود..حالش خوب نبود

 ھردودستم و بھ شدت ازھم باز کرد و زیر زانوھاش گذاشت

 محکم سوتینم و کشیدسمت خودش

 

 روحم کھ مرده بود..امشب ھم جسمم خواھد مرد

 اشکھا سر میخوردن از روی گونم

 

 فکم میلرزید از شرم..من از برھنھ شدن جلوی این مرد رذل شرم میکردم

 گفت

 اوف  چھ استیلی داری...خیلی توکفت بودم-

 ھوس موج میزد در نگاھش...غریزه ی حیوانیش فریاد میزد

 لرزون گفتم

 نکن ...ن..نکن ..عوضی-
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 مثل یک گرگ بھ جونم افتاد

دندونھاشو توی گوشت سینم فرو میکرد...و من گریھ میکردم...بھ گردنم چنگ میزد و 
 من گریھ میکردم..اللھ ی گوشم را میکشید و من گریھ میکردم

 

 بلند شد دست برد بھ  شلوار..دستھاشو محکم گرفتم

 نکن..التماست میکنم نکننکن نیما -

 

 حرفامو نمیشنید مثل یھ گرگ گرسنھ بھ جونم افتاده بود

 

 شلوارو شورتمو یک جا از پام کشید

 

 دیگھ  مر گ کمترین ارزوی من بود

 

سنگینیھ  ھیکلش روی تنم ...نفسمو کند میکرد... کاش نفسم میرفت...کاش نبضم 
 میرفت...چونھ ام را بین دندانھاش گرفت

 

 بھم چسبوندخودشو 
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 از شدت درد فریاد زدم

 بسھ کثافت-

 اما او بازھم کر بود

 

. 

. 

. 

 از درد عجیبی کھ زیر دلم وول میخورد چشمامو بازکردم

 نیما  پشتش  بھ من بود..از نفسھای منظمش فھمیدم خوابھ

 

 چشمم بھ تن برھنش کھ افتاد

 یاد وحشیگریھای دیشبش افتادم..

 کردخورد بودم  و اون خورد ترم 

 

 لباسی پوشیدم..بھ سمت دستشویی .رفتم
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 درد امانم و بریده بود

 

 بھ اشپزخونھ  رفتم و  چایی دارچین درست کردم

 

زندگی من با ھمھ  فرق داشت ..من حتی  عروس شدنمم با دیگران فرق داشت...دیگھ 
 االن بزرگترین بدبختیھ من  وجود نیما بود...مردی کھ از احساسات بویی نبرده

 

 خدایا یعنی من الیق عشق پویان نبودم ...یعنی  الیق  کیاوش نبودم؟؟

 لیاقت من این مرد پست بود...

 لیاقت من این زندگیھ نحس بود

 

 روی کاناپھ دراز کشیدم ..و از درل شدید دلم بھ خودم مچالھ شدم

 

 .. تواین سھ روز  ماه عسل ...بجز درد و رفتارھای زننده ی نیما چیز دیگھ ای ندیدم

 این یکساعت ام کھ تو راه برگشتیم ھیچیز جز سکوت و خشم نیما  نیست

 

 من االن باید برای کنکور درس بخونم  چند روز دیگھ  آزمون ھست...
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 پویانم تو قرار بود بھم کمک کنی ...پس کجا رفتی

 

 این غصھ ھای من تمامی نداره

 از سکوت ماشین خستھ شدم ..و سیستم و روشن کردم

 جید خراطاسکوت ماشین و شیکستوصدای م

 "شاید چشماتو وا کردی و دیدی

 دروغ بود ھرچی کھ از من شنیدی

 کجایی کھ بااین چشمای خیسم

 ببینی کھ پشتک ساز مینویسم

 شاید از بودن من خستھ بودی

 کھ تواین عکس چشاتو بستھ بودی تواین عکسم چھ بد افتاده بودم

 "ازاون روزم از چشات افتاده بودم ....

اشکھای پنھون پشت بغض راھی شدن...خون بود دلم...این دل خونم بااین اشکھا اروم 
 نمیشدن

 

 صدای نیما منو از اون حال و ھوای غم زده بیرون اورد

 چراابغوره میگیری-
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 بی احساس...سنگ دل ..بی رحم ..تو انسان نیستی

 بی اھمیت بھش بھ  جاده ی سرسبز خیره شدم

 یاد نگاھای سبز و ترسناک نیما میندازه سبزیھ این جاده  منو

 چشمم و بستم

 کھ نیما گفت

 یھ سر میریم خونھ مامانینا..بعدمیریم خونھ خودمون-

 

 خدایا من باید یک عمر بااین سنگ زیر یھ سقف باشم

 

. 

. 

. 

 جلوی در خونھ  ایستاد...

جراور ماشین کیاوش..خدایا..شکرت  ...کیاوشم اینجاست ...بعد از این سھ روز ز
 ...دیدن کیاوش تنھا ارامش روحم ھست

 وارد خونھ  شدیم ..صدای خندھای کیاو ش و یاسین ...دلم و لرزوند
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 خدایامن چقد این خندھا رو دوست دارم

 

 کیاوشم  چھ الغر شده ....کیاوشم گوشتت تکیده .  .

 یاسین بلند شد و با فریاد گفت

 وای یاسی تو کی امدی-

 

 ..خیره بود بھم ....خیره بودم بھش..چشمام روی کیاوش بود.

 دیدم بخدا دیدم...غم نگاھش و دیدم ...بغض نگاھش و دیدم..درد نگاھش و دیدم

 کیاوشم درد داره..بغض داره

 

 دورت بگردم  نکن بادلم اینجور

 

 اروم ..خیلی اروم گفت .

 سالم-

 

 صدای پرازغمش بند دلمو پاره کرد...من طاقت غمت ندارم دورت بگردم
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 نیما از پشت خودشو بھم چسبوند و گفت

 سالم ...ببخشید من شما رو بجا-

 نمیارم

 کیاوشم جلو امد...ودستھای  نیما رو گرفت و گفت

 تبریک میگم..من پسر دایی یاس جان ھستم-

 

 نھ  تو تمام وجود یاسی  .. تو ھمھ عمر یاسی ...تو روح یاسی

 

 و رو کرد بھ من و گفت

 .خو...خوشبخت شیتبریک دختر عمھ جان..-

 

 نگو ...نگو کیاوشم .کھ میدونم میفھمی  من خوشبخت نیستم و نخواھم بود

 

 نیما بھ سمت یاسین رفت و پچ پچ کردن

 کیاوش اروم گفت

 عوض شدی-
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 نھ  من عوض نشدم..عوضی شدم..من تنم بھ تن یھ عوضی خورده..عوضی شدم

 

 تنھا یھ لبخند نثارش کردم وگفت .

