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  قايقم رفت و قبِل ساحل ُمرد ادبان پاره،عرشه بی سکان
  روی ِگل ھا تلو تلو می خورد پيکرش داشت وقِت جان کندن

  از جھان قايقی به ِگل دارم دستم از ھر چه ھست کوتاه است
  دل اگر نيست،درد و دل دارم ھابشنو ِای شاِه گوش ماھی 

  
***  

  
صدای چند ضربه به شيشه ماشين و بعد صدای دخترونه ضعيفی رو شنيدم که 

  :ميگفت
  ھی آقا آتيش دارين؟-
  

تازه تماسم تموم شده بود و من ھنوز وسط حال و ھوای مکالمه ام با دوست دختر 
ساله با چشم و  تازه ام  بودم ، سرم رو بلند کردم و ديدم دختری بيست و چند

موھای مشکی ، سرش رو خم کرده و سيگاری رو بين انگشتھاش گرفته و داره با 
  .لبخند به من نگاه ميکنه

  
  :شيشه رو پايين دادم و مودبانه گفتم

  جانم؟ -
  !صدا پخشت رو کم کن تا بشنوی چی ميگم-
  

ردم نگاھم ناخودآگاه به سمت پخش ماشين رفت که خاموش بود و دوباره نگاھش ک
  :که ديدم ، با دستش قفل درب عقب رو باز کرد و نشست تو ماشين و گفت

  !معلومه که تو حال خودت نيستيا_
  

  :کمی عصبی شدم و گفتم
  چی ميخوای؟_
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  :با پر رويی تمام خم شد و با لحن وسوسه کننده ای گفت

  آتيــــش داری؟_
  
  .نه ، ندارم ، بفرما پايين_
  
م لبخند ميزدی؟ مگه از اون طرف خط ، تو رو باکی حرف ميزدی اينقدر مدا-

  ميبينه که اينطور با يه حس خاص، داشتی باھاش حرف ميزدی؟
  
  .بھت گفتم پياده شو ، حوصله مزاحم فسقلی مثل تو رو ندارم-
  
  !آخه ميدونی من تاحاF نديدم مردی با زنش اينطور حرف بزنه -
  

ف دوتا صندلی رد کنه و و با کش و قوس تGش کرد تا خودش رو از بين شکا
خودش رو به صندلی شاگرد برسونه ، اما من دستم رو بين شکاف بين دوتا 

  .صندلی حائل کردم و نذاشتم بيشتر از اين جلو بياد 
  

  !با حرکتی که به بدنش داد ، ناخوداگاه دستم سر خورد روی سينه ھای برجستش
و گاز گرفت و دست برای يک لحظه به ھمديگه نگاه کرديم ، دخترک لبھاش ر

  :من رو ھمون جا نگه داشت و گفت
صبر کن عزيزم ، پياده شو با ھم بريم ، ھنوز زوده ، ! اوه اوه چه اتيشش تنده -

  !نميشه که اينقدر سريع با من باشی
  

از وقاحت کGمش بدم اومده بود و از اينکه اوضاع به نفعش بود ، دچار احساس 
  .خواستم از اقتدار مردونه ام استفاده کنم  ضعف شخصيت شده بودم ، برای ھمين
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  :بنابراين صدام رو کلفت کردم و گفتم 
 نده*ج, گمشو پايين تا ھمنيجا ندادم سگای تو خيابون تورو  بگا بدن-
 

  :از دادی که زدم ترسيد و خودش رو روی صندلی شاگرد انداخت و گفت
  .ت بکشمباشه باشه ، چرا وحشی شدی؟ فقط يه سيگار خواستم کنار-
  
گمشو پايين ببينم ، کی به تو اجازه داد سوارشی ؟ که بخوای حاF کنار من -

  !سيگار بکشی
  

وسط ريپی اومدن و ھارت و پورت کردنم ، گوشيم شروع کرد به زنگ خوردن 
و اسم دوست دخترم  رو ديدم ، اما تا خواستم جواب بدم گوشی رو از روی 

  .داشبورد قاپيد و جواب داد
  
  .فرمائيدبله ب-
  

  :خم شدم که گوشی رو ازش بگيرم که ديدم داره ميگه
  
  من نامزدشون ھستم ، شما؟-
  

از جسارت و بی ادبيش دھنم باز مونده بود که ديدم تلفن رو قطع کرد با يه لبخند 
  کج زل زده بھم

  :بعد ھم با پررويی تمام گفت 
  !یبيا ، حاF بايد دھن خودت رو سرويس کنی تا باھاش آشتی کن-
  
  ميری پايين يا با لگد بندازمت بيرون؟-
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با کدوم پات ميخوای لگد بزنی؟ موافقی با پای سومت بھم لگد بزنی ، جوری که -
  پات بره حسابی خوش بگذرونه؟

  
  نمی فھممت ، فقط برو پايين چون نميخوام دست روت بلند کنم؟-
  
  يعنی بھم آتيش نميدی؟-
  

ادم و سرم رو روی فرمون گذاشتم تا بھونه با عصبانيت ، فندک ماشين رو فشار د
ای برای حرف زدن بھش نداده باشم که يه لحظه حس کردم گوشم رو داره 

  .ميمکه
  

دستم رو روی گلوش گذاشتم و اروم ھلش دادم عقب ، اما دستم رو با دو دستش 
  :گرفت و فرستاد بين رونھاش و گفت

درفتاری کنی ؟ مگه من غير از ببين چقدر خيسم؟ چطور دلت مياد با من اينقدر ب-
  آتيش ازت چی خواستم؟

  
  .خواھش ميکنم سيگارت رو روشن کن و برو پايين ، من حوصله دردسر ندارم -
  

  .گوشی دوباره زنگ خورد و اينبار تلفن رو جواب دادم
  

سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم و با آرامش بھش جواب بدم ، ھرچند ميدونستم  
چيز رو ميفھمه ، برای ھمين با تمام استرسی که داشتم تGش  از انرژی صدام ھمه

  .کردم صدام عادی باشه
  
  !اFن دستم بنده ، پشت فرمونم ، خودم به محض اينکه ازاد شدم زنگ ميزنم -
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  ...که يکھو ديدم صدای جيغھاش باF رفت و 
  

  :شروع کرد به آه کشيدن و داد زدن 
  
ل ، بيا من رو ببر خونه بکن جرم بده ، آره آه آره بيا پيش من ، عشقت رو بما-

  آره...من مال توام توام
 

ھول شده بودم و نميدونستم چه خاکی تو سرم بريزم ، برای ھمين ابتدايی ترين 
کار ممکن رو کردم و بGفاصله تماس رو قطع کردم و دستم رو بروی لبھاش 

  .گذاشتم تا صداش خفه بشه
  

صندلی جلو و دست آخر کف دستم رو گاز  شروع کرد به دست و پا زدن روی
  .گرفت و مجبورم کرد که با سيلی جوابش رو بدم

  
بخاطر نگاه ھای سنگين عابرھای پياده ، با عجله ماشين رو روشن کردم و راه 

  .افتادم ،اونم صورتش رو گرفته بود و داشت بلند بلند ميخنديد 
  

و بيرون کشيد و سيگارش وقتی که نفسش سرجاش اومد ، خم شد و فندک ماشين ر
  .رو باFخره روشن کرد ، اما ھنوز داشت لپش رو ميماليد

  
  سيگارش که به نصف رسيد

با انگشتش سيگار رو به لبم نزديک کرد ، زير نور چراغھای اتوبان چشمم به 
انگشتھای کشيده و Fک خورده اش افتاد ، عصبی و تلخ شده بودم و از اينکه 

  .ن دختر بودم ، اعصابم بھم ريخته بودناخواسته در اختيار اي
  
تو برخورد باھاش گيج بودم و نمی دونستم چطور بايد باھاش کنار بيام که بی  
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  .خيال من بشه 
  

زير چشمی نگاھش کرد و ديدم با لبھای نيمه باز منتظر اينه که از سيگار کام 
  .بگيرم

  
ته باز کردم و پک فيتيله سيگار با رژش تغيير رنگ داده بود ، لبم رو ناخواس

 .سنگينی به سيگار زدم
 

طعم و عطر رژش روی لبھام حس ميشد ، وقتی از سيگار کام گرفتم انگار تا 
حدی ترسش ريخته بود ، چون روی صندلی عقب برگشت ، اما من ھنوزحواسم 

  .بھش بود
  

پخش ماشين رو روشن کرده بود و صندلی جلو رو خوابونده بود و ھنوز داشت 
ماليد و زير لب ھمراه با صدای خواننده آروم ميخوند و از سيگار کام لپش رو مي

  .ميگرفت
  
  اين آخرين دفاعمه، پيش تو اقرار می کنم”

  اگه گناھه عشق من، دوباره تکرار می کنم
  با خبرم از آخِر ھر ضربه ی نگاه تو

   “من پاک ميشم ،تو تِن آغوش بی گناه تو
  

  :ن ميروندم که بھم گفت ده دقيقه ای بود که داشتم تو اتوبا
  
  ...من ھنوز خيسم-
  
  به من چه؟-
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  !خوب زدی تو گوشم ، بيشتر دلم خواست-
  
  !تو که سيگارت رو کشيدی؟ ديگه چی دلت خواست-
  
  ...اونی که بين پاھات زندانيش کردی رو-
  

  .ساکت شدم
خواست بخاطر سن کمش به چشم يه زن بد بھش نگاه کنم ، اما اون  دلم نمی

 .خواست اين حس رو برای من تداعی کنه انگار با اصرار میبرعکس 
 
نی؟ ياF ، ياF بگو که دلت ميخواد اين .ک.خوای منو ب بگو با اون امشب می-

  !بدن تازه رو دستمالی کنی و رو ھرجای بدنم که خواستی خالی کنی
  
  يه چيزی بھت بگم؟ -
  
  !ھرچی دلت ميخواد بگو-
  
  !خيلی کثيفی-
  
  ، کثيف نيستم ، خودت ببين  نه به جون تو-
  

ورتش رو با ھم داد .بدون اينکه منتظر جواب من باشه ، ساپورت مشکی و ش
  !پايين

  
چشمم به رونھای خوشتراش و بھشت تميزش افتاد که با عبور از زير چراغھای 
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  .اتوبان مثل نوری که تو آيينه ميفته ، برق ميزد
زده بود و تتوی دو تا قلب که  باFی بھشتش رو به حالت عدد ھفت فارسی طرح

  .به ھم گره خورده خودنمايی ميکرد
  .پوستش به شدت سفيد و لطيف به نظر ميومد

  :با خنده گفتم 
  
  !نيگاش کن چه تتويی ھم زده-
  

و سعی کردم با دستم لبه ساپورتش رو به باF بکشم ، که باز دوباره دستھاش 
  .شتم رو به بھشتش رسوندنددست بی اختيار منو به سمت پاھاش بردند و انگ

  !راست ميگفت ، خيس خيس بودو البته داغ
  

  :ريک آميزی گفت .ح.صورتش رو به صورتم نزديک کرد و با لحن ت
  
  !ديدی دلت خواست-
  

و با ھمکاری من ، دستم رو ھرجايی که دلش ميخواست فرو ميکرد و بعد تمام 
ی انگشتھام آبی که دست من باھاش خيس شده بود رو با زبونش از رو

  .يد.س.ی.ل
  

م به .ت.با لمس بھشتش و خيسی بيش از حد اون حسابی تحريک شده بودم و آل
 ..شدت زير لباسم اذيت ميشد

 
تGش کردم با حرف زدن ، حال و ھوای کامG وسوسه کننده ی بينمون رو بھم 

  .بزنم 
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  اسمت چيه؟-
  
  تو چی دوست داری باشه؟-
  
  !من اسم واقعيت رو پرسيدم-
  
  !اسم اسمه ديگه ، واقعی و غير واقعی نداره ، تو ھرچی دلت ميخواد صدام کن -
  
  خوب چی صدات کنم؟-
  
  !اولين اسمی که به ذھنت ميرسه-
  
  !وای که چه لجباز و زبون نفھمی-
  

در جواب حرفم فقط خنديد و خم شد روی پخش و صداش رو زيادتر کرد و بعد 
  .از شيشه به بيرون چشم دوخت

  
ھفت شب گذشته بود ، تو اولين خروجی اتوبان پيچيدم و به سمت محل ساعت از 

کارم رفتم ، نرسيده به دفترم ، کنار داروخونه و سوپر مارکتی که نزديکش بود 
  .نگه داشتم و بھش گفتم ھمراھم بياد

  
خم شدم که کيف پولم رو از روی صندلی عقب بردارم که ديدم خودش به سمت 

  .کمی مکث کردم و بھش خيره موندمداروخونه راه افتاده ، 
  

دستھاش رو با بی خيالی تو جيبھای کاپشن مغز پسته ای و بلندش که تا پايين 
زانوھاش ميرسيد فرو برده بود و کGه بافتنی صورتی رنگش مثل پشمک با طعم 
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  توت فرنگی روی سرش جا
 خوش کرده بود ،

 
ميداشت ، داد ميز که تو قدمھايی که با کفشھای آل استار سبز رنگ و فيکش بر 

  .ذھن بی تجربه اش يه دنيا اشتياق و اميد وجود داره
  

وقتی وارد داروخونه شديم به سوپروايزر داروی آرامبخش ھميشگيم رو سفارش 
  : ھنوز فروشنده از پيشخون دور نشده بود که ديدم با صدای بلند داد زد . دادم 

  
  .فيت باشه ھالطفا يه بسته کاندوم عطری ھم بدين ، با کي

  
  .خانم سوپروايزر نگاھی به ھردوی ما انداخت و لبخند قشنگی زد

  
اما دخترک دوباره به حرف اومد و در حاليکه سرش رو تکون ميداد ، رو به اون 

  :خانم گفت
  
ميدونم چی تو ذھنتون ميگذره ، دقيقاً درسته ، فکر نکنم امشب جون سالم به در -

ت به نظر مياد، فکر کنم تا پاَرم نکنه ول کن نيست ، ببرم ، تو نگاه اول خيلی کلف
از عصر تا حاF داره اصرار ميکنه ، احتماF يه ھفته ای بايد دراز بکشم ، نه 

  .اينکه بار اولمه ، فکر کنم خيلی اذيت بشم
  

نگاھم به چشمھای گرد شده متصدی افتاد که داشت از حرفھای اين ديوونه غش 
ن ميخکوب بود ، يه لحظه فکر کردم که زيپم بازه يا ميکرد و روی زيپ شلوار م

  اون پايين اتفاقی افتاده ،
  
 .برای ھمين با ترس و سريع نگاھی به پايين تنه ام انداختم 
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وقتی خيالم راحت شد که ھمه چيز مرتبه ، با اشاره دست به متصدی بھت زده 

ساب رو دادم و اشاره کردم که دخترک اختGل روانی داره و مثل قرقی ، صورتح
  .دستش روگرفتم و از داروخونه بيرون اومدم 

  
  :به حالت تشر بھش گفتم 

يه بار ديگه زر بزنی چنان ميزنمت که لذت ھرچی سکس تا حاF داشتی از _
  !سرت بپره

  
  

نگاھش خيره به بسته کاندوم توی دستش بود و با سر حرف منو تأييد کرد 
خره به نظر ميرسيد ، حالت صورتش در ،سکوتش ھم برام با معنی بود و ھم مس

  .عين زيبايی و سادگی مثل خنگھا شده بود
  

دوباره با ھم وارد سوپرمارکت شديم و سعی کردم بدون اينکه بھش اجازه بدم ازم 
   دور بشه ، يه مشت خرت و پرت توی سبد فلزی بريزم

  
و در دوتا شمع بلند سفيد و سياه دستش گرفته بود و ادای رھبرای ارکست ر

مياورد و انگار داشت دنبال فندک ميگشت ، تو ھمين حين برای يه لحظه از من 
عقب موند و تا اومدم برگردم و دستش رو بگيرم ، ديدم جلوی قفسه عسلھا ايستاده 

  :و با صدای بلند داره داد ميزنه
  
 آقای فروشنده ، برای سفت کردن کمر شوھر جان ، اين عسلھاتون خوبه؟-
 

يد صرف نظر کردم و با خشونت دستش رو گرفتم و به ھمراه خود از بقيه خر
  .نزديک صندوق بردمش
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  :فروشنده با ديدنش نگاھی به من انداخت و با لبخند گفت 

  
عسل برای کمر ھمه مردھا خوبه ،مخصوصاً اگر با شير و موز و ھفت مغز  -

ھن مخلوطش کنی ، روزی دو ليوان بھش بدی ، کمرش سفت که ھيچی ، تيرآ
  .ميشه 

  
  :و بعد خنده مسخره ای تحويل من داد و گفت 

  
قدر خانمت رو بدون ، کمتر زنی پيدا ميشه ، خودش دنبال دوای درد شوھرش  -

  !باشه
  

  :با بی حوصلگی گفتم 
  
  جو گير نشوعزيز ، حساب کن ما بريم -
.  

  .طرف دوباره خنده ای زد و کارت بانکی رو توی دستگاه کشيد
  

  :نشستيم ، با عصبانيت بھش گفتمتوی ماشين که 
  
  از جون من چی ميخوای؟- 
  
 !اون ُدم کلفتت رو که زير شورتت قايمش کردی -
 
  !اگه بھت بدمش ، بيخيال ميشی و ميری-
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مگر اينکه تو بعدش اسيرم بشی و !فکر کنم ، ھميشه ھمينجوری بوده ديگه-
  .بخوای دنبالم بيايی

  
   خوام سکس کنم اماببين ، من عادت ندارم با ھرکسی ب-
  

  :با خنده حرفم رو بريد و گفت
  
ديدی از من خوشت اومده ، دلت ميخواد اFن روی تخت بوديم وتو منو بغل -

  ...ميکردی و
  

  ..شيطون ابرھاشو باF پايين کرد
  
نخير ، ميخواستم بگم اما دلم برات سوخته ، اFن ميريم دفتر کار من ، اونجا شام -

کنی و شب رو ميگذرونی ، فردا صبح ھم قبل از اينکه ميخوری ، استراحت مي
  .کارمندھام بيان ، ميزنی به چاک جاده

  
  .اوه اوه چقدر عصبانی ھستی ، مثل تو فيلمھا حرف ميزنی-
  
  .فعG که تو منو فيلم کردی-
  
  دوست داری ؟-
  
  چی رو؟-
  
  !انیاينکه اFن بازيگر نقش اول فيلم منی؟ يه فيلم سکسی و رومانتيک و ھيج-
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  .من بازيگر نيستم ، حوصله فيلم ساختن و بازی کردن ھم ندارم-
  
  پس چرا منو داری می دزدی و می بری به قلعه سياه تنھاييت؟-
  
  تو ديوونه ای؟-
  
  وتو؟-
  
  !احمق تر از تو-
  
  پس امشب رو با منی؟-
  

   جوابش رو ندادم ، ماشين رو روشن کردم و گاز دادم به سمت دفتر
  

ه پايين ميرفتيم ، ديدم عطرش رو درآورد و چند پاف به خودش از پارکينگ ک
  :اسپری کرد و بعد نفس عميقی کشيد و اروم گفت 

  
 تحريکت نکرد؟-
 
  چی تحريکم نکرد؟-
  
بوی عطرم ديگه ، فروشنده اش ميگفت تحريک کننده است ، مردھا رو جذب -

  !ميکنه
  
  !الکی بھت گفته ، ديده بچه ھستی ، خرت کرده-
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  !چه نيستم ، بيست و يک سالمهمن ب-
  
  .اوه ببخشيد مادربزرگ ، شب بود موھای سفيدت رو نديدم-
  
  .عھھه پس بلدی خوشمزه ھم باشی-
  
  !بسه بابا ، تمومش کن-
  
  !اميدوارم چيزت به تلخی اخGق گندت نباشه-
  

  : چپ چپ نگاھش کردم و زير لب گفتم
  
  .قرار نيست مزه اش کنی--
  
  .کردم و پياده شدمو در ماشين رو باز  
  

  :سرش رو از پنجره ماشين بيرون آورد و گفت
  !حاF می بينيم آقای ادعا--
  

برگشتم و با ريموت شيشه ھا رو باF دادم ، فرصت نکرد سرش رو از پنجره 
  .داخل کنه و گير کرد

  
  .رفتم سمتش و کGھش رو از سرش برداشتم

  
زير چونه اش رو موھای لخت وخرمايی شب زده اش ريخت توی صورتش،

گرفتم تا صورتش باF بياد ، معصوميت تو نگاھش داشت فرياد ميزد و صورتش 
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  .زير نور مھتابی چراغھای پارکينگ ميدرخشيد
  
 !خوای اينطوری منو بکشی؟ من که گناھی نکردم می-
 
  ترسيدی؟-
  
  !ھم آره ھم نه-
  
  چرا اينطوری شدی؟-
  
ی ، نميتونم قول بدم که ماشينت دستشويی دارم ، اگه آزادم نکن ببخشيد خو-

  !کثيف نشه
  

اصG دلم نميخواست ماشين رو به گند بکشه ، اما بايد نشونش ميدادم که ھمه چيز 
  .ھم در اختيار اون نيست

  
  .برای ھمين خيلی خونسرد راه افتادم و به سمت آسانسور رفتم

  
يخوای باھام بکن تو رو خدا بذار بيام بيرون ، قول ميدم اذيتت نکنم ، ھرکاری م -

، حتی اگه خواستی از پشت ھم باشه، ديوونه بازی در نيار ديگه ، بخدا دستشويی 
  !دارما ، باشه قبول ، تو ديوونه تر از منی 

  
يه ذره شيشه رو بيشتر باF دادم تا ترسش بيشتر بشه ، صدای جيغش  در اومد که 

  .ش شدمشيشه رو پايين دادم و در آسانسور رو باز کردم و منتظر
  

يه ذره تو ماشين نشست و سرفه کرد و بعد در ماشين رو باز کرد و کGھش رو 
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با  حرص سرش چپوند ، بدون اينکه نگاھم بکنه از کنارم گذشت و بھم تنه زد و 
  .وارد اسانسور شد

  
به محض اينکه رسيديم تو دفتر خودش رو رسوند به دستشويی تو پريد داخل ، 

  :، داد زدم قبل از اينکه وارد بشه 
  
  کفشھات رو دربيار و با دمپايی مخصوص برو -
  
   باشه باشه-
  

جمGت آخرش رو ديگه نشنيدم ، تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به رستوران 
  نزديک دفتر تا دوتا غذا برامون بفرسته ،

  
ميدونستم اينقدر گرسنه ھست که نوع غذا براش فرقی نداره ، وقتی برگشت و  

  حتی ديد ، تازه انگار چشمھاش باز شده بود ، منو با لباس را
  :با تعجبی که توصدا و نگاھش بود پرسيد

  
  اينجا محل کارته؟-
  
  تقريبا؟-
  
  خوب چرا مثل ادم نميگی ؟ يا بله ، يا نه؟-
  
  !خوب نه-
  
  .ای بابا پس چرا اينقدر اينجا راحتی -
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 !خوب چون مال خودمه -
 
  ؟يعنی بايد حتماً بپرسم تا جواب بدی-
  زورت مياد زبونت رو بچرخونی؟ 
  
  .ميتونی نپرسی ، اينطور منم راحت ترم-
  

و بدون توضيح ديگه ای وارد اتاق خودم شدم و تلويزيون رو روشن کردم و 
  :، با ترديد وارد اتاقم شد و با صدای نجوا گونه گفت  PMCگذاشتم روی کانال 

  
  !ای ول چه دفتر باحالی ، مثل خونه خود آدم ھستش -
  
  شما خونه اتون اين شکليه؟ -
  

کرد .دوباره نگاھش ھمون معصوميت و غم رو پيدا. سکوت کرد و خيره بھم موند
  .، و چشمھاش ھمون حالت سادگی محض رو به خودش گرفت

  
  ..فھميدم حرف بدی زدم ، اما نميدونستم  چطور ماست ماليش کنم 

  ھميشه ھمينطوره ، آدم ھا ھيچوقت به 
ھمديگه نميرسن ، حتی اگر بخوای کمک ھم بکنی ، بعضی  درک متقابلی از

  وقتھا با حرفھات و يا رفتارت 
  ..گند ميزنی به ھمه چيز 

  
انگار يه قانونی ھست که بايد حتما به طرفت نشون بدی که دنيای ما از ھم خيلی 

  .فاصله داره ، ما از ھم خيلی دور ھستيم
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ستم با نگاھش ذوبم کنه ، از روی نگاھمو ازش رو گرفتم ، بيشتر از اين ميخوا

ميز ، پارچ کريستالی آب رو که از جلسه عصر باقی مونده بود برداشتم و براش 
  .يه ليوان آب ريختم و دادم دستش

  
  !بخور شايد تشنه ات باشه-
  
 !فعG تشنه ی توام-
 

  !خيالم راحت شد که به دل نگرفته و ھنوز شيطنتش سرجاشه
  
  طه داشته باشی؟واقعا ميخوای با من راب-
  
  مگه منو برای ھمين کار ندزديدی؟-
  
  !نه ، فقط خواستم امشب رو وسط خيابون نمونی-
  
عھھھه راست ميگی؟ پس فردا شب رو چيکار کنيم ؟ به خيالت خيلی مردونگی -

کردی؟ فکر ميکنی اFن خيلی آدم مھربونی ھستی و بايد بھت مدال افتخار رو ھم 
  باشم؟ بدن که نذاشتی شب  با کسی

  
   ببين من فقط ميخواستم-
  
  !حرف نزن-

تو ھم مثل بقيه ھستی ، يه دم از جلوت ! ھيچی نگو من بھت گفتم چی نياز دارم
درآوردی که من يا ھر زن احمق ديگه ای رو ميتونه در ھمون حالی که اذيت 
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ميکنه به لذت برسونه ، پس نقش مردای با وجدان رو درنيار ، بگو ميخوام باھات 
ابم و در عوضش يه پولی بذار کف دستم تا بتونم برای يکی از ھزار زخمم بخو

فکر کردی برای چی دارم ادای خيابونی ھا  رو برات درميارم .فکری بکنم
  ...،بخاطر تو؟ نه عزيز من ، منم دنبال پولم

مثل ميليون ھا آدم ديگه ، فقط من از بدبخت ترين ھاشون ھستم که بايد تو اين سن 
و دانشگاه بيام به ھر آشغالی که فکر کنم کمی مايه برای زير شکمش  بجای درس

تو ھم مثل بقيه ، حاضرم شرط ببندم که تا حاF . خرج ميکنه ، خودم رو بفروشم
ھزارتا فکر کردی که چطور در عين اينکه ميخوای استايل جنتلمن بودنت رو 

  !حفظ کنی ، با من باشی
  
  

نطقش که تموم شد آروم آروم . نشستم پشت ميزم رفتم و روی صندلی چرمی
  :شروع کردم براش دست زدن و گفتم 

  
  !واقعا تو بايد بازيگر ميشدی-
  

روی صندلی راحتی خراب شد و دستھاش رو با صورتش پوشوند و شروع کرد 
  به گريه کردن

 
رفتم کنارش نشستم و موھاش رو نوازش کردم ،اما با دو دستش که تو ھم گره 

  .دستم رو پس زد خورده بودند، 
  

دستھاش رو از روی صورتش برداشت . دوباره با لبخند موھاش رو نوازش کردم
و وقتی ديد ، چقدر فاصله بينمون کم شده ، خودش رو تو بغلم انداخت و ھق ھقش 

  .بلند شد 
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  .آروم و به حالت نوازش پشت کمرش دست ميکشيدم تا گريه اش آرومتر شد
  
  

  ز ھمديگه جدا شديم ، صدای زنگ رو که شنيديم ا
  :رو بھش گفتم

  
  .برو صورتت رو بشور تا با ھم شام بخوريم ، ديگه ھم اينقدر آب غوره نگير_ 
  

خنديد ، وقتی خنديد با اينکه چشمھاش خيس شده بود ، بازم معصوم تر از قبل شد 
  .، دلم براش ميسوخت و واقعا نميدونستم چه کاری بايد براش انجام بدم

  
  ..وباره دوست دخترم زنگ زدموقع شام د

.  
  

از کنارش رد شدم که بيام داخل ، ! وقتی برگشتم تو دھنه بالکن مات من شده بود
  :تو دھنه درب دستم رو گرفت و گفت . ھوا سرد بود و نميشد خيلی بيرون موند

  
  !خوش بحالش که تو رو داره-
  

  .نگاھش کردم و لبخند زدم
  

  .و لبھام رو بوسيداما اون دو دستی صورتم رو چسبيد 
  

سعی کردم از خودم دورش کنم و ازش خواھش کردم که آروم باشه و خودش رو 
  .کنترل کنه
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  :خنديد و گفت
  !خوب فرض کن که من اونم  -
  
  منظورت کيه؟-
  
فرض کن عشقتم ديگه ، روحش تو وجود من ظھور کرده، کاری نداره که ، -

  .ر تو باشه و از دلتنگی درت بيارهفرض کن اFن دلش  رابطه ميخواد و اومده کنا
  

  :دوباره روی صندلی راحتی اتاق کارم نشستم و قاشق رو برداشتم و گفتم
  
  .بی خيال ، بقيه شام رو بخوريم ، يخ کرد-
  
  .تو امشب با من رابطه خواھی داشت ، خيالت راحت-
  

 .خنديدم و سرم رو تکون دادم
 
 

وسيله ھايی که خريده بوديم رو تو  بعد از شام مثل يه دختر خوب شده بود ،ھمه
  .. ابدارخونه مرتب کرد

  
روی مبل نشست و اروم اروم خودش رو کشوند سمت من و سرش رو روی 

رونم گذاشت و سرش رو روی رونم گذاشت و دستم رو گرفت و پنجه ام رو توی 
  .موھای خودش کرد

  
شتھام بين لطافت عجيبشون باعث شد ، انگ.حس لختی و ابريشم گونه موھاش و

  .موھاش حرکت کنند و آروم آروم نوازشش کنم
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  برنامه ات چيه؟-
  
خوب تو روی من خيلی تأثير گذاشتی ، فردا برميگردم شھرستان پيش عموم -
ازش معذرت خواھی ميکنم و ميگم که دختر خوب و حرف گوش کنی شدم ، .و

بوده ازدواج  بعد ھم با اون خواستگاری که طلبکار پا منقلی بابای خدابيامرزم
ميکنم که دست از سر خانواده امون برداره و سال بعدش ھم با بچه ام ميام اينجا تا 

  .ازت بابت اينکه نجات بخش زندگيم بودی ، تشکر کنم
  
  پس ميخوای ادامه بدی؟-
  
  ميشه درموردش حرف نزنيم؟-
  
 !ھرچی تو بخوای -
 

داشت ميماليدش و با م رسونده بود و *ت*ل*دستش رو از کنار کش شلوارم به آ
دست ديگه اش با آھنگی که پخش ميشد ، حرکات موزون ميکرد و ھر از گاھی 

  .از تنقGتی که خريده بودم چيزی ميخورد و به من ھم ميداد
  

م ميکرد، حس کردم دارم تحريک *ت*ل*با لمس و گرمای دستش و بازی که با آ
  ميشم ،

  
  .ی مبل بلند شدمبرای ھمين بھش گفتم بھتره بخوابيم و از رو

  
با جابجا شدن من ، سرش روی مبل ول شد و بخاطر ھمين با صدای بلند پشت 

  : سرم داد زد
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  !ضد حال_
  
ت نيم خيز شدم رو توی شورتم درست کردم و رفتم دستشويی و آب سرد رو *ل*آ

  ...م گرفتم*ت*ل*به سر و تنه آ
  

رمای اب سرد رو ، تا لذت لمس و گرمی دستھاش از بين بره و بجاش سوزش س
   به خودم تحميل کردم

  
  :وقتی برگشتم دست به کمر وسط سالن ايستاده بود و گفت 

  
  خب يوزارسيف خان ، من کجا بايد بخوابم؟ -
  

  يه پتوی مسافرتی بھش دادم و مبل سه نفره راحتی دفترم رو نشونش دادم ،
  
ی سرش بدون اينکه چيزی بگه ، رفت و روی مبل چمباته زد و پتو رو رو 

  .کشيد
  

  .بخاری اتاق را زياد کردم و تلويزيون و چراغھا رو خاموش کردم 
  
  

بدون اينکه سرو صدايی بکنم روی صندلی خودم نشستم و لپ تاپم رو روشن 
  .کردم ومشغول خوندن گزارش کاری شدم که ھنوز تمومش نکرده بودم 

  
پتو رو کامل  ھنوز نيم ساعتی از خوابيدنش نگذشته بود که بنظر گرمش شد و

  .کنار زد 
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نور ماه از بين پرده ھای اتاق روی تنش . سرم رو کج کردم و نگاھش کردم 

افتاده بود ، تاپ گلبھی رنگش کمی باF رفته بود و بدن سفيدش تو نور ضعيف 
  ...اتاق برق ميزد