 یاس-

.عمر یاس..عزیزیاس ..بگو یاس  فقط تو بگو..یاس..یاس گفتنت ..بھ دلم جان یاس  .
 میچسبھ

 ادامھ داد

 من دارم میرم ازایران-

 

نشنیدم..نخواستم بشنوم..من حرف کیاوشو نمیخاستم بشنوم...رفتن..نگو  ..کیاوش .تو 
 بری..کجا بری..

 بری میمیرم ...

 اشکھا جمع شدن در چشمھای خستھ ام

 گفت

 یاس...نکن..توروجون من..نزار اشک بھ اون چشمات بیاد..چشمای تو نابھ نکننکن -

 

 و ازکنارم رد شد و رفت
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 کیاوش رفت ..و من برای ھزارومین بار شکستم...

شکستم وقتی مطمین شدم  کیاوش  حسش برادرنھ نبود...پس چرا گفت تو 
 خواھرمی...من پودر شدم وقتی کھ فھمیدم تھ اون نگاھش عشق بود

 

 یاس دختر شاد این روزگار...

 روزگار تو رو سوزوند

 

 

چھار ماه زندگیھ  درد اور زیر یک سقف سنگی....چیزی رو از وجودم باقی نذاشتھ  
بود ...چھار ماه دعوا و بحث و کش مکش با نیما....روزھا روحم را ازار میداد..شبھا 

 روح و جسمم را

 

بھش نشون نمیدادم...حتی روزھایی کھ  رحم نداشت...حقم داشت...من ھیچ روی خوشی 
 گل میخرید و کادوھای گرون قیمت ...فقط یھ  ممنونم تقدیمش میکردم

 

نیماھم خستھ  شده بود ...از نادیده  گرفتھ شدنش خستھ  شده بود...ازاینکھ  چھار ماه 
ھم بالین بودیم ولی حتی یکبارھم بوسھ ای نثارش نکردم...چھارماه ھم خونھ بودیم 

 تی یکبار ھم نیمرو براش درست نکرده بودم...ح
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 کارم شده بود گز کردن گوشھ ی خونھ

 

 ساعتھا او بھ تلوزیون خیره میشد ..و من بھ  گذشتھ ام

 

 نیما  ھم  بریده بود

 

 اونقدر خستھ  بود ازم کھ  چندبار سیلی اش بھ جانم نشست

 

 اونم فھمیده بود بایک مرده زندگی میکنھ

 ی اینھا ...وجود این موجود بودواما بدتر ازھمھ 

 

 یک ماه میشد کھ  از نیما باردار بودم

 

 خودش ھم نمیخاست  ..ولی  دیگھ  من باردار بودم.

 

 کم خودم بدبختی  داشتم اینم اضاف شد
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 نیما حتی خوشحالم نبود از وجود این بچھ..منم خوشحال نبودم..چون حالمو بد میکرد...

 وجودش بدترم کرد

 

 پویان منو بھ جنون رسونده بود...و رفتن کیاوش.. بی خبری از

 کیاوش رفت ... اما  دوباره تحقیرم کرد و رفت ..اخرین باری کھ دیدمش ..بھ نیما گفت

 اقا نیما مواظب خواھر منم باش...خیلی عزیزه برامون این یاسی جون-

 

دردش را فکر کنم خواست  دردش رو بااین حرف برسرم خراب کنھ ..کھ  کرد ..کیاوش 
 روی سرم ریخت و رفت

 خداپشت پناھت مرد مغرورم

 

 از صبح  با  سرگیجھ  سرو کلھ میزدم

 خب  بارداری ھزار عوارض داره

 تواین سن کم بچھ دار شدن برام مثل یھ  خالھ بازی بود

 

 تلفن خونھ  زنگ خورد

 و بھ سمتش رفتم
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 نیما بود

 بلھ-

 

 سالم حالت چطوره-

 

 خستھ گفتم

 ھمونجورم-

 اماده باش میام دنبالت یھ سر بریم دکتر-

 

 دلسوزیش ھم مثل ادمیزاد نبود

 باشھ-

 و تلفن و قطع کردم

. 

. 

. 

 طبقھ ایستاد..پراز تابلو ھای دکتر ھا بود۸جلوی یھ ساختمون 
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 نمیدونم ..اسم دکتر و نمیدونم

 

 پیاده شدیم و بھ سمت اسانسور رفتیم

 بودیممن و نیما در جاھای عمومی ھمیشھ ساکت 

 

 رو زد..حتما کسی میخواد سوار شھ۷طبقھ سوم ایستاد ...ولی نیما طبقھ ی 

 

 سرم رو بھ کف اسانسور دوختم ...

 در اسانسور کھ باز شد

 بوی عطر اشنا پیچید

... 

 خوب میشناسم این عطر سرد دلچسبو ...این عطر ..عطر...

 سرمو کھ باال کردم

 

 ...ھانخدایا ...خداوندا ..من چی میبینم 

 لرزون گفتم

 پو....پووو.-
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 پویان

 

 خیره بود بھم...خیره تراز ھمیشھ  ...تعجب و غم نگاھش تو چشماش موج میزد..

 پویانم ..مرد غمیگینم..چقد شکستھ شده...تارموھای سفیدش ..قلبمو سوزوند

 

 پویان پیر شده

 

 .زمان ومکان فراموش شده بودن...حتی نیما..ھم فراموش شده بود

 

میخواست منو بھ اغوش بکشھ...دلم..مخواست اون تیلھ ھای سیاه نوازش گر نگاه دلم 
 گریونم بشھ

 

 خدا ممنونتم ..ممنونم کھ دوباره  این چشمھای نافذو بھم برگردوندی ممنونم

 

 سکوت ..سکوت ...خیره..خیره...ھردو از ھم باھمین نگاھا لذت میبردیم

 

 صدایی بھ گوشم رسید
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 طبقھ ی ھفتم-

 

 بازوم گرفت و منو از اسانسور بیرون کشید نیما

 با اعصبانیت گفت

 عوضی ...عوضی ..عوضی-

 

برام مھم نبود..ھیچی مھم نبود...ھمینکھ ...پویان دیدم کافی بود. .حتی اگر عوضی 
 میشدم

 

شاد شدم..روحیھ ام دوباره برگشت...جون گرفتم...خون در رگھام دمید...من زنده 
 زنده شدم شدم..با ھمین چند لحظھ 

 

 پویان و پیدا کردم. باید مطبش اینجا باشھ ...چشم بھ لیست دکترھا انداختم

 اره خودش بود

 دکتر پویان راستین

 ۳۱۲.متخصص داخلی ..طبقھ ی سوم واحد 
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 خدا جونم شکرت...شکرت ....شکرت کھ دوباره امید دادی بھم

 

 