موھای قھوه ايش روی دسته مبل پخش شده بودو زيبايی صورتش که به شدت 
  .ه بود دوچندان بودمعصوم و بی گنا

  
خسته بودم و ديدن اين اندام ھوس انگيز داشت وسوسه ام ميکرد که به سراغش 

 برم
 

  .که توی يه لحظه فکرم رو منحرف کردم و از جام بلند شدم
  

  .دستام رو باشدت توی موھام فرو کردم  و چنگی توی موھای آشفته ام زدم
  

اون . ماش عکس تمام اونا رو ميگفتبا تمام رفتار ھا و کارايی که داشت اما  چش
  .چيزی که نشون ميداد نبود

  
مثل تمام دخترايی که شب . نميدونم چرا نميتونستم به اونم مثل بقيه نگاه کنم

  ...صبحشون رو توی تختم سپری ميکردن  و روز بعد با يکی ديگه.تا
  

  .کGفه پوفی کشيدم
  

نفس کشيدن ھای  مست خواب بود و صدای. ساعت از نيمه شب گذشته بود
  .طوFنيش از عمق خواب و خستگی تنش ميگفت

  
چشمھام مست خواب شده بود و ميدونستم که بايد زودتر . روی صندلی نشستم



 دزديدمت

 

27 

بخوابم ، اما  اينم ميدونستم که با وجود اون دخترتوی اتاق ھرکاری ممکنه ازم 
  .چيزی که اصG نميخواستم. سر بزنه

  
اگه تا صبح اينجا ميموندم فقط خودم  . داغ کرد بازم چشمم به بدنش خورد و تنم

  .رو عذاب می دادم
  

  .کتمو از روی صندلی چنگ زدم  و با عجله از دفتر  بيرون رفتم
  

  ...ھرکسی جز اون دختر.امشب به يکی نياز داشتم که آرومم کنه
  

  .گوشيم رو از توی جيبم بيرون آوردم
  
 !خونه خودم...الو سپيده امشب بيا پيشم--
 
تصاوير . ير آب حموم رو باز کردم و سرم رو باF  گرفتم و چشمام رو بستمش

  چند
  

  .ساعت پيش  از جلوی ذھنم رد شد
  

درگير افکارم بودم که . نميدونم چرا فکر اون دختر از ذھنم بيرون نمی رفت
دستی  از پشت دورم حلقه شد و بعد از چند  ثانيه سپيده از پشت بھم چسبيد و من 

  .و گرميش رو حس کردمباز نرمی 
  

توی بغلم کشيدمش و چنگی به . بوسه ای روی گونم زد و بعد توی بغلم خزيد
کمرش زدم و به خودم فشارش دادم که زير لب آخی گفت و توی بغلم مچاله شد و 

  :دستش رو سينم رفت که دستش رو پس زدم به سمت در رفتم و  گفتم
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  ...هحمومتو که  کردی  بعد آماده شو برو خون-
  

وبی  توجه به آھی آھی گفتن ھاش حوله لباسی رو تنم کردم و از حموم بيرون  
  .اومدم

تاريخ انقضای ھر دختر کنار من يک شب بود اين يکی زيادی داشت طوFنی  
من برای خودم قوانينی داشتم که تقريبا تمام دخترايی که بھم نزديک ميشدن . ميشد

  .ازش خبر داشتن
  

  !رابطه  فقط يک شب
  

ھمشون خودشون خواسته بودن و اميدوار بودن با ھمين چيزا منو عاشق کنن اما 
  تا حاF ھيچ کدوم برنده ی اين بازی

  .نشده بودن
  

 .موھام رو نيمه خيس رھا کردم و بعد از پوشيدن شلوارکم روی تخت دراز کشيدم
 

اله با حس گرمی چيزی از خواب بيدار شدم  و سپيده رو ديدم که توی بغلم مچ
  !!!نرفته بود.شده بود و تقريبا برھنه بود

  
از بی خوابی ميسوخت اما چاره ای نبود  .چشمام. پوفی کشيدم و از جام بلند شدم

  .و بايد ميرفتم شرکت
  

نگاھی به سپيده انداختم که جنين وار خوابيده بود و بدن بلوريش زير نور آفتاب 
  .ميدرخشيد
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د ھمون يه ھفته پيش فرستاده بودمش رد اگه بخاطر شراکت پدرش با بابا نبو
کارش اما چه کنم که چاره ای نداشتم و مجبور بودم با اون کمی نرم تر برخورد 

  .کنم
  

  .چيزی که اصG توی ذات آھی نبود
  ...به حال خودش گذاشتمش و رفتم توی آشپز خونه

  
ا سپيده جعبه شير رو از يخچال بيرون آوردم و توی دوتا ليوان ريختم و از ھمونج

  .رو صدا کردم
  

ليوان شيرم رو يه جا سر کشيدم و از  آشپزخونه بيرون اومدم که ديدم با ھمون 
  .وضع جلوی در اتاق ايستاده

  
  :با طعنه گفتم

  
  نميخوای که تا شب ھمين جا باشی؟. وقت کردی يه چيزی تنت کن--
  

با رنگ از روش پريد و حس کردم کمی خجالت کشيد اما خودش رو نباخت و 
  :حاضر جوابی گفت

  
  تو که بدت نمياد؟ کی بود تا صبح يه لحظه ولم نمی کرد؟--
  

  .نگاه تندی بھش انداختم که در جا ساکت شد
  

  .به سمت اتاقم رفتم و شروع به پوشيدن لباسام کردم
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  .نگاھی به ساعت انداختم که برق از سرم پريد
 .داشتمساعت از ُنه گذشته بود و من نه و نيم يک جلسه ی مھم 

 
با عجله بقيه ی لباسام رو تنم کردم و کت اسپرت قھوه ايم رو ھم به دست گرفتم و 

  به سمت در خونه  به راه افتادم
  
  .که سپيده رو ديدم که نفس نفس زنان خودش رو بھم رسوند 

  .حاضر و آماده بود و ھمين منو متعجب ميکرد
  
  .منم ميام--
  
  ...کجا ميخوای بيای؟ گفتم برو خونه--
  . سپيده بيشتر از اين روی اعصاب من راه نرو 
  

با چشمای اشکی بھم نگاه کرد که نفسم رو با شدت بيرون دادم و بعد به سمت در 
  :رفتم و گفتم

  
  .اگه اونجا حوصلت سر نميره، بيا--
  

  :نديدمش ولی صداش رو از پشت سر شنيدم که با خوشحالی گفت
  
  ...عاشقتم آھی--
  

سوار ماشين شدم و به محض ورود سپيده به .ی لبم نشستپوزخند بی صدايی رو
  .ماشين به راه افتادم که با اعتراض اسمم رو صدا  کرد
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  .مسير بيست دقيقه ای رو توی پنج دقيقه طی کردم و زود از ماشين پياده شدم
  

  .سپيده ھم با اون کفشای پاشنه بلند پر سر و صداش دنبالم ميدويد
  

  .م و به محض رسيدنمون از آسانسور بيرون اومدمبا ھم وارد آسانسور شدي
  

  .ھنوز کامل به دفتر نزديک نشده بودم که صدای داد و فريادی رو شنيدم
  
  .گفت اينجا بمونم... خودش گفت اينجا  دفتر منه. بخدا من دزد نيستم--

  .باور کنين دروغ نميگم
  
  .ھمين جا ميمونی تا پليس تکليفتو روشن کنه--
  

  .ديشبی تازه يادم افتاد که اون از ديشب توی دفتر بوده با صدای دختر
  

  .و اFن علی بھش مشکوک شده بود و به عنوان دزد گرفتارش کرده بود
  

با دست محکم توی پيشونيم زدم و با سرعت به سمت دفتر رفتم و در رو با  
که صورت اشکی دختر و صورت سرخ از عصبانيت علی به . ضرب باز کردم
  .تسمت من برگش

  
  :دختر به سمتم دويد و با خوشحالی و گريه گفت

  
 .باFخره اومد. خودش...خودشه--
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  .خودش  رو بھم رسوند و لباسم رو توی مشتش گرفت,
  

  .نگاه علی و سپيده روی من خشک شد و نگاه من روی دستای اون
  

  !ھمه از حساسيت ھای من روی لباسم خبر داشتن
  

  :چشمای اشکيش رو بھم دوخت و گفت
  
  . کجا بودی؟ اون آقا ميگه من دزدم--

  .بگو... بگو که خودت منو آوردی اينجا
  

  .برخGف ھميشه از کار اون دختر عصبانی و ناراحت نشدم. تازه به خودم اومدم
  

  :به روش نياوردم و آھسته دستش رو کنار زدم و رو به علی گفتم
  
  .اون با منه--
  

  :با اعتراض گفت
  
  ...آخه اون--
  

  .له سری تکون دادم که ساکت شدبی حوص
  .وقتی آقای نعيمی اومد خبرم کن--
  
  .و بعد به دختر اشاره کردم که دنبالم بياد و خودم جلوتر از اون راه افتادم 
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  :سپيده به سمتم اومد که دستم رو به نشانه ی ايست جلوش نگه داشتم و گفتم
  
  .تو کنار علی بمون--
  

  .ت ميزم رفتوارد اتاق شدم و يک راست به سم
  .دختر فين فين کنان وارد شد و اشکاش رو پاک کرد

  
  .فکر کردم قالم گذاشتی و رفتی--

  .اگه نميخواستی با من باشی پس چرا ديشب سوار ماشينم کردی... اگه
  

  :نگاھی به اسناد رو به روم کردم و گفتم
  
  انگار يادت رفته که خودت به زور سوار ماشين شدی؟--

 .ارت نشون نميداد، از اومدنت پشيمون باشیبعدم کارا و رفت
 

  :توی جلد ديشبی خودش فرو رفت و گفت
  
  اما ميدونم. معلومه که پشيمون نيستم--

  .تو از پس زدن من پشيمونی
  اينطور نيست؟

  
  ..در واقع چيزی نداشتم که بگم..خاموش بھش نگاه کردم

  ..شايد حق با اون بود
  سپيده ترجيح ميدادمشايد رابطه با اون رو به رابطه با 

  
  .نميدونم چرا ھيچ جوری نميتونستم توی ذھنم فرو کنم که اون يه زن خيابونيه
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اين رو منی تشخيص ميدادم ..حتی بی بند و باری ھاش. رفتاراش مصنوعی بود

  .م با دخترا سر کرده بودم که به اندازه ی  موھای سر
  

  .ت خودش جذب ميکردتوی نگاھش چيزی بود که من رو به سم... اما نگاھش
  ...برای اولين بار

  
روی . آھسته به سمتم اومد و رو به روم قرار گرفت.سکوتم رو که ديد شير تر شد

  .پام نشست که بی حرکت بھش نگاه کردم
  .دستش رو با عشوه جلو آورد و پشت گردنم گذاشت

  
  .سرش رو توی صورتم خم کرد که موھای لختش شGق وار توی صورتم خورد

  
ی لحظه ای چشمام رو بستم اما با حرکت بعديش کمرشو محکم فشار دادم که برا

  .آخ ريزی گفت
  

 ش رو توی گردنم خم کرده بود و لباش رو نرم روی گردنم حرکت می داد و سر
 

زبونش رو روی لبم ميکشيد و بعد بازم به . لباشو روی لبام گذاشت و نرم بوسيد
  .کارش ادامه ميداد

  
اگه خودش رابطه  ميخواست پس چرا نبايد چيزی که . شده بودديگه تحملم تموم 

  نياز داره رو بھش ميدادم؟
  :آھسته گفتم

  
  .خودت خواستی--
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با ولع و لذت لب ھاش رو ميبوسيدم و . و حاF ديگه منم باھاش ھمکاری ميکردم

  .دستم رو ھمه جای بدنش حرکت ميدادم
  

م رو از  روی شورتش روی بی ھوا دستم رو توی شلوارش فرو بردم  و  دست
  ..بھشتش گذاشتم که پاھاش رو جمع کرد

  
  .سرم رو توی گردنش فرو بردم و زبونم رو نرم روش حرکت دادم

  
  ...به راحتی ميشد فھميد که شديدا روی گردنش حساسه.فورا سرش رو کج کرد

  
 Fله ی  گوششو با لبام فشار دادم و ھمزمان دستم رو بين پاش حرکت دادم و نرم

  ماساژ دادم که
  

. بغلش کردم  و با ضرب  روی ميز گذاشتمش. آخ ريزی گفت که ديوونه شدم
  .ديگه حتی يه دقيقه ھم نميتونستم صبر کنم

  
روش خم شدم و يه بار ديگه لبش رو بوسيدم که چشمای خمارش رو با لبخندباز و 

  .بسته کرد و با  ناز گوشه ی  لبش رو گاز گرفت
  

  :نگاه کردم و گفتم با چشمای خمارم بھش
  ...اFن مجبوری تاوانشو بدی...بد بازی ای  رو شروع کردی --
  

 دستم رو با خشونت به سمت شلوارش بردم
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  :و علی از ھمون پشت در گفت. که در اتاق زده شد
  
  .عجله کن... آھی؟ دارن ميان--
  

  .دادم نفسم رو با شدت بيرون دادم و با انگشت شست و اشاره ام چشمام رو ماساژ
  

به چشمای نيمه باز دختر خيره شدم که با اون صدا از جا پريده بود و از بازوم 
  .آويزون شده بود و سرش رو توی بازوم فرو برده بود

  
  .سرم رو خم کردم و برای آخرين بار لب ھاش رو بوسيدم

  .ش رو گرفتم و کمی باF کشيدمش کمر
  

  :پيشونيم رو به پيشونيش تکيه دادم و گفتم
  
  .ھمين جا بمون تا برگردم--

  .حاF حاFھا باھات کار دارم
  

  .لباسم رو مرتب کردم از  اتاق بيرون رفتم و وارد اتاق کنفرانس شدم
  

  .يک ساعتی از اومدنشون گذشته بودواFن عزم رفتن کرده بودن
  

با ھم دست داديم و قرار شد ھفته ی آينده با ھم قرار داد ببنديم تا دم در اتاق 
  ھيشون کردم و بعد برگشتم به اتاقھمرا

  
  :کنفرانس که علی ھم ھمراه من وارد اتاق شد و بی مقدمه گفت 
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  کيس جديده؟--
  

  .نگفته ميدونستم از چی حرف ميزنه
  

  :چيزی نگفتم که گفت
  
  اينم قراره بشه مثل قبليا؟--

  ...اگه برات فرقی نميکنه، موقتا بدش به من
  

  :چشمام رو ريز کردم و گفتم
  
  منظورت چيه؟--
  
اگه قراره اينم مثل قبليا يکی دو روزه ولش ... يه جورايی ازش خوشم اومده--

  ...کنی من خودم ميتونم
  

  :نميدونم چی شد که پريدم بين حرفش و  گفتم
  
  پيش خودم ميمونه--
 

  .نگاه متعجبش رو که ديدم تازه فھميدم چی گفتم
  

  .گه نميشه جمعش کرداما ديگه دير شده بود و آبی که ريخته شد دي
  

  ...سرجاش خشک شده بود و من ھم از فرصت استفاده کردم و رفتم توی اتاق
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  .امروز کار زيادی توی شرکت نداشتم و کG روز تعطيلم توی ھفته بود
  

آھسته بھش نزديک شدم و روی يه پام .روی مبل خوابيده بود و چشماش بسته بود
  .نشستم و به صورتش خيره شدم

  
  .ل تنديسی بود که از ديدنش سير نميشمدرست مث

  .دونم چی به سرم اومده بود ک يک شبه داشتم از آھی دور ميشدم نمی
  .اين من نبودم

  
اونم دختری که حتی اسمش .من ھيچ وقت تا اين حد شيفته ی دختری نشده بودم

  رو نميدونم
  
  ...و حتی معلوم نيست چندمين مرد زندگيشم 
  

  .ته تک مويی که توی صورتش افتاده بود رو کنار زدمدستم رو جلو بردم و آھس
  

  .تکونی خورد و چشماش رو باز کرد
  

  :به محض ديدنم چشمای خمارش رو گرد کرد و با ذوق گفت
  
  ...باFخره اومدی--
  

از گردنم آويزون شد که دستم رو دور کمرش حلقه کردم و کنارش نشستم که مثل 
  .يش رو به سينه ام کشيديه گربه ی ملوس توی بغلم خزيد و بين

  
  اين احساس نزديکی که بھش داشتم از کجا اومده بود؟
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  ...نفس عميقی کشيدم و دستم رو از زير لباس  کشيدم روی کمرش

  :آروم گفتم
  
  ...من ھنوز اسمتو نميدونم--
  

  :چيزی نگفت که سرم رو کنار گوشش  بردم و گفتم
  
  ..نشنيدم صداتو--
  

  :با ناله گفتFله ی گوششو بوسيدم که 
  
  نيازم...آخ--
 

  .اسمش رو چند بار زير لب زمزمه کردم
  
  ...نياز...نياز--
  

  .به صورت مچاله شده اش خيره شدم
  

  .گاز ريزی از  گوشش گرفتم و ولش کردم
  

  :منتظر بھم نگاه کرد که بوسه ی کوتاھی روی لباش نشوندم و خمار گفتم
  
  ...منم آھی ام...چه بھت مياد--
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زد که دستم رو روی گونش کشيدم و آروم شروع به نوازش بدنش کردم لبخندی 
  .که اين بار خودش پيش قدم شد و گردنم رو بوسيد

دکمه ھای باFيی لباسم رو باز کرد و دستی به سينه ی کم موم کشيد و بعد بوسه 
  .ای روی قفسه ی سينه ام زد

  
تنم بيرون آورد و پرت  بقيه ی دکمه ھام رو باز کرد و با کمک خودم لباس رو از

  ...کرد روی مبل کناری
  

  .لبام رو بوسيد و دستش به سمت شلوارم رفت که دستش رو گرفتم
  

تونم مقاومت کنم و کار بيخ  ميدونستم اگه اين دکمه باز بشه ديگه در برابرش نمی
  .کنه و ھر لحظه ممکنه يکی برسه پيدا می

  
  .اصG انگار من آھی ديشب نبودم

  :وسيدم و گفتمگردنش رو ب
  
  ...ممکنه يکی سر برسه... بھتره بريم خونه--
  

  :خمار و با ناز گفت
  فقط يکم ديگه... آھـــــی--
 

  .دستش رو گرفتم و کمکش کردم بلند شه
  

غرغر کنان لباسش رو مرتب کرد و منم  در اين حين لباسم رو پوشيدم و دستی 
  .به موھای آشفته ام کشيدم
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تی ديدم آماده شده و منتظر من ايستاده به سمت در رفتم و نگاھی بھش کردم و وق
  .ايستادم تا اونم بياد و با ھم از اتاق بيرون رفتيم

  
  .علی ھنوز ھمون جا بود و با سپيده مشغول بگو و بخند بودن

  
به محض ديدن ما به سمتمون اومدن و سپيده با غصب نگاھی به نياز انداخت و  

  :ومانه باشه گفتکرد مظل با لحنی که سعی می
  
  آھی پس من چی؟ --
  .تو رو دوست داشتم...من... من

  ...کردم فکرمی 
  

  :پريدم وسط حرفش و گفتم
  
اين بساط عشق بازی چيه ... نه حرفی بوده نه حديثی. نه قولی بوده، نه قراری--

اين تو بودی که توی ذھنت يه . اين وسط؟ من از روز اول آخرشو برات گفتم
  ... زندگی رمان نيست دخترجون... تیپايان خوب ساخ

  .ھم تو، ھم اين آقا پسری که کنارت ايستاده ميدونستين من آدم موندن نبودم
  

  .لرزيد اما تمام فکر من درگير نگاه سنگين نياز بود لباش از بغض می
  

  يه نگاه نا اميد و پرحسرت
 

  .از علی خداحافظی کردم و به نياز اشاره زدم تا دنبالم بياد
وارد پياده رو که شدم چند تا نفس . مل اون فضا واقعا برام سخت شده بودتح

  .عميق کشيدم و سوار ماشين شدم
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  .تا حدودی اعصابم سرجاش اومده بود و آروم شروع به رانندگی کردم

  
نياز برخGف ديشب آروم کنارم نشسته بود و با دکمه ی لباسش درگير بود و 

  .کرد تا چيزی رو بھم بگه انگار داشت دو دوتا چھار تا می
  

  :قبل از اينکه شروع کنه، پيش دستی کردم و گفتم
  
  اتفاقی افتاده؟--
  
  ميتونم يه سوال بپرسم؟--
  

  :چينی به پيشونيم انداختم و با مو شکافی پرسيدم
  
  چی؟--
  
  .اما خيلی دلم ميخواد بدونم..قصد فضولی ندارما--

  شدی؟... قيعنی عاش... تا حاF از دختری خوشت اومده؟
  

  :خنديدم و گفتم
  
  .باحال بود--
  

  .با تعجب بھم نگاه کرد و بعد روشو برگردوند و به بيرون خيره شد
  

نيم ساعتی بود که به خونه رسيده بوديم  و نياز با لباس راحتيش رو کاناپه لم داده 
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  .کرد بود و داشت مسابقه ی رقص رو نگاه می
  

  .ننده و رقصش حالمو عوض ميکردحتی تصور نياز توی  لباس اون شرکت ک
  

  .کنارش نشستم که روی من لم داد و مجبورم کرد کمی دراز بکشم
  

 ..انگار تازه يادش افتاده بود که برای چه کاری آوردمش
 

  .پاش رو وسط پام برد و بين پام فشار داد
  .روی خودم باF کشيدمش و شروع به بوسيدن لباش کردم

  
با شدت بيشتری شروع به بوسيدنم کرد و در اين  دستاشو توی موھام فرو کرد و
  .حين دکمه ی لباسم رو باز کرد

   
تابشو از تنش بيرون آوردم و پرت کردم يه گوشه و سينه اش رو از روی لباس 

  .زير توی مشتم گرفتم که آھی کشيد و لبش رو گاز گرفت
  

  .دست آزادم رو پشت گردنش بردم و سرش رو  بيشتر به سمت خودم کشيدم
  

دستم رو پشت کمرش بردم و قفل سوتينش قرمزش رو باز کردم و پرت کردم 
  ...روی ميز

  ...آخ
  .خواستم ھمون چيزی بود که می

  
  .سرم رو عقب کشيدم
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  .شد و نگاھم روی بدن سفيدش ميلغزيد چشمام از خماری زياد باز نمی
  

  .توی يه حرکت جامون رو عوض کردم و روش خيمه زدم
  

  .ارش تموم بوداين بار ديگه ک
  

  .لباسم رو خودم از تنم بيرون آوردم ونفھميدم کجا پرت کردم
  

دادم دستم رو به سمت دکمه ی  ھمون طور که نرم سينه ھاش رو ماساژ می
  .شلوارش بردم و بازش کردم

  
شلوارشو دادم پايين که لحظه ای خجالت کشيد اما خيلی زود به حالت قبل برگشت 

  .و ناله ی کوتاھی کرد
شورت قرمز ِست با سوتينش پوشيده بود که توی اون پاھای سفيدش فوق العاده  ه ي

  .داد نشون می
  

  .دستی بين پاش کشيدم که نفس نفس زنان  اسمم رو صدا زد
  

دستم رو به کناره ھای رون ھاش به سمت بين پاش کشيدم  که پاشو جمع کرد و 
  .آخ ريزی گفت

  
  ش رو از پاش بيرون آوردمکمی براش ماساژ دادم و باFخره شورت

.  
  .آب دھنم رو به سختی قورت دادم و به منظره ی رو به روم نگاه کردم

  
  . بی اختيار سرم رو بين پاش بردم و خيلی کوتاه و نرم زبونم رو بين پاش کشيدم
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  .ناله ی بلندی کرد و با دستاش موھام رو چنگ زد

  
فتم و مانعش شدم و باز سعی کرد خودش رو آزاد کنه اما رون ھاشو محکم گر

  .سرم رو بين پاش فرو کردم
  

  ...دلم می خواست به اوج برسونمش
  

  .بردم حتی از شنيدن صداش ھم لذت می
  

  ...اما من ول کنش نبودم.کرد بس کنم داشت بھم التماس می
  

  .به قدری برام تازگی داشت که انگار اولين رابطه ام بود
  
ردم و آروم روش دراز کشيدم وخودمو بين شلوار و شورتم رو از پام بيرون آو 

  ...پاش جا کردم و شروع کردم به بوسيدن لباش
  

  .گرفتم بوسيدم گاز ھای ريزی ازش می لباش رو با ولع می
  

از لباش بوسيدم و ھمين طور اومدم پايين تر تا دوباره به بھشتش رسيدم و 
  .بوسيدنو از سر گرفتم

  
روی بھشتش ماليد و با التماس و لحنی  م  رو*ت*ل*دستش رو بين پام برد و آ
  .تحريک کننده صدام کرد

  
  .ميخـــــوام.... آھـــــی--
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ناله و التماساشو دوست داشتم زبونم رو با نرمش فرو کردم که انگار چيزی مانع 

  .شد
  ...اما. بازم کارم رو تکرار کردم که جيغ آرومی کشيد

  .توی خG بودم 
  

  ...ده باشن بيرونانگار يھو از بھشت پرتم کر
درسته بی اختيار بودم و ھر لحظه خواھان تنش بودم اما اينقدر مست نبودم که 

  .گذره نفھمم کنارم چی می
  

  :گيج بھش نگاه کردم و گفتم
  
 تو دختری؟--
 
  "نياز"
  

  .آھی فوق العاده بود. توی اوج بودم
  

حس کردم روح گرفتم که با حرفی که زد  کردم و لبم رو گاز می از لذت ناله می
  .از بدنم پريد

  
  تو دختری؟--
  

  ...خدايا نه
اما ھمه چی خراب .  شدم داشتم به ھدفم نزديک می. فقط يه  کم ديگه مونده بود

  .شد
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  .حس و حال رابطه از سرم پريده بود و با نگرانی بھش نگاه کردم

  
  ...از خيلی قبل تر. آھی رو ميشناختم

  .دونستم قانوناشو می
  

رابطه داشته باشه و اينم يکی ديگه از اون " دختر"شد با يه  ضی نمیاون ھرگز را
  .کرد ويژگی ھاش بود که از بقيه متمايزش می

  
  .اما قانون بود. حتی فکر کردن به يه ھمچين چيزی ھم مسخره بود

  
  ...قانون نانوشته ی آھی

  
  .و ھيچکس دليلش رو نميدونست

  .اما من آھی رو ميخواستم
  

  .ميخواستم کاری کنم تا به دستش بيارم با تمام وجودم و
  

  .نفھميدم چقدر گذشت اما با صداش به خودم اومدم
  
ھمه چيزو . کردی که نبودی؟ تو منو ميشناختی چرا  وانمود به چيزی می--

  .ميدونستی
  .لعنتی تو خبر داشتی

  کی تو رو فرستاده؟کی؟
  

  .تمجمله ی آخرش رو تقريبا با داد گفت که چشمام رو از ترس بس
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  :با لکنت گفتم
  
  ...خواستم سو تفاھم شده من فقط می... بخدا ھيچ کس--
  
  ...Fزم به توجيح نيست لباساتو بپوش و برو رد کارت--
  

لباسش رو تنش کرد و دستاش رو توی موھاش فرو کرد و با شدت چنگ زد و 
  :زمزمه ی زير لبيش رو شنيدم که گفت

  
 دختر تو چيکار کردی؟ --
 

  .ق در اشکم بھش نگاه کردمبا چشمای غر
  

من عفت خودمو زير سوال نبرده بودم که با يه حرف ھمه چيز خراب بشه و به 
  .ھمين راحتی پا پس بکشم

  
  ...آھی تو رو خدا--
  
قضيه ھمين جا . چی ميخوای بگی؟ اصG چی داری که بگی؟آقا ما نخواستيم--

  . منتفيه
  

  ...بيرون آورد و انداخت جلوم  دست کرد توی جيبش و دوتا تروال پنجاه تومنی
  
  ...اينم پولت--
  

شد اما چيزی از بينشون بيرون  لبام باز و بسته می. بغض راه گلومو سد کرده بود
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  .اومد  نمی
  :لرزيد گفتم لبم رو با زبونم تر کردم و با صدايی که از زور بغض می 

  
  ...من...من--
  

  چی ميگفتم؟ ميگفتم دوست دارم؟
  
چند تا نگاه عاشقت شدم و چند وقته ويلون و سرگردون ِپی راھی  ميگفتم فقط با 

  برای نزديک شدن به توام؟
  

  باور ميکرد؟ 
  
تو چی؟ مگه پول نميخواستی؟ مگه نميگفتی واسه پولشه که اين کارو ميکنی؟ --

  پس ديگه دردت چيه لعنتی؟
  

  :با داد گفت
  
  ھان؟--
  

  :چشمای بسته و با جيغ گفتماز ترس شونه ام پريد و نفھميدم چی شد که با 
  
  .ميفھمـــــی؟من احمق عاشقتم... دردم تويی--
  
  :بھش نزديک شدم و محکم با مشت کوچيکم زدم روی قلبشو با گريه گفتم 
  
 ميفـــــھمه عشق چيه؟--
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  .کرد آھی ای که من ميشناختم بايد اFن ميزد توی گوشم و از خونه اش پرتم می

  
بھم خيره شد و اجزای صورتم رو با چشماش کاويد   اما برخGف تصورم بی صدا

  .و چيزی نگفت
  

اشکام رو پاک کردم و لباسم رو از روی  زمين برداشتم که موھای لختم توی 
  .صورتم ريخت

  
  ...اشکم چکيد و افتاد روی پاش

  
  .سرم رو باF آوردم و با چشمای اشکيم بھش زل زدم

  
عجيب شده . توی چشماش خيره شدم از جام بلند شدم و رو به روش ايستادم و

  ..چشماش جوری بود که ھيچی رو نميشد از توش خوند. بود
  
منو از خودت نرون . اما من جای جفتمون دوستت دارم. تو منو دوست نداری--

  ...آھی
  
  

  .نميتونستم به ھمين راحتی از دستش بدم
  .من شکست نميخورم

  
م و گردنشو کشيدم به سمت خودم و با يه تصميم ناگھانی روی پاشنه ی پام ايستاد

 لبم رو روی لباش گذاشتم و نرم روی مبل پشت سرش ھلش دادم که
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  .نميدونم حواسش کجا بود که با حرکت من بدون اختيار روی مبل افتاد
  

  .شايد اين بوسه ی آخرم بود
  

بوسه ی خداحافظی  و يا شايد سرآغازی ميشد برای بوسه ھا و رابطه ھای 
  ....بعدی

  
  .مه چيز  به آھی بستگی داشتھ

گازی از لبش گرفتم و بيشتر به سمت خودم . چنگی توی موھاش انداختم
  .کشيدمش

  
  .حاF ديگه کامG روی سينه اش خوابيده بودم و پاھام دو طرف بدنش بود

  
ھنوز توی شوک بود و به محض اينکه حواسش جمع شد خواست پسم بزنه که 

  .شتری بوسيدمنذاشتم و لباش رو با حرارت بي
  

  .گذاشتن از آھی کار راحتی نبود
  ...حداقل برای من

  
  :سرش رو عقب کشيد و با اخم گفت

  
  معلوم ھست چيکار ميکنی دختر؟--

  ميخوای سر خودتو به باد بدی؟
  
  .من چيزی برای از دست دادن ندارم--

  ...تنھا چيز با ارزش توی دنيا برای من فقط و فقط تويی
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  .م متنفر بودماز اين بغضای مزاح

  
به کسی که حتی . اگه برگردم عمو منو شوھر ميده... من ديگه برنميگردم اونجا--

  .ذره ای عGقه بھش ندارم
  ...بذار کنارت باشم آھی

  حتی پنھونی و
  يواشکی 
 

خشمش تا حدودی فروکش کرده بود اما ھنوزم با ھمون نگاه جديش منو برانداز 
  .ميکرد

  
خواھش ميکنم .که برای مدتی ھرچند کوتاه کنارت باشم به من اين فرصتو بده--

  .آھی
  

کGفه من رو کنار زد و از جاش بلند شد و  من به اين فکر کردم که اين بشر 
  .اصG غريزه داره؟ اما با ياد آوری حرکاتش توی دفتر لبخندی روی لبم نشست

  
  .دقيقا مثل يه آدم مست شده بود

  ...مست از وجود من
  

لبخندم چه برداشتی کرد که کمی گره ابروش رو باز کرد و به سمت نميدونم از 
  :اتاقی رفت وگفت

  
  ...اميدوارم از اينکه اجازه ميدم پيشم بمونی، پشيمونم نکنی--
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يه لحظه حس کردم گوش ھام اشتباه شنيده اما لحظه ای بعد با ديدن لبخند کوچيک  
  :کنج لبش از خوشحالی جيغ خفيفی کشيدم و گفتم

  
  ...عاشقتم پسر--
  

  .به ھيچ عنوان باورم نميشد به اين راحتی راضی شده باشه
  

  .و اين ميشه يه پوئن مثبت برای من و نزديک شدن به ھدفی که دارم
  

به سمتش  رفتم و دستام رو از پشت دورش حلقه کردم که دستاش رو روی دستام 
ن آورد و لبام گذاشت و رو به روش قرار گرفتم که اين بار خودش سرش رو پايي