 معجزه  ...دیدن پویان یک معجزه بود برام

 اھمیتی نداشت  ...دیگھ فریادھاش اھمیتی نداشت.. دیگھ خشم نیما

 چھ  خوبھ ...چھ  خوبھ  این انرژی کھ از وجود پویان گرفتم

 نیما باعصبانیت بھ منشی گفت

 خانم کی نوبت مامیشھ  دیگھ-

 

 منشی گفت

 االن اقای حشمتی-

 

 خیلی طول نکشید کھ داخل رفتیم

 

 یھ خانم ظریف و کوچو لو پشت میز نشستھ بود

 .بعد معاینات و چک کردن ازمایش و سونو گفت

 ھستی ...شما لک بینی ھم داری؟؟۶عزیزم االن دقیقا شما تو ھفتھ ی -
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 اره داشتم  یک ھفتھ بود کھ  داشتم

 بلھ یک ھفتھ ھست لکھ بینی دارم-

 

 باتعجب گفت

 این سونو واسھ  کی ھست-

 دو ھفتھ پیش-

 شروع کرد بھ یھ چیزی نوشتن

 وگفت

 بخواب یھ سونوازت بگیرمبیا -

 

 روی تخت خوابیدم

 اصال حواسم بھ  ھیچی نبود تمام ذھنم سمت پویان بود..چراانقد شکستھ شده بود

 دستمال و بھم داد

 و گفت

 عزیزم شما بیرون باش  من  بھ شوھرتون موارد الزم و توضیح میدم-
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 بی اھمیت بھ حرفش بیرون رفتم

 

ھ دیگھ ھیچی برام مھم نبود...نمیدونم چقد گذشت ولی انقد شارژ بودم از دیدن پویان ک
 فکر کنم خیلی وقت بود توی راه رو زل زده بودم بھ تابلوی پویان

 صدای پای نیما کھ شنیدم برگشتم و  بھ سمت دیگھ ای رفتم

 

 نگاھش کردم..پکر بود خیلی پکر

 

 چی گفت دکتر-

 

 با یھ غمی گفت

 بچھ  ناقصھ  باید بندازیمش-

 

 اشتم بچھ  دوست نداشتم..ولی  این حرف پاھامو سست کرددوست ند

 .بچھ ی نیما رو نمیخواستم .ولی..ولی این بچھ  از وجود خودمم بود

 اشک ریختم ...دلم  سوخت..برای تمام بدشانسی ھایم دلم سوخت

 نیما..چرا ..چرا-
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 بریم بعد بھت میگم-

 

 مثل یھ مادر داغ دیده بق کرده بودم

 ھرچند کھ از وجود نیما بود  .دوستش داشتممن دوستش داشتم 

 

بھ نیما نگاه کردم...نیمایی کھ از وجود بچھ خوشحال نبود...ولی االن ناراحتیش اغراق 
 امیز بود

 نیما ..دکتر دیگھ چی گفت ...-

 ھیچی-

 

 خواستم حرفی بزنم تایکم ازاون فضای غم زده بیرون بیایم

 ہلل خیلی واردیخب اشکال نداره  یکی دیگھ..تو کھ ماشا-

 

 اما نیما ھنوز ھمون حالت بود

 

 ماشین و بھ گوشھ ای پارک کرد و رو کرد بھم و گفت

 ھرچندتای دیگم بسازیم ..ھمینھ...نھایتش تا دوماه بمونھ  ولی بازم ھمینھ-
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 منظورش و نفھمیدم..نفھم نیستم..ولی واقعا نفھمیدم

 یعنی چی-

 میلرزه ...فکش میلرزید..غمش سنگینھ  کھ  اینجور 

 یاس..تو توانایی نگھ داری بچھ نداری...تو رحمت  نمیتونھ  بچھ  نگھ داره-

 من..من  ..خدایا..من

 دلم ریخت...از شنیدن این حرف دلم ریخت

 من ..نمیتونم بچھ نگھ دارم..من نقص دارم..نقص بچھ دارشدن

 

 نیما دستامو گرفت و گفت

ھست...گفت...گفت..تو نمیتونی...ولی اشکال نداره..ماکھ بچھ دکتر رازقی بھترین دکتر -
 نمیخایم ھا..میخوایم؟؟

 

میخوای..تومیخوای..توھم نخوای من میخوام..من نمیخوام..ولی..ولی ..من ایراد 
 دارم..من نقص دارم..خدایا ..خدایا

 یھو از زبونم پرید

 آه پویان گرفتتم-
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 من چی گفتم...من چی  ...

 کرد و گفتنیما نگاھم 

 بار اخرت باشھ اسم اون مردک بھ زبونت میاد-

 و ماشین و روشن کردو با سرعت رفت

. 

. 

. 

 

ھفتھ ای عزیزمو  با ھزار دارو کوفت ۶دردناکترین لحظھ ی زندگیم..وقتی بود کھ  جنین 
 و زھر مار انداختمش

 

ادر سخت بود...مردن و تجربھ کردم..ولی سختر این بود کھ  ھیچوقت نمیتونم م
 شم...خدا کال من و متفاوت از ھمھ  خلق کرده..ھرچی بدبختیھ  برای من افریده

 

نیماھم سردتر از ھمیشھ  بود..بخصوص کھ مادرش ھروز اشک ریزون بھ اینجا می 
 امد و میگفت

 پسرم جوونھ...یدونھ ھست..یعنی باید یک عمر داغ بچھ روی دلش باشھ-
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ا...خب بھ  من چھ مگھ  از عمد اینجورم...اصال دردم میگرفت از این  نیش و کنایھ ھ
 خود نیما بد کرد در حق پویان..خداھم اینجور جواب داد

 

نیما  نق نقو شده بود مثل یک بچھ ی کوچیک...یبار از اینکھ  چرا بچھ ام..یبار ازاینکھ  
 چرا افسرده ام..یبارازاینکھ چرا ھیچی از خونھ داری بلد نیستم

 

 ود..حتی دیگھ  نزدیکی ھم نمیکرد..ایرادھاش افراطی ب

 شبھا بھ  خونھ نمی امد...نیما  عوض شده بود

 نیمھ شبھ  حتی تلفنم نکرده۱۲امشبم دور کرده..ساعت 

 

 سرم درد میکرد..رفتم سمت کیفم تا قرص مسکن و بردارم و بخورم

چشمم بھ  برگھ  ای افتاد کھ  شماره ی ھمراه پویان  از روی درب مطبش برداشتھ 
 بودم

 

 چقد دلم براش تنگ شده

.االن داره چیکار میکنھ...شاید رفتھ  سراغ زندگیش شاید ...شاید...نھ  پویان بی وفا 
 نیست..پویان از جنس من نیست
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 برگھ  رو برداشتم و بھ سمت گوشیم رفتم

 االن دور وقتھ  شاید خواب باشھ...نھ  پویان  بیداره...خوابم باشھ  بیدار میشھ

 را گرفتمشماره اش 

دستھام میلرزید...ازاینکھ  بعد از ماھا میخوام صداشو بشنوم میترسیدم...شایدم از 
 خوشحالیھ  زیادیھ

 تا بوق جواب داد۴بعد از 

 بفرمایید-

 خدایا صداش  ھنوزم برام طنین دلنوازی بود

 دوباره گفت

 الو-

چقدر دیر  بگو ..بگو دوباره بگو بزار از شنیدن صدات غرق لذت بشم...پویانم من
 فھمیدمت ..چقدر دیر....