  .رو توی دھنش کشيد و گازی از کنار لبم گرفت
  

بدون ھيچ وقفه ای منو ميبوسيدو حتی وقتی جفتمون نفس کم آورديم راضی نشديم 
  .که عقب بکشيم

  
فکر کنم من اولين دختری بودم که با آھی ھمخونه . توی پوست خودم نميگنجيدم

  .ميشد و بقيه مسافرای شبانه اش بودن
  

از رفتارش معلوم بود و اين رو از فشار دستاش روی پھلوم حس کGفگی 
  .ميکردم

  
باFخره از بوسيدنم دل کند و سرش رو عقب برد که سرم خود به خود به دنبالش 
کشيده شد اما باFخره لبامون از ھم جدا شد که دستم رو نرم روی لبش کشيدم و 

 ..اين ھمزمان شد با نفس عميق جفتمون
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ھای خيسش کردم و دلم باز ھوای بوسيدنشون رو کرد که با حرف نگاھی به لب 
  .آھی حواسم از لباش پرت شد

  
نميدونم چطور شد که راضی شدم اينجا بمونی اما اميدوارم ھيچ وقت از اين --

  .کارم پشيمون نشم
تو کار من دخالت نکن و . تا موقعی که اينجايی مواظب کارا و رفت و آمدات باش

  .ت باشهسرت تو کار خود
  

سرم رو به معنی فھميدن تکون دادم اما خودم ميدونستم که چه نقشه ھايی که 
  .براش نداشتم

  .قول ميدم... به زانوت درت ميارم آھی
  

کاری ميکنم که در آرزوی يه لحظه داشتن من باشی و توی آتيش خواستنم 
  .بسوزی

  
  "آھی"
  

نو پر از آب سرد کردم و ليوا. کGفه رومو برگردوندم و به سمت آشپزخونه رفتم
نميدونستم اينکه کنار خودم نگھش ميدارم کار درستيه يا نه؟ اما .يه نفس سر کشيدم

  .تونستم ازش برگردم اين حرفی بود که زده بودم و نمی
  

  .کردم و بی اختيار ميشدم پيش اين دختر داغ می
  

  ...افتاد چی؟ قول و قرارام با خودم؟قول آھی اگه اتفاقی می
  

ل کردن خودم اون ھم در برابر اين دختر تقريبا غير ممکن به نظر می کنتر
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  .رسيد
  

  .کرد نمی دونم چی داشت که عجيب من رو به سمت خودش جذب می
  

اون چشمای معصوم در عين حال پر شيطنتش که ثانيه به ثانيه داشت منو ميپاييد 
  .وسهو ھميشه منتظر بود تا خودش رو توی آغوش من جا کنه و لبامو بب

  
  .با ياد آوری بوسه اش باز سرم داغ کرد

  
ھنوز ثانيه ای نگذشته بود که حضورش رو پشت سرم حس کردم که از پشت بھم 

  .چسبيده بود
  

 !خدايا اين دختر مرِگ من بود
 

  .دستش که روی تنم نشست مور مور شدن پوستم رو حس کردم
  

  .شدنانگار در برابر اين دختر تمام اندام ھای حسيم فعال مي
  

انگار نه انگار اين دختر، . آب دھنم رو به سختی قورت دادم و به سمتش برگشتم
  دختر گريون چند دقيقه پيش بود

.  
  .برقی که توی چشماش بود حتی از اين فاصله ھم مشھود بود

  
دستش رو روی گردنم گذاشت و تا پشت گردنم ُسر داد که باز ھمون حس مور 

  .مور شدن بھم دست داد
  



 دزديدمت

 

56 

  نديد و خودش رو بھم چسبوند و سرش رو توی سينه ام پنھون کرد کهريز خ
  
  .ناخداگاه دستم باF اومد و توی موھاش فرو رفت 
  

  .لب ھاش روی گردنم نشست و با لباشو نرم روی گردنم کشيد
  

  .کم کم به سمت گوشم رفت و Fله ی گوشم رو نرم بوسيد 
  

  ای انبار خواستنمعجيب روی گوشم حساس بودم و اين باروتی شد بر
 

  .احساس کردم تمام وجودم گر گرفت
  

دلم ميخواست اFن روی تخت بوديم و تمام وجودشو تصاحب ميکردم و آتيش 
وجودم رو توی اعماق بدنش خاموش ميکردم و بعد از مدت ھا به آرامش می 

  .رسيدم
  .تونم پيدا کنم آرامشی که حس ميکردم کنار اين دختر می 
  

زدم و لباشو توی دھنم  گرفتم و گاز محکمی از لبش گرفتم که چنگی به باسنش 
  .آخ ريزی گفت

  
سرمو توی گردنش فرو بردم و نرم زبونم  رو روی گردنش حرکت دادم و محکم 

  .مکيدم که ناله ای کرد و خمار بھم نگاه کرد
  

  :توی گوشش با صدای خشدار و بمی گفتم
  
  ميدونی که بايد دختر بمونی؟--
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  ..وی شلوار کمی بين پاش جا دادم خودمو از ر

  .برجستگی بين پام حتی از روی شلوارم واضح بود و داشت شلوارمو پاره ميکرد
  

  .انگشتش رو نرم روی لبم کشيد و زمزمه کرد
  
  ...اما آھی اگه  تو بخوای برای من مھم نيست که دخ--
  

  :Fله ی گوشش رو بين لبام گرفتم و گفتم
  
  .مھمه اما برای من... ھيــس--
  

  .باز باسنشو توی مشتم فشار دادم که  آخی گفت و بازومو محکم گرفت
  

دست انداختم زيرپاشو بغلش کردم  که دستاش رو دور گردنم حلقه کردو به سمت 
  .اتاق خوابم رفتيم

اما نميدونم چی شد که ميونه ی راه مسيرو عوض کردم و به سمت اتاق ديگه  
  .رفتم

  
ست رو تختی با نياز باشم که با خيلی از دخترای ديگه نميدونم چرا دلم نميخوا

  ...بودم
  

  .جای نياز با ھمه فرق داشت
  

در اتاق رو با پا باز کردم و يک راست به سمت تخت رفتم و نياز رو روی تخت  
  ...گذاشتم که دستشو از دور گردنم باز  نکرد و مجبورم کرد روش دراز بکشم
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ع کردم و با بوسه ھای ريز به سمت پايين لباش رو بوسيدم و از گردنش شرو

  اومدم و روی شکمش مکث کردم و زير دلش رو بوسيدم و نرم زبونم رو کشيدم
  
  .روش که موھام رو چنگ زد و با ناله اسمم رو صدا کرد 
  

  .عاشق صدای خمار و ملتمسش بودم
  

دم و کمی باF اومدم و به سينه ھاش مشغول شدم و ھمزمان دستم رو  بين پاش بر
آھسته شروع به ماساژ دادن بھشتش کردم که گردنم رو محکم گرفت و آھش  رو 
توی گلو  خفه کرد و با دست ديگش کمرم رو چنگ زد و ناخونش رو توی کمرم 

  .فشار داد
  

  . لبخندی روی لبم اومد
  

  !گربه ی وحشی
  

ی تند و َدَورانی انگشتم رو حرکت ميدادم که يھو فشار دستاش زياد شد، تکون
  .خورد و ھمراه با جيغ خفيفی،  آروم شد

  
  .به کارم ادامه دادم که دستم رو محکم گرفت و مانع شد

  
  .کنارش دراز  کشيدم و توی آغوشش کشيدم

  
کمی مکث کردم و گذاشتم آروم بشه و  توی اين حين دستم رو بين موھاش فرو 

  .بردم و به اين فکر کردم که موھاش روی ابريشم رو کم کرده
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  .م رو توی موھاش بردم و عطر موھاش رو به ريه کشيدمسر
  

  .حتی عطر موھاش ھم خاص بود
  

  .انقدر توی اون حال موندم که متوجه شدم نياز آروم شده و داره نگاھم ميکنه
  

وقتی ديد دارم بھش نگاه ميکنم لبخندی زد و بوسه ی عميقی روی لبم کاشت و 
  :آھسته گفت

  
  ...ممنونم آھی--
  

  :چشمامو باز و بسته کردم که خودش رو بھم چسبوند و گفتبا لبخند 
  
  ...وقت جبرانه--
  

خودش رو کشيد رومو بدنش رو روی تنم لغزوندو جوری خوابيد که بھشتش با 
  ...!مردونگيم مماس شد و نفسم توی سينه حبس

  
  .با يه دستش شلوارکم رو پايين کشيد و منم کمکش کردم که از پام بيرون بياره

  
  .رو از ھم باز کرد و بعد بسته کرد که مردونگيم  بين پاھاش قرار گرفت پاھاش

  
از تماس مردونگيم با بھشتش در حال مرگ بودم که لب ھای خيس و سرخش 

  .روی لب ھای ملتھبم نشست
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با خشونت شروع به بوسيدنش کردم و  ھر لحظه فشار دست ھام رو روی باسنش 
اما لب ھام رو ول نکرد و گاز محکمی  بيشتر کردم که ناله ای از درد کشيد

  .ازشون گرفت
  

  .غلتی زدم و جامونو عوض کرديم..باFخره سرش رو جدا کرد و عقب کشيد
  

حاF من رو بودم و اون داشت اون زير شيطونی ميکرد و دستش بين پام در 
  ...گردش بود

  
گيم خودش رو ُسر داد پايين تر وزير دلم رو زبون زد و دستش که دور مردون

  .حلقه شد؛ نفسم بريد
  

ست ديگم رو بين موھای نياز بردم و با سرانگشت   يه دستم رو ستون کردم و د
  .شروع به نوازش موھاش کردم

  
  .داشتم از تب خواستنش ميسوختم و ميدونستم خودش ھم اين حس رو فھميده

  
زير لب اسمش رو صدا ميزدم و اون با ھمون چشمای خمارش بھم زل زده بود و 

  .به کارش ادامه ميداد
  

با حس خيسی  زبونش  روی مردونگيم که لحظه به لحظه بيشتر ميشد  ديگه 
توی يه . نتونستم خودم رو کنترل کنم و توی جام جا به جا شدم و عقب کشيدم

  حرکت نياز رو به پشت خوابوندم و خودم روش
  
  :خيمه زدم  و زير گوشش زمزمه وار گفتم 
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 اجازه ھست؟--
 
مردونگيم رو خيلی آھسته بين باسنش فرو بردم  وبی حرکت موندم که سرش و 

  .به سرعت به سمتم برگشت
  

  .توی چشماش ترس موج ميزد اما چيزی بروز نميداد
  

  :Fله ی گوشش رو به دھن گرفتم و آروم گفتم
  
  ...اگه تو نميخوای--
  

  :خواستم  عقب بکشم که با دستش مانعم شدو بدون مکث گفت
  
  .وامميخ--
  

لبخندی زدم که گوشه ی چشمم جمع شد و ھمزمان بوسه ی ريزی به گوشش زدم 
  .که کمرم رو به خودش فشار داد

  
به سمت لب ھاش رفتم و برای اينکه سرگرمش کنم لب ھاش رو به بازی گرفتم و 

  ھمزمان 
مردونگيم رو بيشتر بين باسنش فشار دادم که خودش رو منقبض کرد و آخ بلندی 

  .گفت
  
  .نوز فرو نکرده صدای آخش بلند شد و چشماش به اشک نشستھ
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ھمه ی حواسم پرت نياز بود و ...حتی يک درصدم دلم نميخواست درد  بکشه
  .اينکه مبادا درد بکشه

  
عقب کشيدم وھمونطور که لب ھاش رو ميبوسيدم يکی از دستام رو بين پاش بردم 

دستش رو روی دستم و شروع به نوازش بھشت خيسش کردم که آھی کشيد و 
  .فشار داد و ناله خفيفی کرد

  
  دوس داری؟...ای جانم --
  

سری به نشونه ی تاييد تکون داد که حرکت دستم رو بيشتر کردم و دست ديگه ام 
  .رو از پشت فرو کردم

  
حتی انگشتم ھم فرو نمی رفت و من نمی تونستم تصور کنم که اگه مردونگيم رو 

  ...ه حالی می افتهبخوام فرو کنم ، نياز به چ
  

  بعد از مدتی نسبتا برام آماده شده بود اما بازم ترس درد کشيدنش رو داشتم
  

  اما اين چيزی بود که خودش خواسته بود و
  .دير يا زود اتفاق می افتاد

  
پشتش قرار گرفتم و کمی  از کرمی که روی کنسول بود به مردونگيم زدم و 

  .ی کشيد و دستم رو فشردخيلی نرم جايگزين انگشتم کردم که آھ
  

سرم رو توی گردنش فرو بردم و مک عميقی از گردنش گرفتم و بيشتر فرو 
  .کردم که از درد جيغ بلندی کشيد و قطره اشکی از چشمش افتاد
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  .از تنگيش نفس منم توی سينه ام حبس شد
  

 چند دقيقه صبر کردم تا بھم عادت کنه و بعد از مدتی با يه  حرکت ھمه رو  فرو
  .کردم که از درد چنگی به مGفه زد و ھق ھق ريزش بلند شد

  
  :پشت گردنشو بوسيدم و گفتم

  
  .ببخشيد...ھـيـس--
  

  .انقدر نوازشش کردم تا ھق ھقش آروم شد و مثل قبل شروع به شيطونی کرد
  .دردش آروم شده بود و ديگه از گريه ھای چند دقيقه پيشش خبری نبود

  
کردم که خودش رو بيشتر بھم چسبوند و لباش رو  آھسته خودمو عقب و جلو می

  .در ھمون حالت روی لب ھام گذاشت
  

توی اين چند ساعت به قدری تحريک شده بوديم که ھر دومون توی مرز انفجار 
  .بوديم

  
ھمونطور که لباش رو ميبوسيدم کم کم حرکاتم رو تند تر کردم و دستمو بين پاش 

جفتمون بلند شد بود و باFخره با صدای آخی  آه و ناله ی...بردم و نوازشش کردم
  .جفتمون با ھم به اوج لذت رسيديم

  
بی حال کنار ھم  افتاديم که نياز رو توی بغلم کشيدم و سرش رو روی سينه ام 

نميدونم اين دختر چه خاصيتی داشت که حتی يک لحظه ام نميخواستم از . گذاشتم
 .خودم دور نگھش دارم
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فرو کردم و نرم شروع به نوازش موھاش کردم که با  دستام رو توی موھاش
  .ھمون چشمای خمار و بيحالش بھم نگاه کرد و لبخند زد

  
  .چونه اش رو نرم بوسيدم و چشمام رو بستم

  
  .. عجيب آروم شدم

  
  .کشيدمش روی خودم؛دستم رو دورش حلقه کردم و چشمام رو بستم

  
  .ت داشتمبعد از يه رابطه ی طوFنی نياز به کمی استراح

  
  .کم کم چشمام گرم شد و نفھميدم کی خوابم برد

  
  .نميدونم چقدر گذشته بود که با صدای زنگ در از خواب بيدار شدم

  
  .اين جور زنگ ھای ممتد و پی درپی  فقط مخصوص علی بود

  
  ...نياز رو آھسته روی تخت گذاشتم و مGفه رو کشيدم روش

  
  .ومدمدر رو بستم و  بيصدا از اتاق بيرون ا

  
  ...شلوارکم رو پوشيدم و رفتم دم در اتاق

  
  .در رو باز کردم و به در تکيه دادم

  
  خوش ميگذره؟... به به آقا آھی--
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  دختره رو به جون من انداختيش، خودت اومدی اينجا گرفتی خوابيدی؟
  

دستی به شونه ام زد و به زور از جلوی در کنارم زد و جلوتر از خودم رفت 
  ...توی خونه

  
از پشت بھش نگاه کردم که يکراست رفت سراغ يخچال و سيبی از توی يخچال 

  :برداشت و گفت
  راستی دختِر چی شد؟--
  

  :نفسم رو پر صدا بيرون دادم و گفتم
  
  چی چی شد؟--
  

  :نگاھی به دورتا دور خونه انداخت و در حاليکه سيبش رو گاز ميزد گفت
  
  ردش کردی رفت؟--
  

ل ور رفتن  با گوشيم شدم که در اتاق خوابو باز کرد سری باF انداختم و مشغو
  :وقتی ديد نياز نيست گفت.و
  
  کوش پس؟--
  
  .اينقدر روی اعصاب من راه نرو... ول کن علی--
  

  .ابرويی باF انداخت و به سمت اتاقی رفت که نياز اونجا بود
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  اينجا قايمش کردی؟--
  

  .مثل برق گرفته ھا از جام پريدم
  

 از کنهخواست در رو ب
 

  .که سريع به سمتش رفتم و با دستم مانعش شدم
  
  معلوم ھست داری چيکار ميکنی؟--

  .قبG اينقدر حساس نبودی
  ... اينم يکی مثل بقيه

  
  :با اخم نگاھش کردم و گفتم 
  
  .تا تو خونه ی منه حق نداری حتی بھش نگاه بندازی--
  
  .مال خودت... کاريش ندارم بابا--
  

  .ی موھام فرو بردمکGفه دستام رو تو
  .کردم بيخود داشتم قضيه رو بزرگ می

  
  مگه نياز چقدر موندنی بود که داشتم براش دست و پا ميزدم؟

  
  .با انگشت شست و سبابه ام چشمام رو ماساژ دادم و به ديوار تکيه زدم

  
  .دونستم حتی خودمم تکليفم رو با خودم نمی
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  .و تا حدودی موفق شدمسعی کردم فکرم رو از اين موضوع منحرف کنم 

  
  :پرونده ھای توی دستش رو تکون داد و گفت

  
  .در اصل برای اين اومدم --

  .يادت رفت امضاش کنی
  
  

  :سری تکون دادم که گفت
  
  .خدافظ. من ديگه ميرم--
  

  .چشمکی زد و از خونه بيرون رفت
  

رو  نياز ھنوز خواب بود و موھای لختش..بGفاصله بعد از رفتنش رفتم توی اتاق
  .بالشت پھن شده بود

  
  .بی صدا به سمت حموم رفتم تا بيدارش نکنم

  
 نميدونم چقدر زير دوش موندم که صدای نياز رو شنيدم و بعد

 
  .در حموم باز شد و نياز خيلی يواش به سمتم اومد

  
  .انگار راه رفتن سختش بود و من به راحتی متوجه اين قضيه شدم
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  .م و بقيه ی راه رو خودم بردمشبه سمتش رفتم و توی آغوشش گرفت
  

گونه ھاش گل . سرش رو توی سينه ام فشار ميداد  و چشماش رو ازم می دزديد
  .انداخته بود

  
  .تو گلو خنديدم

  
  .ظاھرا يادش اومده بود که چند ساعت پيش چه کارايی کرده

  
  .زير دوش ايستاديم

  
ش شروع به لمس بينيش رو روی سينه ام ماليد و خودش رو بھم چسبوند و دستا

  .بدنم کرد
  

  .گرما و نرمی بدنش باز داشت حالم رو خراب ميکرد
  

  :لباش رو نرم بوسيدم و زير گوشش پچ پچ وار گفتم
  
  ...اين دفعه اينقدر آروم نيستم... نکن--
  

  :شونه ای باF انداخت و با ناز گفت. زير زيرکی خنديد
  کيه که بدش بياد؟--
  

  ...م کی حموم کرديم و با ھم اومديم بيرونانقدر شيطونی کرد که نفھميد
  

طوری باھاش راحت بودم که انگار خيلی وقته ميشناسمش و اين ھمون دختری 
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  .نيست که ديشب نميخواستم حتی نيم نگاھی بھش بندازم
  

روی کاناپه  توی بغل  ھم نشسته بوديم و داشتيم سريالی که پخش ميشد رو نگاه 
  .ر  شکم نياز بھش نگاه کردمميکرديم که با صدای قار و قو

  
  .با چشمای پرخنده بھش نگاه کردم که خجالت زده خودشو توی بغلم پنھان کرد

  :فشاری بھش وارد کردم و از جام بلند شدم و گفتم
  
  .تقصير من شد--

  .اFن زنگ ميزنم يه چيزی بيارن
  

  ...به ده دقيقه نکشيد که غذا رو آوردن و مشغول شديم
 .حرف زديم و شوخی کرديم که نفھميديم کی تموم شد انقدر موقع خوردن

 
انگار کافی بود يک بار باھم باشيم تا قفل  زبونش باز بشه و تمام حرف ھای توی 

  .دلش رو بگه
  

گفت که به اجبار عموش درسش رو ول کرده درحاليکه عاشق درس و دانشگاھش 
رصتی استفاده ميکرده بوده و اينکه منو خيلی اتفاقی توی دانشگاه ديده و از ھر ف

  .تا استاد محبوب دانشگاه رو ببينه و آمار لحظه به لحظه ی من رو داشته
  

از ھمون اول عاشقم شده بوده اما بخاطر موقعيتش ھيچ وقت نتونسته بھم نزديک 
  .بشه

  .توی فکر بودم
  

اينقدر دور و برم رو شلوغ کرده بودم که ھيچ جايی برای اين دختر نبود و ھيچ 
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  .توجه حضورش نشده بودموقت م
  

  .کاشکی ميتونستم براش يه کاری بکنم
  

  .چيزی توی ذھنم جرقه زد
  

اگه واقعا ھمون چيزی بود که خودش ميگفت ميتونستم بھش کمک کنم تا دوباره 
  ...بتونه بياد دانشگاه

  
  ..تنھا چيزی که ازش ميدونستم اسم و حاF فاميلش بود

ی دانشگاه بود تماس گرفتم و گفتم فردی به با استاد محمدی که جز ھيئت رئيسه 
اسم نياز آريامنش برگرده و تا قسمتی از ماجرای نياز که قابل گفتن بود رو 

  .تعريف کردم
  

  .به محض شنيدن اسم و فاميل نياز از خواسته ام استقبال کرد و خيلی خوشحال شد
  

باز از اين در  و اونجا بود که فھميدم نياز جز  شاگرد ھای خوب دانشکده بوده و
  .تعجب موندم که چرا من ھيچ وقت ھيچ اسمی ازش نشنيدم

  
يه ھفته از بودن نياز کنارم ميگذشت و توی اين مدت نه من از بودنش پشيمون 

  ...بودم نه اون از موندنش
  

  .ھرشب کنار من ميخوابيد و حس ميکردم به بودنش کنارم معتاد شدم
  

  .دختر ھمچين حسی داشته باشم حتی توی خواب ھم فکر نميکردم به يک
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  .ولی انگار نياز فرق ميکرد
  

  کسی بود که تمام معادFتمو به ھم ريخته  بود و ھر روز بيشتر خواھانش ميشدم
  
اما اين تغييری توی رفتارم ايجاد نميکرد  و سعی ميکردم جدی تر باھاش رفتار  

  .تکنم و اين سخت ترين کار اين مدت بود و گاھی مقاوتم ميکشس
  

 .اما صميميتی که توی اين مدت کوتاه  بينمون ايجاد شده بود انکار نشدنی بود
 

  .با صدای نياز از توی فکر بيرون اومدم و بھش نگاه کردم
  
  آھی خوب شدم؟--
  

سرتا پاش رو کاويدم و سری به نشونه ی ..با لبخند محوی که روی لبم اومده بود 
  .رضايت تکون دادم

  
پاساژ به اون پاساژ رفتيم و ھرچيزی که نياز Fزم داشت رو  ديروز تا شب از اين

  .خريديم
  

امروز روزی بود که بايد باز ھم به دانشگاه ميرفت و صبح با ھزار ذوق و شوق 
  .از خواب بيدار شد و نذاشت که منم درست بخوابم

  
  :لقمه ی صبحانه رو توی دھنم گذاشتم و گفتم

  
  .تا نخوری ھيچ جا نميريم--
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تو ھم شد و بغ کرده سر ميز نشست که با لبخند سری تکون دادم و از جام  اخماش
  .بلند شدم

  
دسته کليدم رو از روی ميز برداشتم و از آشپزخونه بيرون رفتم که بGفاصله نياز 

  .ھم از جاش بلند شد و دنبالم اومد
  

و روی پنجه ايستاد ودستاش رو دور گردنم حلقه کرد بوسه ی کوتاھی روی لبم زد
خيلی سريع جلوتر از من به سمت ماشين رفت و من با ھمون قدم ھای آھسته و 

  .محکمم دنبالش به راه افتادم
  

  .چقدر با اين لباسا بھتر و خانوم تر شده بود
  ... اين ھمون نيازی بود که دنبالش ميگشتم

  .توی ماشين نشستيم و حرکت کردم
  
  .ديگه نميخوام ياد آوری کنم--

من و تو مثل دوتا غريبه ميريم ...چ آشناييتی نميدیتوی دانشگاه ھي
  باشه؟.وبرميگرديم

  
سرش رو به سمت پنجره برگردوند و باشه ای زير .اخماش باز توی ھم جمع شد

  .لبی گفت
  

  .تا رسيدن به دانشگاه حرفی بينمون رد و بدل نشد
  .هنرسيده به دانشگاه  خداحافظی کرد و پياده  شد تا کسی ما رو با ھم نبين

  
  .جلوتر رفت که منم  آروم دنبالش رفتم
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نرسيده به ورودی در بودم که با صدای پسری که نياز رو صدا ميکرد محکم زدم 
 روی ترمز و يھو

با ياد آوری موقعيتم سرعتمو زياد کردم  و وارد دانشگاه شدم اما از توی آينه .
  .صحبت شدديدم که پسر به نياز نزديک شد و با خوشحالی باھاش مشغول 

  
قرار بود نياز بعضی از کGس ھاش رو با  من برداره و اين رو از قبل با آقای 

محمدی ھماھنگ کرده بوديم و بقيه ی کGس ھای اين ترمش رو ھم با کمک آقای 
  .محمدی برداشته بود

  
  .ديگه داشتم کGفه ميشدم. ده دقيقه از کGس گذشته بود و نياز ھنوز نيومده بود

  
  د که نياز ھنوز نيومده بود؟چی شده بو

  
  .کGفه روی صندلی نشستم و به ساعتم نگاه کردم

  .ھر لحظه داشت شکم نسبت به نياز و اون پسر بيشتر ميشد
  

  يعنی چه سر و سری با ھم دارن؟
  

  .غرق در افکارم بودم که نياز با کيان رسولی، شرترين پسر کGس وارد شد
  

  .با عصبانيت بھشون خيره شدم
  .از دست نياز شاکی  بودم و حتی خودم ھم دليلش رو نمی دونستمحسابی 

  
  .نياز توی خودش فرو رفته بود و با سری افتاده؛ايستاده بود

  
  :خطاب به رسولی گفتم
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  اFن چه وقت اومدن به کGسه؟--
  

  :با شيطنت مخصوص خودش سری تکون داد وگفت
  
  .کار پيش اومد... ببخشيد ديگه استاد--

  .ديگه ضايعمون نکن
  

  .بعد با چشم اشاره ای به نياز کرد
  

  :پوفی کشيدم و گفتم
  
  .شه رسولی بار آخرت با--
  

چشم کشيده ای گفت و رفت سر جاش نشست و اشاره ای ھم به نياز کرد که روی 
  .صندلی خالی اون طرف کGس بشينه

  
 حاF که خيالم از بابت نياز راحت شده بود و آروم شده بودم در سکوت بھشون

  :خيره شدم که رسولی باز بلند شد و گفت
  
  !استاد شاگرد جديد دارينا؟--
  

  .سری به نشونه ی تاييد تکون دادم و با گفتن در جريانم، از جام بلند شدم
  

به نحوی بھش حالی کردم که بھتره ساکت شه و اونم انگار خوب منظورم رو 
  .گرفت و ساکت شد
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باشيد کيفم رو برداشتم و از کGس بيرون بعد از يه ساعت تدريس با گفتن خسته ن

  .اومدم
  

  از گوشه ی چشم ديدم که نياز باز با کيان
  .از در بيرون اومد اما چشمش مدام منو ميپاييد

  
  حرصی بھش نگاه کردم که

 
  .ھل ھلکی از کيان خداحافظی کرد و تند به سمت بيرون رفت

  
  .رفتم نفسم رو با صدا بيرون دادم و يک راست به سمت ماشين

  
شديم برای نياز بوقی زدم  که  آھسته به راه افتادم و وقتی کمی از دانشگاه دور 

  .ايستاد و با  عجله سوار شد
  

  .ھنوز کامل ننشسته بود که با سرعت شروع به حرکت کردم
  

ھميشه وقتی عصبانی بودم خودم رو با رانندگی خالی ميکردم و اFنم يکی از اون 
  .مواقع بود

  
  چته؟... اشآھی يو--
  

  .نگاه تندی حواله اش کردم که درجا ساکت شد و  از پنجره به بيرون خيره شد
  

  .سر راه دوتا پيتزا گرفتم و به سمت خونه به راه افتادم
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  به خونه که رسيديم جعبه ھای پيتزا رو روی اپن گذاشتم و مستقيم به سمت

  
  .اتاق رفتم که نياز آروم آروم پشت سرم اومد 
  

  :فتمGيم گ
  
  آھی چيزی شده؟--
  
ھيچ دلم نميخواد . تا زمانيکه توی خونه ی منی حق نداری دست از پا خطا کنی--

  .با پسرای ديگه Fس بزنی و پس فردا از توی بغلشون جمعت کنم
  .تا اينجايی دست از اين کارات بردار

  
  :با صدای بلندی گفتم

  
  فھميدی؟--
  

  .بھت و ناباوری توی چشماش موج ميزد
  
  .قدم عقب رفت و يه قطره اشک از چشمش چکيد يه
  
حق داری اما  باور کن . فقط تو رو دوست دارم...من که گفتم فقط تو رو...من--
  ...من...من
  
  

 با بغض بھم نگاه کرد که يه قدم جلو رفتم و
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  :رو به روش قرار گرفتم و توی چشماش خيره شدم و آروم گفتم

  
  .قبول. باشه باشه آروم باش--

  .گفتم تا بدونی فقط
  

اشک روی گونه اش رو با سر انگشت پاک کردم و با دقت جز به جز صورتش 
  .رو کاويدم که آروم چشماش رو بست

  
نرمی انگشتم رو روی لبش کشيدم و بعد سرم رو خم کردم و لبش رو نرم 

  .بوسيدم
  
  باشه؟. بريم لباستو عوض کن ناھار بخوريم--
  

ز و بسته کرد و به سمت اتاق رفت که منم دنبالش چشماش رو به نشونه ی تاييد با
  .رفتم

  
  :در کمدش رو باز کرد که پشت سرش ايستادم و گفتم

  
  .بذار من انتخاب کنم--
  

  :چشماش برقی زد و گفت
  
  .باشه--
  

  .يه تاپ و شلوارک جذب مشکی انتخاب کردم و بھش دادم
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  ...بپوشش--
  

  :با خنديدم و گفتم ازم گرفتشون و رفت پشت در کمد تا نبينمش که
  
  من که اصل کاريو ديدم ديگه چی رو قايم ميکنی؟--
  

جيغی کشيد و اسمم رو صدا کرد که بلند تر خنديدم و تيشرت و شلوارکم رو 
  . برداشتم و مشغول عوض کردنشون شدم

  
  .شلوارکم  رو که پوشيدم سرم رو بلند کردم  که خشکم زد

  
  .چشمام روی بدنش شروع به حرکت کرد

  
  .تضاد رنگ لباسش با پوست سفيدش و خط واضح بين سينه اش ديوونه کننده بود

  
با ديدن نگاھم ريز خنديد و توی بغلم خزيد و دستش رو روی سينه ی برھنم کشيد 

 .و نفسش رو توی گردنم فوت کرد
 

  .آب دھنم رو قورت دادم و بھش نگاه کردم
  

  .درست مثل ھمه ی اين شبا بھم نگاه کرد
  

نگاه ھايی که اختيار خودم رو از دست ميدادم و ديگه نميتونستم در  از ھمون
  .برابرش مقاومت کنم
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Fله ی گوشم رو بين لباش گرفت و نرم بوسيد که کمرش رو چنگ زدم و خودم 
  .رو بھش فشار دادم

  
نقطه ضعفم رو ...آخی زير لبی گفت و با شيطنت خنديد و Fله ی گوشم رو بوسيد

  .اش سعی در اذيت کردنم داشتفھميده بود و باھ
  

خمار بھش نگاه کردم و صورتش رو توی دستم گرفتم و لبام رو محکم روی لباش 
گذاشتم و گاز ريزی از لبش گرفتم که دستش توی موھام فرو رفت و سرم رو به 