 پو..پووو..پویان-

 

 صدای نفسھاشو میشنیدم..تند شده بود

 نفسش میلرزید...پویانم..شناختم...شناختم.

 یاس تویی-

۱۷۸ 
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 یاس ...یاس  چھ  زیباست این اسم وقتی تو صدا میکنی ...

 اشکھا سرازیر شدن

 پویان..بگو  بازم بگو-

 

 آن ورتر ھم شنیده میشدصدای تپش قلبش تا ھزاران متر 

 یاس  ...خوبی-

 خوبم..صداتو شنیدم خوب شدم ..مگھ میشھ تو باشی و من بد بشم

 تو باشی خوبم-

 سکوت کرد....سکوتشم خریدار بودم

 پویان ...منو ببخش-

 آه کشیدم و گفتم

ببخشم کھ دیر عاشقت شدم..ببخش کھ دیر شناختمت...ببخش کھ احمقانھ تن دادم بھ -
 بانیما ..ببخشمازدواج 

 

 اروم گفت

 تو ببخش کھ شدی بازیچھ ی دست من و نیما-

 نفھمیدم حرفش و نفھمیدم کھ  گفت

۱۷۹ 
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 میتونم ببینمت-

 

 اره میتونست ...من ازخدامھ

 اره  معلومھ  کھ میتونی ببینیم ..کجا-

 

 صدایی نازک ...صدایی دخترونھ..صدایی ناز دار شنیدم

 پویان بیا دیگھ ...-

 

 صدای کھ  بود کھ  پویانم و خوند کی بود..این

 پویان باعجلھ گفت

 ساعت و مکانش برات اس میکنم..فعال باید برم خداحافظ-

 

 حتی صبر نکرد بھ خدا بسپارمش

 

نکنھ  ازدواج کرده...نکنھ  ..نکنھ..حقتھ  ...یاس حقتھ...نھ ..نھ .حقشھ ..تو الیق 
 عشق  پویان نبودی ...

 اددلم گریھ میخواست گریھ و فری

۱۸۰ 
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زار زدم ..انقد زار زدم کھ  تارھای صوتیم سوخت...اشک ریختم انقد اشک ریختم..کھ 
 چشمھ اش خشکید

ولی اروم نشدم...درد داشتم...تمام وجودم درد داشت...روحم مینالید ازاین بخت شومم 
 مینالید

 

 لعنت بھ این زندگی کھ برای من جز تلخی ھیچیز نداره

 ھق کنان خواب بھ چشمان عزادارم امددر خودم مچالھ شدم ...و ھق 

 

 رفتم جلوی آیینھ ..باید خوب باشم آنقدر خوب کھ....مثل گذشتھ  دلشو ببرم..

 شکستھ  شده بودم..بعد از سقط جنینم ..پیر شده بودم

 

 اما ھنوز جذابم

 صدای پویان گفتنش در گوشم اکو شد

 

سی دیگھ  شده ..یاس  این جور بھ خودت رسیدی کھ فایده نداره ..اون دلش گیر ک
 بیچاره...

 دلم برای خودم میسوخت ...آخھ آدم انقدر بدبخت !؟!

۱۸۱ 
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 روسریھ  کاربنی رنگم و سرم کردم ..باموھای مش کرده ام ھمخوانی داشت

 کمی عقب رفتم و دوباره بھ خودم خیره شدم..

 نھ  ھنوزم دلربام

 آژانس گرفتم و راھی محل قرارمون شدم

 

 شتم ...براش پیغام گذاشتم..میرم پیش سحراز نیماھم خبری ندا

 

 بھ خیابونھا چشم دوختم..چقدر وقتھ  بھ  دیدن این مغازھای ھوس انگیز نیامدم

 صدای راننده منو بھ خودم آورد

 خانم ھمینجا پیاده میشید-

 یھ نگاه کردم  بلھ خودش بود

 

 پیاده شدم وبھ سمت  کافی شاپ رفتم

 دیدار من وپویان بود..کافی شاپی کھ شاھد اولین 

 چھ زود گذشت  اون روزھا
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آھی کشیدم و بھ داخل رفتم ..میزی کھ درگوشھ ای از اونجا  قرار داشت و انتخاب کردم 
 و نشستم..

 بھ ساعت طالیی ام نگاھی کردم..ھنوز ده دقیقھ مونده کھ بیاد

 

 خستھخستھ بودم  ..از خودم..از زندگیم..از انتخابم..از حماقتام ..خستھ  و 

 

سرم راروی میز گذاشتم وچشمھایم رابستم...کاش  زندگی  دکمھ ی بازگشت 
 داشت..اونوقت برمیگشتم بھ دور ترین لحظھ ی زندگی ام

 

 صدا..صدا ...صدای خوشش...طنین دلنوازش...

 سالم-

نگاھش کردم...مرد مھربانم...تو چقد خواستنی ھستی ...چشمھایش..چشمھایش..دریای 
 آرامشم بود

 

 خندی باتمام وجودم زدم و گفتملب

 سالم-

صندلی  را عقب کشید و نشست ..خیره نگاھم میکرد...در چشمانم جست جو گر چھ بود 
 ؟؟
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 یاس عوض شدی...!-

 

 دوباره این حرفو شنیدم..من از ھردو مرد زندگیم  این حرفو شنیدم...عوض شدم

 

 یرسید کھ  بگمزبانم عاجز بود...مغزم خاموش بود..من ھیچ چیزبھ ذھنم نم

 دوباره ادامھ داد...