سمت خودش کشيد و با دست ديگش شکمم رو نوازش کرد که حس جنون بھم 
 .دست داد

 
  توی دستم فشار دادم که آخی گفت و با  چنگی به باسنش زدم و

  :خنده گفت
  
  چرا اينقدر وحشی شدی؟...آخ آھـی--
  

  :سرم رو توی گردنش بردم و مک محکمی از گردنش گرفتم و گفتم
  
  .تقصير خودته--
  

  .نرم ھلش دادم روی تخت پشت سرش و خودم روش خيمه زدم
  

لباش رو روی لبام دستش رو دور گردنم حلقه زد و از گردنم  آويزون شد و 
  .گذاشت

در ھمين حين دستم رو بردم پشت کمرش و بند سوتينش رو باز کردم و پرت 
  .کردم روی زمين
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دستم رو به سمت سينه اش بردم و توی دستم گرفتم و فشار دادم که آھی کشيد و  

  ...سرش رو برد عقب
  

فرو برد سرم رو جلو بردم و لب ھام رو گذاشتم روش که دستش رو توی موھام 
  .و سرم رو به خودش فشار داد

  
ده دقيقه ای بود که مشغول بودم و ھمزمان  با دستم بين پاش رو نوازش ميکردم 

  .و اون از لذت به خودش ميپيچيد تا اينکه آه بلندی کشيد و به اوج رسيد
  .نفس نفس زنان بھم نگاه کرد وبعد چشماش رو بست

  
وقت توی آغوشش کشيدم و مشغول  کنارش دراز کشيدم و طبق عادت اين چند

  .نوازشش شدم تا آروم بشه
  

  .برجستگيم بين پاش بود و از تحريک شدگی زياد داشتم ديوونه ميشدم
  

مشغول ور رفتن با سينه ھای پنبه ايش بودم که مشت آرومی به کتفم کوبيد و با 
  :جيغ گفت

  
  ...قبول نيست--
  

  :گازی از گردنش گرفتم و با خنده گفتم
  
  ؟چی--
  
  بازم من زودتر از تو؟--
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  :جيغ بلند تری کشيد و گفت

  
  .نمی خوام قبــول نيـــــس--
  

  :با صدا خنديدم و گفتم
  
  .از صبحونه به بعد ھيچی نخوردی... من بعد از ناھار--

  .بريم غذا بخوريم
  

دستشو روی مردونگيم که حاF کامG معلوم بود کشيد و با شيطنت توی چشمام 
  :زل زد و گفت

  
  .من اين غذا رو بيشتر دوس دارم--
  

  :دستم رو به سمت شلوارکم بردم و گفتم. از حرفش تموم تنم گر گرفت
  خودت خواستی نياز--
 

  ...  حوله رو تنم کردم و از حموم اومدم بيرون
  

  .نياز جلوی آينه ايستاده بود و داشت موھاش رو شونه ميکرد
  

  .نگاه کردچشمکی بھش زدم که با خنده ی شيرينی بھم 
  

پشت سرش قرار گرفتم و روی صندلی کنار پاش نشوندمش و شونه رو از دستش 
  .گرفتم



 دزديدمت

 

82 

  
  .چشماش برقی زد و لب ھاش به خنده وا شد

  
  .نرم مشغول شونه زدن موھای نم دارش شدم و با احتياط به کارم ادامه دادم

  
  .زدم موھاش رو مثل شی ای  با ارزشی توی دستم گرفته بودم و شونه می

  
  .کارم که تموم شد  خم شدم و پيشونيش رو بوسيدم

  
  :دستش رو گرفتم و از جاش بلندش کردم و گفتم

  
  بريم پيتزا؟--
  

  :خودش رو بھم چسبوند و با چشمای بسته و ناله گفت
  
  ...آھــی خستمه--
  

  .با لبخند سری تکون دادم و بغلش کردم و روی تخت گذاشتمش
  

  .خبری نبود اگه به نياز بود تا شب از غذا
  

پيتزا رو از روی اپن برداشتم و آوردم توی اتاق کنارش نشستم و پيتزا رو به 
  .دستش دادم و خودم مشغول شدم

  
پيتزامون که تموم شد جمعشون کردم و جعبه روی کنسول کنار تخت گذاشتم و 
بعداز پوشيدن شلوارکم خودم رو روی تخت انداختم که نياز توی بغل خزيد و 
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وی سينه ام گذاشت و با انگشتش مشغول کشيدن خطای فرضی روی سرش رو ر
  ...سينه ام شد

  
  .مشغول نوازش موھاش شدم که صدام کرد

  
  آھی؟--
  

بی صدا بھش نگاه کردم که سرش رو بلند کرد وبا مشتش  يواش کوبيد روی سينه 
  :ام و با اخم نازی گفت

  
  ...بگو جونم--
  

  :از شيطنت بھش نگاه کردم که با حرص گفتبا ابروھايی باF رفته و چشمايی پر 
  
  ...آھـــی--
  

  :سرش رو با فشار روی سينه ام گذاشتم و گفتم
  
  چی ميخوای بچه--
 

  :اخماش رو در ھم کرد و بغ کرده گفت
  
--Gھيچی اص...  
  

  .تو گلو خنديدم و توی بغلم فشارش دادم
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ش کم کم گرم شد و نيم ساعتی توی بغلم وول خورد و جا به جاشد تا اينکه چشما
  .خوابيد و منم بعد درحاليکه موھاش رو نوازش می کردم خوابم برد

  
  .نميدونم چند ساعت گذشته بود که از خوابم بيدار شدم

  
  .اتاق توی تاريکی مطلق فرو رفته بود و ھيچ جا پيدا نبود

  
  .کليد برق باFی سرم رو زدم و چراغ کوچيک باFی سرم روشن شد

  
خبری از نياز نبود و انگار زودتر . و به اطراف نگاھی انداختم توی جام نشستم

  .از من از خواب بيدار شده بود
  

  .چشمام رو محکم باز و بسته کردم و از تخت بيرون اومدم
  

  .از اتاق بيرون اومدم که صدايی از توی آشپزخونه شنيدم
  

  .نياز توی آشپزخونه بود و داشت ميوه ھا رو ميشست
يک شدم و محکم توی بغلش گرفتم و سرم رو توی گردنش فرو از پشت بھش نزد

  ...بردم که
  

  .حواسش نبود و از ترس جيغ خفيفی کشيد
  

  .توی گردنش خنديدم و بوسه ی آرومی به گردنش زدم که سرش رو کج کرد
  

  .لبخند محوی روی لبم نشست
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  .تمام حرکات اين دختر برای من شيرين بود
  :فتدستش رو روی قلبش گذاشت و گ

  
  کی بيدار شدی؟--
  

  .يه دونه موز از توی ظرف برداشتم و  رفتم توی پذيرايی که نياز ھم دنبالم اومد
  
  ... ھمين اFن--
  

  .تلويزيون رو روشن کردم و با ھم مشغول ديدن فيلم شديم
  

وسطای فيلم بوديم که حوصلم سر رفت و ترجيح دادم برم توی اتاقم  و به کارام 
  .برسم

  
ی ديگه نوبت امتحانات بچه ھا می رسيد و من ھنوز سوالی طرح نکرده چند ھفته 

  .بود
  

  .بدون اينکه به نياز چيزی بگم از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
  

  .نياز توی فيلم غرق شده بود و به رفتن من اھميتی نداد
  

  .بی صدا وارد اتاقم شدم و مشغول کارم شدم
  

از روی برگه ھا بلند کردم و چشمام رو مالش  يک ساعتی گذشته بود که سرم رو
 .دادم
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ھميشه خيلی قبل تر از . نگاھی به سواFت انداختم و لبخندی با رضايت زدم
  .شروع امتحانات سواFت رو طرح ميکردم و اين کارم رو خيلی راحت ميکرد

  
  برگه رو برداشتم و توی کمدم گذاشتم  و در کمدم قفل کردم و خواستم کليد رو

  
  Gجايی بذارم که در دسترس نياز نباشه چون ممکن بود پيداشون کنه و من اص

  .اينو نميخواستم
  

از جام بلند شدم و نگاھی به اطراف انداختم که صدای نياز رو از پشت سرم 
  .شنيدم

  
  چی بود قايمش کردی؟--
  

با عجله به عقب برگشتم و به نيازی خيره شدم که با چشمای ريز شده بھم نگاه 
  .ميکرد

  
  :عادی گفتم

  
  .چيز مھمی نبود--
  

  :ابرويی باF انداخت و گفت
  
  واقعا؟--
  

  :بی تفاوت گفتم
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  فيلم تموم شد؟... آره--
  

سری به نشونه ی تاييد تکون داد که ھومی زير لب گفتم و کليد رو توی جيبم 
گذاشتم که نگاھش روی دستم ثابت موند اما چيزی نگفت اما ھمچنان توی  فکر 

  .و لبخند خبيثی روی لبش بود بود
  

با ناز به سمتم اومدو دستشو روی گردنم گذاشت و سرم رو به طرف خودش کشيد 
  .و لبھاش رو روی لب ھام گذاشت

  
از حرکت ناگھانيش شکه بودم که بعد از مدتی از شک بيرون اومدم و ھمراھيش 

  .کردم
  

وی پھلوام گذاشت يکی از دستاش رو توی موھام فرو کرد و دست ديگه اش رو ر
 و فشار داد

 
  .نفس عميقی کشيدم و چشمام رو بستم

  
دستاش رو نرم روی پھلوھام ميکشيد و اين باعث ميشد توی خلسه ی شيرينی فرو 

  .برم
  

  .چشمام بسته شدو لبام محکمتر شروع به بوسيدن لباش کرد
  

ار نمی دونم چی تو وجود اين دختر بود که ھيچ وقت ازش سير نميشدم و ھر ب
  .برام تازگی خاصی داشت

  
نفس نفس زنان سرم رو توی .نفھميدم چقدر گذشت که باFخره ازش جدا شدم
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  ...گردنش فرو بردم و لنفسمو توش خالی کردم
  

انگار رابطه ی چند ساعت قبل کافی نبود و جفتمون ميخواستيم بازم تGفی اين سه 
  .روزی که باھم نبوديم رو در بياريم

  
  .يين حرکت کرد که نفسم توی سينه حبس شددستش به سمت پا

  
  .کرد حرارت دستاش حتی از روی شلوار ھم  حس می شد و حالم رو خراب می

  
  .دستم به سمت يقه ی لباسش رفت که  يھو از بغلم بيرون پريد و با شيطنت خنديد

  
  .مات به کليد توی دستش خيره شدم

  
  .يارهپس تمام کاراش نقشه بود تا کليد رو از چنگم درب

  
عصبانی از کارش و ضد حالی که خورده بودم بھش نگاه کردم که گوشه ی لبش 

  رو به دھن گرفت و ابرويی باF انداخت
.  

  :کليد رو جلوی چشمم تکون داد و گفت
  
  چی توی کمد قايم کردی؟--
  

  :عصبانی گفتم
  
  ...بده من اونو--
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  .به سمتش خيز برداشتم که جيغی کشيد و از دستم فرار کرد
  

  .اينقدر دويده بوديم که از خستگی نفس نفس زنان روی مبل افتاديم
  

با ابروھام براش خط و نشون کشيدم که  از جاش بلند شد و به سمت کمدم رفت و 
  .درش رو باز کرد و به اعتراض ھای منم توجھی نکرد

  
  .با ديدن پوشه ی سواFت چشماش برقی زد که از چشمم دور نموند

  
  :ش گرفتم و با اخم غليظی بھش خيره شدم و گفتمپوشه رو از دست

  
  ديگه به وسايل من دست زدی نزديا؟ --
  

  .لب برچيد و سرش رو پايين انداخت
  
  خب بده يه نگاه روش بندازم ديگه؟--

  مگه چی ميشه؟
  
  تا حاF به کدوم بچه ھا سواF رو دادم که تو دوميش باشی؟--
  

  :بغ کرده گفت
  
  بقيه برات ندارم؟يعنی من ھيچ فرقی با --
  

  :نميدونم چی شد که از دھنم پريد و گفتم
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  نه--
 

  :آنی چشماش پرشد و با بغض نگاھم کرد و گفت
  
  .راست ميگی چرا بايد فرق داشته باشم--
  

با خشونت کنارم زد و از اتاق بيرون رفت و يکراست به سمت اتاقمون رفت و 
  .لحظاتی بعد صدای بلند به ھم خوردن در اومد

  
  .ات به پوشه ی توی دستم زل زدمم

  چرا اينجوری کرد؟
  

  .پوفی کشيدم و پوشه رو پرت کردم روی ميز و کGفه دستی توی موھام کشيدم
  

  .لعنت بر دھانی که بی موقع باز شود
  

  ...به سمت اتاق رفتم که ديدم درش قفله
  :تقه ای به در زدم و گفتم 
  
  .نياز درو باز کن کارت دارم--

  ... نياز
  ...توام با
  

  .صدای آروم گريه اش ميومد و اين کGفه ترم ميکرد
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  :با مشت توی در  کوبيدم و گفتم 
  
  ...ِد ميگم باز کن اين Fمصبو--
  

  چيزی نگفت که لگدی توی در کوبيدم رفتم توی بالکن
 

  ...سيگارمو روشن کردم و پک عميقی به سيگار زدم و دودش رو فرستادم بيرون
  

ستام  گارم اومدم توی اتاق و روی تخت دراز کشيدم و يکی از دبعد از کشيدن سي
  .رو زير سرم گذاشتم و به سقف خيره شدم

  
  به اين فکر کردم که نياز واقعا با بقيه برام فرقی نداره؟

  
  .و از جوابايی که ميگرفتم سردرگم ميشدم

  
  .اولين بار بود که يه ھمچين حسايی به دختری داشتم

  
  . ری وارد زندگيم شده بودو ھيچ سنخيتی باھم نداشتيماونم کسی که اينطو

  
  .گرچه برام مھم نبود

  .به پھلو چرخيدم
  

  .جای خالی نياز کنارم بدجور اذيتم ميکرد
  
تونستم بخوابم و  انگار توی اين مدت کم، بھش عادت کرده بودم و بدون اون نمی 

  .فکر کنم خودش ھم تا حدی متوجه اين موضوع شده بود
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  .وی تخت نشستم و چنگی توی موھام زدمعصبی ر

  
بود می   از توی بالکن، اتاقا به ھم راه داشت واگه شانس می آوردم و در باز می

  .تونستم برم کنار نياز و از دلش در بيارم
  

  .انگار شانس باھام يار بود و در اتاق رو قفل نکرده بوديم
  

تخت خوابيده بود و  آھسته وارد اتاق شدم که نياز رو ديدم که به پشت روی
  .صدای آروم گريه اش ميومد

  
 آھسته از پشت سرش بھش نزديک شدم که

 
  .انگار حضورم رو حس کرد اما برنگشت و بيشتر توی خودش جمع شد

  
  .آھسته کنارش دراز کشيدم و دستم رو ستون کردم و خوابيدم

  
دمش  بوسه ای روی گردنش زدم و شونه اش رو گرفتم و به سمت خودم برگردون

  .که محکم بھم چسبيد و ھق ھق گريه اشو توی سينه ام سر داد
  

  :سرش رو محکم به سينه ام چسبوندم و توی گوشش زمزمه کردم
  
  ...گريه نکن...ھيس--
  

  .منه ناشی چی بايد ميگفتم تا آروم شه
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  مگه تا حاF ناز چند تا دخترو کشيده بودم؟
  

  .ر گوشش نجوا کردم تا ساکت شدنميدونم چند دقيقه توی آغوشم گريه کرد و د
  

نيازی که با تمام بدخلقيای من کنار ميومد و لب به گله باز نميکرد حاF با 
  .کوچکترين حرف به قدری گريه کرده بود که لباسم از اشکاش خيس شده بود

  
***  

  
آخرين نگاھم از توی آينه به خودم  انداختم و از اتاق بيرون رفتم ميل عجيبی به 

  .تم اما بايد ميرفتم شرکت و سری ميزدمخواب داش
  

  .امروز کGس نداشتيم و نيازم خواب بود
  

ديشب بعد از چند دقيقه توی بغلم خوابش برد و من بيشتر از يک ساعت مشغول 
  .نوازش و نگاه کردن بھش بودم

  
  .با ياد آوری چھره ی معصومش توی خواب لبخندی زدم و سوار ماشين شدم

  
  .رکت يکراست به  سمت اتاقم رفتم که منشی به احترامم ايستادبعد از رسيدن به ش

  
نميدونم چند ساعت گذشته بود که  با زنگ .سری تکون دادم و وارد اتاقم شدم

  .گوشی سرم رو از روی پرونده ھا باF آوردم و تلفن رو برداشتم
  
گفتم کار داريد اما گويا از .ببخشيد قربان يکی اومدن باھاتون کار دارن--

  .آشنايانتون بودن و خواستن شما رو حتما مGقات کنن
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  کنجکاو بودم بدونم کيه؟