 نیما  اذیتت میکنھ؟-

خداوندا ...پویان دید...پویان دردھای منو میبینھ ..میخونھ..مثل ھمیشھ خوب منو 
 میفھمھ

 سری تکان دادم کھ خودمم نفھمیدم عالمت مثبت بود یا منفی

 منھ یاس..تمام این بدبختیا بخاطر منھ..این دردی کھ توی نگاھت داری بخاطر-

 

 اره  نبودت منو بدبخت کرد..نبودت منو نابود کرد

 یاس..تو باید بدونی...باید بدونی کھ  نیما واسھ  خرد کردن من باتوازدواج کرد-

 

 چھ  میگفت..مرد مھربانم چھ میگفت
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نیما خوب تونست ازمن انتقام بگیره..ولی من  فکر نمیکردم حاضر بشھ  اینجور -
ھیچ گناھی نداری..تنھا گناھت اینھ کھ  ..دل سپردی بھ منھ نابودت کنھ...اخھ  توکھ  

 نامرد

 

 نمیفھمیدم..اینبارواقعا نفھم شده بودم..

 پویان نمیفھمم ...نمیفھمم حرفاتو-

 

 سرشو پایین انداخت و گفت

نیما  عاشق سینھ چاک  شمیم بود..ولی بھ وهللا من خبر نداشتم...دوروز بعد عقدمون -
میکنھ...نگرانش شدم...میپرسیدم ازش..ولی چیزی نمیگفت  دیدم شمیم مدام گریھ

...تااینکھ   بعد یک ھفتھ دھن باز کرد و گفت...نیما  دوست برادرش عاشقش 
بوده...اما  شمیم  ھیچ حسی بھش نداشتھ...بعد شنیدن خبر ازدواجمون اقدام بھ 

رفت خبری ازش خودکشی کرده ولی از مرگ نجات پیدا کرده بود ...و بعد بھ  اسپانیا 
نشد، حتی بعد از جداییمون ...دوماه بعد طالق سراغم امد و گفت من شمیم رو  ازش 
گرفتم و االنم کھ  رفتھ  بافرید ازدواج کرده بازم تقصیر منھ..گفتم بھش گفتم من خبر 
نداشتم از ھیچیز..گفتم االنم خودم خرد شدم از ازدواجش..گفتم شمیم ھیچ حسی بھش 

ھ  چیزو گفتم اما  اون  فقط بھ فکر انتقام ازمن و شمیم و فرید بود و نداشتھ  ...ھم
ھست...و خیلی راحت تونست از من انتقام بگیره..ازمنی کھ خودم بی تقصیر ترین آدم 

 این قصھ ام ...یاس منو ببخش ...نیما میدونست تو نباشی من نابودم..منو ببخش
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کھ  نمیشناختمشون ..من بازیچھ ی  من ..من بازیچھ ی بازی زندگیھ آدمھایی بودم
 آدمھایی بودم کھ  ھیچ جای زندگیشون بھ من نمیخورد

 

من فقط بازیچھ دست این آدمھا شدم...من فقط ھمھ ی ھستیم و از دست دادم دراین 
 بازی..گناه من چی بوده... ؟!

 

 اینکھ بدونی مضحکھ  ی دست دیگران شدی  درد داره ...

 رای  خواستھ ھای دیگران بھ فنا رفتھ  درد دارهازاین کھ بدونی زندگیت ب

 

 دیگھ  موندن تو اون کافی شاپ ھم نمکی بود روی زخمھام

 بلندشدم و رفتم

دلم میخواست پویان صدایم کنھ دلم میخواست ..دستمو بگیره ..دلم میخواست منو تو 
حتی  آغوشش بکشھ ..دلم میخواست سرم و روی سینش بزاره و نوازشم کنھ ...ولی ...

 صدامم نزد

بااین زخمھای کھنھ و نوپا ...پا گذاشتم بھ  خیابون ...تو اون شلوغیھ  شھر ..تنھاترین 
 من بودم

 اشک ھا مثل بارون بھار میریختند

 خط راست پیاده رو راگرفتم و رفتم

۱۸۶ 
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ذھن خستھ ام دیگھ منو یاری نمیکرد..بھ ھیچ چیز فکر نمیکردم فقط میرفتم انقدر رفتم 
 دمو جلو در خونھ دیدم ..کلیدانداختم و وارد شدم ......تاخو

 بوی تعفن کل خونھ رو پر کرده بود

 بوی نیما بود..حالم ازش بھم میخوره ..مرد رذل ..

وارد شدم روسری و مانتو را ازتنم کندم روی مبل انداختم ..بھ سمت شیر آب آشپزخونھ  
 دم ..نفس عمیقی کشیدم ... .رفتم ..آب سرد و باز کردم چند مشت آب بھ صورتم کوبی

 

 و رفتم خودم و روی مبل انداختم ..سرم را بھ  پشت تکیھ دادم

 

 و بھ  صفحھ ی سیاه تلوزیون خیره شدم ..سیاھیش مثل بخت سیاه من بود...

سالگی نذاشتم و انقد سیاه بختی دیدم ۲۰بدبختی ھای من تمامی نداشت..ھنوز پابھ 
 سیاه بختی کوچکم.....خدایا چقدربرای این ھمھ 

 

 خیسیھ  جسمی نرم روی گردنم احساس کردم ...بوی مشروب حالم و بھم زد ...

نیما بود ..کھ  بھ گردنم زبان میکشید.چندشم شد...از وجودش چندشم شد ..دستھای 
 کثیفش را زیر تاپم برد و پوست لطیف شکمم را لمس کرد...

 

۱۸۷ 
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م بدبختی ھایم را جمع کردم ...با دو دستم بھ تمام قدرتم..تمام عقده ام..تمام حسرتم..تما
 سینھ اش کوبیدم و ھلش دادم ...

 دیگھ سکوت کردن بسھ.  دیگھ مظلوم بودن بسھ ..دیگھ بازیچھ بودن بسھ

 

 باتمام وجودم فریاد زدم

 بھ من دست نزن سگ نجس-

 

 بھت زده نگاھم میکرد

 

 م...حالم ازت بھم میخوره...عوضی...عوضی...نیما ازت متنفر-

 بلند شدم و اینبار بلندتر فریاد زدم

 تو یھ  آشغالی ..تویھ  رذلی ...تو نامردی....-

 سست شدم و زانو زدم بر زمین...زار زدم و گفتم

گناه من چیھ...ھا؟ ..من چکار کردم کھ باید بازیچھ ی انتقامت بشم..من چھ کردم کھ -
ھا....؟ بھ من چھ  تو بھ عشقت باید مھر ه ی بازیت بشم...این وسط من چیکاره بودم..

نرسیدی ..بھ من چھ  تو بھ خواستھ ھات نرسیدی ...من  گناھم چیھ ..چرامنو بدبخت 
 کردی...من باید تاوان کینھ ی تو رو بدم؟!

 

۱۸۸ 
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 گلوم میسوخت سرم درد میکرد

 ....ھنوز خالی نشده بودم ..سرمو بین دو دستم گرفتم و زار زدم..زدم...زدم ..زدم..زدم

 

 

گار نیما خیلیم مست نبود...از چشمھای گربھ ای سبزش میشد فھمید..متوجھ تمام ان
 حرف ھام شده

 

 آروم گفت

 تو پویان و دیدی-

 

 آره دیدم...ترسی ھم ندارم از اینکھ بخوام بگم دیدمش....

 آره دیدمش...دلم خواست ببینمش-

 

...دستشو روی عجیب ساکت بود ..بلندشد و بھ سمتم آمد زانوھای مردونش تا شد 
 شونھ ھام گذاشت و گفت

 پس گفت ...ھمھ چیزو گفت-

 

۱۸۹ 
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 ای کاش نمیگفت . اونجوری قابل تحمل بودی ولی االن ....

 

آره گفت..گفت من  شدم وسیلھ ی انتقام مسخره ات از اون..آره گفت..گفت من شدم -
 وسیلھ ی کینھ ھات ..گفت ...

 

ی این مرد نفرت انگیز دیدم ...باصدای اشک را دیدم.برای اولین بار اشک رو تو چشما
 لرزون گفت

 خودمم پشیمونم..بخدا پشیمونم...-

 اشکھای مردونھ اش دلم را سوزوند..این دل المذھب ..چھ  ساده است ....!

پشیمونیت دیگھ فایده نداره...طالقم بده ..ھمین االن طالقم بده راحتم کن..من دیگھ -
وان این بدبختیا رو ندارم ...من ھنوز یھ دختر بچھ تحمل این زندگیو ندارم..من دیگھ ت

 ام ..چطور دلت اومد نیما..؟!

 

 نیما سرشو پایین انداخت وگفت

 طالقت بدم راحت میشی ...طالقت بدم..اروم میشی-

اره بقرآن میشم..آروم میشم.راحت میشم.آسوده میشم...فقط منو از این زندگی خالص -
 کن

 

۱۹۰ 
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 تبلند شد کتش را برداشت و رف

 کجاشو نمیدونم... ولی رفت

. 

. 

. 

. 

یک ماه گذشت بھ ھر سختی  بود گذشت..مامان گریھ میکردبھ بخت سیاھم .بابا لعنت 
 میفرستاد بھ  حماقتش ...یاسین بازھم ساکت بود...

 طالق توافقی ..بھ راحتی ھر دو تن دادیم بھ  تمام کردن این زندگیھ دروغین ..

 بھ ھمراه پدر راھی محضر شدیم برای طالقمقنعھ ی مشکیمو  سرم کردم و 

. 

. 

. 

 خوشحال بودم..از اینکھ از زندان نفرت انگیز رھا میشدم خوشحال بودم

 

 ماھھا سختی و رنج و غصھ و درد خستھ ام کرده بود. .نیاز بھ رھایی داشتم
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 وارد محضر شدیم ..نیما و آقای حشمتی  منتظر ایستاده بودن..با سالمی خشک نشستیم

 سنگینیھ نگاه  نیما  آزارم میداد

 

 بلند شد و جلو اومد..رو بھ پدرم کردو گفت :

 میتونم برای چنددقیقھ باھاش حرف بزنم-

 

 پدر سری تکان داد ..و بلند شد رفت سمت پنجره

 

 کنارم نشست و گفت

 یاس ... منو ببخش بخاطر اشتباھاتم ...منو ببخش... ولی ..-

 

 ولیش مرموز بود

ن میکنم برات...ازدواجمون برای انتقام بود..ولی من بھت دل بستم ...من ولی  جبرا-
دوست دارم این معصومیتتو...من دوست دارم ...این  پاک بودنتو ...من ..من چشماتو 

 دوست دارم..فرصت بده

 

دیگھ نھ...دیگھ  نمیخوام بھ ھیچکس فرصت بدم..دیگھ نمیخوام خر بشم..من دیگھ 
 نوشت بسپارم..سر نوشت باید بامن بسازهنمیخوام خودمو دست سر

۱۹۲ 
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 صدای مرد محضر دار ...نشان این بودکھ دیگھ وقتشھ ..وقت آزادی

 

 بی توجھ بھ  نیما گفتم

 حاج آقا ھرچھ زودتر تمامش کنید-

. 

. 

. 

از محضر کھ بیرون آمدم ..نفسی عمیق کشیدم..جان گرفت این تن مرده...بوی آزادی 
 در تمام وجودم پیچید

 

 مثل پرنده ای بودم کھ بعد از ماھھا رنگ آزادی رو دیدهمن 

 ...و قصد پریدن داره...باید پرواز کنھ...

 

 راھا شدن لذتی داره  باورنکردنی

. 

 ماه از اون زندگی شووم میگذشت...و من خودمو بھ زندگیھ قبلیم برگردونده بودم..۵
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بردم ازاین زندگیھ بدون بھ کالس کنکور میرفتم درس میخوندم  تفریح میکردم..لذت می
 غم .

از ھیچیز ناراحت نمیشدم..حتی از شنیدن خبر نامزدیھ کیاوش ...اونم ناراحتم 
 نکرد...دیگھ مھم نبود برام ..

 

تنھا یک چیز ھنوز منو میرنجوند. اونم بی اھمیتیھ پویان بود..اونم نبودش بود...چطور 
 فراموشم کرد...

 صدا ....مبارکش باشھ خب مطمین بودم ازدواج کرده ...اون

 

 روزو شب تمام وقتم بھ کالس میگذشت

 

 خودم و سرگرم زندگیھ عادی کرده بودم

 

 نیما ھم رفتھ بود ... بھ  اسپانیا رفت

 

سحربھ دانشگاه رفتھ بود  ھروز بھ  اینجا می امد و از دانشگاه میگفت ...البتھ  واسھ 
 دیدن یاسین میامد من بھونھ بودم

.... 
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 م منو از خواب بیدار کردصدای مامان

 

 یاسی ...یاسی ..مامان بیدار شو  ...بیا کارت دارم-

 

 بزور خودمو از تخت جدا کردم و بھم ریختھ  پایین رفتم

مامان سینی شربت دستش بود و بھ سمت پذیرایی میفرفت منم ھمینجور پشت سرش 
 رفتم

 بادیدن صحنھ ی روب روم بھت زده ایستادم

 مغزم از کار افتادبرای چند ثانیھ  

 

 کیاوش...کی برگشتھ..

 نگاھم سمت دختری  رفت  کھ کنارش لم داده بود

 کیاوش بلند شد و گفت

 یاسی توھنوزم خابالویی-

 مامان برگشت سمتم..بادیدن قیافم خواست چیزی بگھ  کھ تلفن زنگ خورد ..و رفت

 

 باید سالم میکردم...
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 سالم-

 کیاوش میخندید و گفت

 دختر  عمھ جانرو ماھت -

 

 دیگھ  غم بھ  دلم نمینشست از دختر عمھ  گفتنش

 

 اشار ه کرد بھ  دختری کھ نشستھ بود و گفت

 منا...نامزدم-

 و دستش سمت من اورد و گفت

 یاسی ..ابجی  کوچیکھ-

 

 از آبجی گفتنشم غم بھ دلم نشنست..

 بی توجھ  بھ  ریختم ...جلو تر رفتم و روی مبل نشستم و گفتم

 ک میگم پسر داییتبری-

 

 خنده ای کردو گفت

 راسی متاسفم بابت نیما و ...-
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 فھمیدم قصد این حرفش فقط برای اتیش زدن دلم بود

 بیخال گفتم

 مھم نیست کیاوش جان....خانمت فارسی بلد نیست-

 

 منا بلند خندید و گفت

 اوووه معلومھ کھ بلدم...خوشحالم میبینمت یاسی جون-

 

 او دوباره گفت سری براش تکون دادم و

 کیاوش گفتھ بود چشمای خاصی  داری ..ولی فکر نمیکردم  تااین حد خاص باشھ-

 ممنونم شما و کیاوش لطف دارید-

 

 مامان واردشد و گفت

 یاسی  برو لباستو عوض کن .-

 

 خواستم بلند شم کھ  بلند گفت

 یاسی عزیزم امشب خواستگار برات میاد-
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 صدای کیاوش شنیدم کھ  گفت

 ھ  یکم ارومتر...االن میفتھ دست و پاش میشکھاعم-

 

 بی توجھ  بھ حرفشون وارد اتاقم شدم

 

 خانوادم کھ میدونن من قصد ازدواج ندارم..پس قرار خواستگار گذاشتن چیھ

 

 حولم را برداشتم و بھ سمت حمام رفتم

 

 

 اصال برام مھم نبود کی  میخواد بیاد خواستگاری  ...چون جوابم منفی بود

 

 لباسھامو پوشیدم  و  منتظر نشستم...

 

 کیاوش ..چھ  بدسلیقھ  بود...دختره اصال چنگی بدل نمیزد

 خاک عالم...  فک کنم حس حسادتم گل کرده...
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 صدای آیفون نشون از آمدن  مھمانھا بود.

 

 بعد از کلی وقت مامانم صدام کرد برم پایین...

 ی الکی منو یاد نیما می انداختازش خواستھ  بودم  کھ  چایی نبرم..این کارھا

 اروم بھ  سمت سالن پذیرایی رفتم

 ...دلشوره ام عجیب بود ...نفس عمیقی کشیدم و جلو رفتم

 

 سرم را پایین انداختم و بھ سرامیکھای کف سالن خیره شدم

 

 حس سنگین نگاه ھا منو مضطرب تر کرد...

 اروم گفتم

 سالم-

 سرم را باال گرفتم ...

 

 پروردگارا...من چی دارم میبینم...پوووویان ....پویان من ...اون اینجا چیکار میکنھ

 صدایی زنی کھ  کنار مادرم بود منو جلب کرد

 ھزار ماشاہلل  ...عزیزم..بیا جلو چرا اونجا ایستادی...-
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 اروم جلو رفتم  و روی مبل تک نفره نشستم

 پدرم گفت

زندگیمونھ...حقیقتش بعد از اون ازدواج ناکام...من ناامید اینم یاس  من...ھمھ  ی -
بودم..بھ اینکھ  دخترم..روحیھ اش برگرده..ولی خدارو شکر االن شده ھمون یاس 

 خودم

 

تمام ذھنم درگیر بود...پویان..چر ا  فکر میکردم پویان زن گرفتھ..چطور بایک صدا 
 تو مرد ترین مرد دنیاییدرموردش اینجور قضاوت کردم ...پویانم مھربانم ...

 

 پویان رو بھ پدرم کردو گفت

 اقای کیانفر اگر اجازه بدید من چند دقیقھ با یاس خانم حرف بزنم-

 

 پدرم مشتاقانھ گفت

 بلھ  البتھ-

 

بلند شدیم و بھ سمت اتاق  کار پدر رفتیم..دوست نداشتم تو اتاقم صحبت کنیم..منو یاد 
 شب خواستگاریم بانیما می انداخت
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 داخل شدیم..خودم در را بستم

 روی مبل راحتیھ گوشیھ اتاق نشستھ بود

 دستش را روی مبل زد کھ یعنی بیا کنارم بشین

 

 کنارش نشستم

 بوی عطر سردش بھ جانم نشست..چھ عطر خوشبویی داره پویان...

 بھ تارھای سفید مویش چشم دوختم..زیبا ترش کرده بود...

 

 اکی بود برایم ...چقدر دوستش داشتمپویان زیباترین موجود کره ای خ

 

 غرق بوی خوشش بودم  ... بویش سرمستم میکردم

 دستھای مردونش و روی پاھای باریکم گذاشت ...خون دمید در رگھای مرده ام ...

 

 اروم گفت

 خوشحالم کھ  سرحال میبینمت-
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 آنقدر غرق در وجودش بودم کھ  مفھوم کالمش نامفھوم شد برایم

 

 را بھ  حالت سوالی گرفتمفرم صورتم 

 

 دوباره گفت

خوشحالم کھ  بعد از اون روزھای سخت االن روحیھ  ی خوبی داری...تو خیلی قوی -
 ھستی  خانومی

 

 چھ دلچسب بود برایم این  جادوی کالمش

 دوباره گفت .

 اینبار نمیزارم ھیچکس تورو ازم بگیره.-

 

 یھو یک غم قدیمی در چشمانش موج زد

 اظر باشی بامردی زندگی کنی کھ....از نعمت مادرشدن محرومت میکنھالبتھ اگر ح-

 

پویانم ..مرد خوبم..خدا برای تاوان بدیھایی کھ بھ سرت امد..من وھم مثل توکرد...چھ  
 خوبھ  خدا  دردامون و یکی کرده ...
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 لبخندی زدم و گفتم

شی کھ  نقصش من بااین موضوع مشکلی ندارم .و نداشتم...اما تو حاظری بازنی با-
 باتو یکیھ؟؟

 

 گنگ نگاھم میکرد...انگار حرفم معما بود برایش..یک

 معمای چند مجھولی

 

 یعنی چی یاس ؟؟؟؟-

 

 بھ مبل تکیھ زدم و گفتم

 منم  تو رو از نعمت پدر بودن محروم میکنم ..چون قادر بھ  بارداری نیستم  دکتر ...-

 

 باچشم ھای افروختھ گفت

 کی اینو گفتھ ؟؟؟-

 

 دکتر رازقی ...مطمینا میشناسیش!!-
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 میشناخت بھ قولی ھمسایھ بودن

 

 اره  ...اون تو تشخیصش اشتباه نمیکنھ-

 

 ناراحتیش غیر قابل درک بود برایم ..

 تووچرا ناراحت شدی..باید خوشحال باشی دردھامون یکیھ-

 

 

ا کشید و پویان بلند شد وبھ  سمت قفسھ ی کتابھا رفت ...دستی کالفھ بھ روی کتابھ
 گفت

 یاس واسھ من وتو فرقی  نداره  کھ  این مشکل و داریم ..اما من...من-

 

 توچی ؟؟-

 

 یک مشت نثار کتابھا کرد و گفت

 من میترسم توبخاطر ھمین مشکلت حاضری تن بھ ازدواج بدی...نھ بھ خاطر من-
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و ندیده پویان چی میگفت...پویانم ھنوز آتش عشق من و ندیده..ھنوز دوست داشتن من 
 ...چھ  درد ناک بود حرف مھربان مرد من...

پویانم  ...نکنھ انقدر بھت بد کرده ام کھ  شک کردی بھ عشقم ..بھ عاشقیم..بھ دوست 
 داشتنم

 

 پویان بھ سمتم آمد و نشست ...

 پویان ...چرااین حرفو میزنی...من انقدر پستم کھ بخاطر این مشکل تن بھ ازدواج بدم-

 

 رفت و گفتدستاھایم را گ

 نھ ..نھ ..من منظور بدی نداشتم ..فقط ..فقط ..اصال بیخیال ...-

 

 نمیخاستم بعد از این ھمھ دوری ...امروز واین ساعتمون خراب شھ..منم بیخیال شدم

 

پویان دستش را دورم حلقھ  کرد   ...پھلوھای بی جانم ...جانی گرفتند..سرش را جلو 
 خورد  ...دلم را لرزاند.آورد...گرمای نفس کھ  بصورتم 
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لبھای آتشیتش راروی چشمان خمارم کاشت   . .. و بوسھ  ای از دورن داغش نثار 
چشمانم کرد ..چھ  خوب بود گرمای نفسھایش...چھ  خوب بود گرمای بوسھ اش   

 ..زنده ام کرد..پویان دوباره زنده ام کرد . .

 

 اروم گفت

 ک روزم طاقت ندارمتاکی باید منتظر باشم یاس؟؟.من  حتی ی-

 

منم طاقت ندارم..دیگھ  تحمل نبودش برایم سخت بود...میخواستمش باتمام وجودم  
 ...میخواستمش

 

 دیگھ  منتظرت نمیزارم..ھمین االن جواب پیشنھادت و میدم-

 

 خیره نگاھم کرد ...تیلھ ھای سیاھش ...قلبم را بھ آتش میکشید

 

 پویان...-

 جان پویان-

 بلھ...-
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 دی در آن چشمان مردانھ  موج میزدبرق شا

 دستھایم را گرفت و گفت

 خوشبختت میکنم..یاس  من خوشبختت میکنم ..-

 

 و سراسیمھ بھ  بیرون رفت ...

 عجیب بود  رفتارش عجیب بود ..چرا رفت..کجا رفت ...

 

... 

 وقتی پایین رفتم ...ھمھ  خوشحال بودند و بھ  حرفھای پویان دل سپرده بودند...

آقای کیانفر خواھش میکنم اجازه بدید اخر ھمین ھفتھ  مراسم عقد و عروسی برگزار -
 بشھ  ...مطمینم نظر یاس ھم ھمینھ .

 

 و بھ من نگاه کرد..

 

اگر دست خودم بود ھمین االن بھ عقدش در می آمدم..ھمین االن روحمان را یکی 
 میکردم
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 پدرم گفت

 ارید.  .ماچیکاره  ایموقتیدھر دو انقدر شور و اشتیاق وصال د-

 

 خوشحالی پویانم ...حس خوبی در من ایجاد میکرد

 

 یعنی من میتونم رنگ روزھای خوش را ببینم خداجونم

 

 

حس خوبی دارم انقدر خوب کھ  نمیخواھم این لحظھ تمام شود ...بودن در کنار شاه 
 دامادم پویان...

 

 مرد ترین مرد روزگارم است ..من افتخار میکنم کھ کناری مردی ایستاده ام ..کھ  

 

نگاھش میکردم وقتی کھ  با  پدرم دست میداد...وقتی کھ پدرش را درآغوش 
 میکشید..وقتی کھ  خواھرش رومیبوسید نگاھش میکردم ..

بھترین لذت زندگیم ھمین بود..دیدن پویانم..مرد من ...ھمسر من ..ھمسر قانونی و 
 شرعی من
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راھی خانھ ی مشترکمان شدیم..خانھ ای کھ  جز بھ جزش بعد لحظھ ی وداع باخانواده  
 با فکر و عقیده من و پویان چیده شده بود...دوست داشتم  خانھ ام را...

 

. 

. 

. 

در خانھ را باز کرد کلید چراغ را زد و برگشت سمتم...شنل لباس عروسم را باز کرد 
 ...دستی بھ  شانھ ھای برھنھ ام کشید و گفت

 خستھ ای عزیزم؟؟-

 

 خستگیم با تو بدر میرود مرد خوبم

 

 سری بھ عالمت منفی تکان دادم

 دستھایم را در دستان بی ھمتایش گرفت و بھ  سمت اتاق خواب رفتیم

 

... 

 پشت میز آرایشی  نشستم و مشغول آزاد سازیھ  موھایم شدم
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م کنارم روی زمین نشست ...دستھایش را روی پاھایم حلقھ کرد و خیره بھ تمام حرکات
 بود .

 

 آھی کشیدم...دلم ناز کشیدن میخواست

 سراسیمھ گفت

 چی شد دورت بگردم-

 پشت چشمی برایش امدم و گفتم

 

 موھام درد گرفت-

 

 دستش را در جیب کتش کرد..و تلفن ھمراھش را بیرون آورد..

 بعداز چندلحظھ صدای لیال فروھر فضای ساکت خانھ را پر کرد

 

 "خیلی دوست دارم .

 تو شبھا بیدارممن از فکر 

 من از زندگی بی تو بیزارم

 عزیزم خیلی دوست دارم
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 واسھ تو چیزی کم نمیزارم

 واسھ توخوشبختی میارم

 عزیزم خیلی دوست دارم"

 

 از لذت وجودش در کنارم...در آغوشش فرو رفتم

 زیر گوشم آروم و مالیم گفت

 

 یاس...چشمات...یاس ...نگاھت یاس...بادنیا عوض نمیکنم-

 

 آتشینش را روی لبھای منتظرم گذاشت..و ھر دو غرق لذت شدیم لبھای

 

 باتمام وجودم در گوشش زمزمھ  کردم

 

 پویان دوستت دارم . .-

 

 پایان نگاه یاس

 

۲۱۱ 
 