  
  ...بفرستينشون داخل--
  

سرم رو باF آوردم و بھش نگاه ...ثانيه ای نگذشت که در باز شد و کسی وارد شد
 .کردم که خشکم زد

 
  "آھی"
  
  

  .مات و مبھوت به صورتش زل زدم
  

  .توی اين مدت چقدر عوض شده بود
  

  تنھا صدايی که توی اتاق حاکم بود،...به چشمام نگاه کرد و آروم به سمتم اومد
  
  .صدای پاشنه ھای کفشش بود 

  ...يک خانوم به تمام معنا..چقدر بزرگ شده . چقدر فرق کرده بود
  

به خودم اومدم و از پشت ميزم اومدم بيرون و با چند قدم بلند خودم رو بھش 
  ...ت کرد توی بغلمرسوندم که خودش رو محکم پر

  
  .دستام رو دور کمرش حلقه کردم و محکم به خودم فشردمش

  
  .خيلی وقت بود که منتظرش بودم بياد  و بGخره اومد تا ببينمش
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  "نياز"
  
  

امروز کGس نداشتم و ميتونستم با . ليوان شيرمو سر کشيدم و از جام بلند شدم
  .برد و از تخت بيرون اومدمخيال راحت بخوابم اما بعد از رفتن آھی خوابم ن

  
  .تلويزيونو روشن کردم و مشغول باF و پايين کردن کاناF شدم

  
  .بدون آھی انگار حتی اين کارم برام جذابيت نداشت

  
بعد از نيم ساعت از جام بلند شدم و نگاھی به ساعت انداختم و يکھو فکری توی 

  .ذھنم جرقه زد
  

  .آھی باشم ميتونستم برم شرکت و مثل سری قبل پيش
  

  .مثل برق رفتم توی اتاق و حاضر شدم
  

  .مشغول آرايش شدم و آرايشمو با يه رژ قرمز خاتمه دادم
  

با رضايت نگاھی به آينه انداختم و از خونه بيرون اومدم و  به سمت شرکت به 
  .راه افتادم

  
  :بعد از رسيدن به شرکت به سمت ميز منشی رفتم و گفتم

  
 جلسه دارن؟--
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ی به نشونه ی تاييد تکون داد  که تشکری کردم و روی صندلی منشی سر

  .مراجعين نشستم و منتظر موندم
  

  نيم ساعتی گذشته بودم با پاھام روی زمين ضرب گرفته بودم 
  

  .و مدام پاھام رو تکون ميدادم  اما باFخره حوصلم سر رفت
  

  :پوفی کشيدم و از جام بلند شدم شدم و رو به منشی گفتم
  
  ونيد تا کی طول ميکشه؟نميد--
  

بدون اينکه سرش رو از روی مانيتور باF بياره نه ی زير لبی گفت که با حرص 
نگاھی به در اتاق آھی انداختم و بعد از خداحافظی از منشی از شرکت بيرون 

  .اومدم
  

  . انگار از بچگی بدشانس به دنيا اومدم
  

  . ده بودتمام نقشه ھام نقش برآب شده بود و اين ناراحتم کر
  

  . کنار خيابون ايستادم و دستی برای ماشينا تکون دادم
  

باFخره يکی وايستاد و سوار شدم داشتيم از جلوی شرکت رد ميشديم که  با چيزی 
  ...که ديدم دستمو روی قلبم گذاشتم

  
آھی دستش رو پشت کمر دختری گذاشته بود و با لبخند به سمت ماشينش ھدايتش 
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ھر دو سوار ماشين شدن و حرکت سريع تاکسی اجازه نداد  ميکرد و لحظاتی بعد
  .تا بقيه ی ماجرا رو ببينم

  
  .شايد اينجا بخت باھام يار بود و نذاشت اين قلب بيچارم بيشتر بشکنه

  
  ميکردم؟ بايد چيکار... اشکم چکيد روی گونه ام

  
ه در برميگشتم پيش عمو و ميگفتم غلط کردم يا اينکه ميموندم و خودمو ميزدم ب

  بی خيالی؟
  

  !آھی نمی شد بی زندگی! نمی شد
  

  :با صدای راننده بھش نگاه کردم
  
  خانوم حالتون خوبه؟--
  

  :سری به نشونه ی تاييد تکون دادم که گفت
  
  کجا برم؟--
  

  .خودم سوخت لحظه ای دلم برای بی کسی
  

  .ھيچ جوابی برای سوالش نداشتم
  

  ...فقط ميدونستم برم يه جا
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  .ميکرد و سرزنشی در کار نبود  که به حرفام گوش تنھا اون بود
  

 .بھش گفتم وسرم رو به پنجره تکيه دادم و چشمام رو بستم
 

پول تاکسی رو حساب کردم و از ماشين بيرون اومدم  و يکراست به سمت قبر 
  .مامان رفتم

  
  .شايد اگه اFن مامان بود ھيچ کدوم از اين اتفاقات نمی افتاد

  
و شروع کردم به درد و دل و اجازه دادم اشکام روی گونه ھام  کنار قبرش نشستم

  .جاری بشه
  

نمی دونم چقدر گذشته بود اما وقتی به خودم اومدم ھوا تاريک شده بود و 
  !قبرستون ترسناک تر از قبل

  
  .با مامان خداحافظی کردم و به سمت خيابون به راه افتادم

  
پ نزديک تر می شد قدمام رو تند صدای پايی از پشت سرم ميومد و ھر لحظه بھ

  .کردم  و به راھم ادامه دادم از ترس داشتم  سکته ميکردم و بدنم يخ بسته بود
  

دستام رو توی جيب مانتوم فرو بردم  و ..نمی دونستم چيکار کنم و کجا برم 
  ...گوشيم رو توی دستم فشردم تنھا چيزی که به ذھنم ميومد آھی بود

  
  اتاقک نگھبانی رو ديدم که  سرم رو برگردوندم

  
  .برق اميدی توی دلم روشن شد و 
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  :دو قدميم قرار گرفت که با جيغ گفتم  پسر توی

  
  ...جلو نيا--
  
بھم نزديک شد و دستشو به سمتم دراز کرد که قدمی عقب رفتم و نميدونم پام به  

م حاF عGوه بر ترس درد پشتمم اذيت. گير کرد که  محکم روی زمين افتادم چی
  .ميکرد و گريه ام رو تشديد می کرد

  
روم خم شد و يقمو توی مشتش گرفت و سرشو به صورتم نزديک کرد که از ته 

  .دل جيغی کشيدم و کمک خواستم
  

  :که صدای مردی به گوش رسيد
  
  کی اونجاست؟ --
  

بعد ھم با سرعت به سمتمون اومد که  پسر لعنتی ای زير لب گفت و منی که مثل 
  .کرد و پا به فرار گذاشت ديده ای ميلرزيدم ولم گنجشک بارون

  
  :پيرمرد کنارم زانو زد و گفت

  
  پاشو بريم توی اتاق من...باباجان؟ پاشو  خوبی--
 

و با دست به اتاق نگھبانی اشاره کرد که با گريه سری تکون دادم و از جام بلند 
  .شدم و آروم دنبالش راه افتادم
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  ينجا چيکار ميکنی؟آخه بابا جان اين وقت شب ا--
  

  :سرم رو پايين انداختم که يه ليوان آب برام آورد و گفت
  
  ميتونی زنگ بزنی يکی بياد دنبالت؟ --
  
  "آھی"
  
  

  .کGفه دستمو توی موھام فرو کردم و با پاھام روی زمين ضرب گرفتم
  

  .سرمو توی دستام گرفتم و محکم فشار دادم
  

  .از نگرانی داشتم ديوونه ميشدم
  
  .دونستم چه بGيی سرش اومدهنمي 

  !دختره ی بی فکر
  

از ظھر که اومدم خونه، پيداش نبود تا اFن که ھوا تاريک شده بود و خيابونا پر 
  ...از گرگ

  .نگرانی که شاخ و دم نداشت. نگران بودم
  

  ...ھر فکری...ھر فکری ازذھنم ميگذشت
  

چنگ زدم و به سمت در از افکارم لعنتی به خودم فرستادم و کليدمو از روی ميز 
  .رفتم که ھمون لحظه گوشيم زنگ خورد
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گوشيمو از تويوجيبم بيرون آوردم و بی حوصله جواب دادم که با صدايی که 

  شنيدم
  
 .برای چند لحظه سرجام خشکم زد 
 

  .صدای نياز بود که با گريه صدام ميکرد
  
  ...آھـــی بيا--
  

  :با داد گفتم. کنترل صدام دست خودم نبود
  
  کجايی تو دختره ی احمق؟--
  

با شنيدن صدای گريه اش موھامو چنگ زدم و ھمينطور که به سمت ماشين 
  :ميرفتم با لحن مGيم تری گفتم

  
  .من زود خودمو ميرسونم.فقط بگو کجايی... ھيس--
  

يه دختر تنھا، اين وقت شب، توی قبرستون . از جايی که گفت مخم سوت کشيد
  چيکار ميکرد؟

  
ستم بود و با يه دست رانندگی ميکردم و آروم از پشت تلفن باھاش گوشی توی د

  .صحبت ميکردم
  

اينکه گفت نگھبان کنارشه حداقل کمی  خيالمو راحت تر کرد اما چيزی از 
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  .عصبانيتم کم نميکرد
  .مگر اينکه دستم بھش نمی رسيد

  
  .مسير نيم ساعته رو توی ده دقيقه روندم و خيلی زود رسيدم

  
  .سمت اتاقک نگھبانی به راه افتادممستقيم به 

  
  .توی دل شب ديدن يه منبع نور از چند فرسخی ھم ممکن بود

  
  :به محض ديدنش ، ھل گفتم.. در رو زدم که پير مردی در رو باز کرد

  
  اينجاست؟--
  

  :سری به نشانه ی تاييد تکون داد و گفت
  
  .بيا تو...آره بآبا جان-- 
  

و نياز رو ديدم که يه گوشه نشسته بود و توی عصبی وارد شدم و چشم گردوندم 
به محض ديدنم با شوق از جاش بلند شد و به سمتم پرواز . خودش جمع شده بود

  .کرد و ثانيه ای نگذشت که حضورش رو توی آغوشم حس کردم
  

با اينکه از دستش عصبانی بودم اما اين دليل نميشد که ازش آرامش نگيرم و 
  .پسش بزنم

  
خود دورش حلقه شد و سرشو محکم به سينه ام فشار دادم و چشمام  دستام خود به

  .رو با آسودگی بستم
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  .حتی نمی خواستم حال چند ساعت پيشم رو به ياد بيارم

  
  مگه اين دختر چی داشت که يه روز نبودنش دنيامو تيره کرده بود؟

  
  :زدمسرش رو کمی از سينه ام فاصله دادم و توی چشماش خيره شدم و  آروم لب 

  
 کجا بودی تو؟--
 

  .چيزی نگفت و فقط سرش رو بيشتر به سينه ام چسبوند
  .بعد از چند دقيقه از خودم جداش کردم و عزم رفتن کردم

  .از پيرمرد تشکر کردم که شروع به نصيحت کرد
  
. نذار اين جور جاھا رو تنھا بياد. بابا جان بايد بيشتر حواست به خانومت باشه--

  .دم معلوم نبود چه بGيی سرش بياداگه اFن من نبو
  

  :سوالی بھش نگاه کردم که نگاھی به نياز کرد که به بازوم چسبيده بود و گفت
  
  ...اينجا اين موقع شب خطرناک تر... خيابونا پر از گرگه--
  

با اخمای در ھم سرم رو به نشونه ی تاييد تکون دادم و بعد از تشکر دوباره و 
  .اتاقک بيرون اومديمخداحافظی از پيرمرد از 

  
مثل جوجه دنبالم راه افتاد و من با قدمای بلند شروع به حرکت کردم و اون تقريبا 

  .دنبالم می دويد
حاF که خيالم از سالم بودنش راحت شده  بود نسبت بھش بی توجه شدم و بدون 
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  .نيم نگاھی به اون سوار ماشين شدم
  

  :گفت با صدای آرومی صدام کرد و با صدای خشدارش
  آھی؟--
  

دنده رو عوض کردم و دست ديگه ام رو لبه  ی شيشه ی ماشين گذاشتم و چيزی 
  .نگفتم

  
  آھی از دستم ناراحتی؟--
  

  .از گوشه ی چشم بھش نگاه کردم که ديدم کامل چرخيده و به من خيره شده
  
اما تا موقعی که توی خونه ی منی خودم رو در . کارای تو به من ربطی نداره--

  .رت مسئول ميدونمبراب
  

 .لبش رو گاز گرفت و به جلو خيره شد
 

  .مدتی گذشت نزديکای خونه بوديم که باز به حرف اومد
  
  .نبايد بی خبر ميرفتم. معذرت ميخوام...دلم برای مادرم تنگ شده بود--
  

  .بی اعتنا با انگشتم روی فرمون ضرب گرفتم که به سمتم خم شد
  

  .رو روی سينه ام گذاشت متعجب به سمتش برگشتم که دستش
  

  .لبش روی گونم نشست و عميق بوسيد
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  :توی گوشم زمزمه کرد

  
  !؟...ببخش ديگه--
  

دستشو نرم روی سينه ام حرکت داد و کم کم آورد پايين تر و روی پام نگه داشت 
  .که نفسم توی سينه حبس شد

  
  .دارم رانندگی ميکنم... نکن نياز--
  

  :فتابرويی باF انداخت و آروم گ
  
  ...منکه با تو کاری ندارم--
  

  :با دستاش فشاری به مردونگيم وارد کرد و گفت
  
  ...کار اصلی من با اينه-
  

  ...دستش روی زيپ شلوارم نشست و آھسته کشيد پايين
  

  .نفسم رو به با شدت بيرون دادم و دستشو گرفتم
  
  .اFن، اينجا، وقتش نيست... نياز--
  

  .خودش رو بيشتر بھم چسبوند و چيزی نگفتبدون اينکه دستش رو برداره 
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  .با اين کاراش پاک حواسمو پرت کرده بود
  

کمی توی جام ، جابه جا شدم و زيپ  شلوارمو درست کردم که با اعتراض اسمم 
  .رو صدا کرد

  
  :لحظه ای به سمتش برگشتم و گفتم

  
  ...باشه توی خونه--
  

پس بھترين حرفی که بايد . باشمدروغ بود اگه ميگفتم منم دلم نميخواست  باھاش 
  .ميزدم رو زدم

  
دلگيری و عصبانيتم سرجاش بود اما مثل اين چند وقت در برابر اين دختر کم 

  .آورده بودم
  

ديوار نفوذناپذير آھی ،کم کم داشت خراب ميشد اونم به دست کسی که توی خواب  
  .ھم فکرشو نمی کردم و ھيچ جوره نميتونستم مانعش بشم

  
از دست شيطنتای زيرپوستی  نياز به مرز جنون رسيده بودم و فقط   توی راه

 .منتظر بودم به خونه برسيم
 

  .در رو بازکردم و منتظر شدم تا نياز جلوتر از من وارد خونه بشه و در رو بستم
  

  .پشت سرش راه افتادم که ديدم وسط حال خشکش زده و به نقطه ای خيره شده
  

  .ناز رسيدمرد نگاھش رو گرفتم و به آي
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  .با کف دست محکم روی پيشونيم کوبيدم

  
  ...اصG حواسم نبود که آيناز رو گفتم بياد اينجا

  
اونم خيره به ما دوتا نگاه ميکرد اما زودتر از ما به خودش اومد و با لبخند به 

  .سمتمون اومد و به نياز سGم داد
  

ز پيش دستی کرد و نگاه غمگين نياز روی من برگشت خواستم چيزی بگم که آينا
  :گفت

  
  شما دوست دختر داداشيد؟--
  

  .چشمای نياز از تعجب گرد شد و کم کم لباش به لبخند پھنی وا شد
  

  .نگاھی به من انداخت  که با نيمچه لبخندی بھش خيره شده بودم
  
  :دستش رو به سمت آيناز دراز کرد و گفت 
  
  .خوشبختم... من نيازم--
  

***  
  

  .برداشتم و از اتاق بيرون اومدمکيفم رو از روی ميز 
  

  .با نگاھی به ساعت نفسم رو پر صدا بيرون دادم و به قدم ھام سرعت بخشيدم
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  .حتی اگه با باFترين سرعت ھم می رفتم بازم دير به دانشگاه می رسيدم

  
  .چيزی که آرزوی دانشجو ھا بود

  
  .شتده دقيقه ای که توی ترافيک بودم برام به اندازه ی يه سال گذ

  
  .با دستم روی فرمون ضرب گرفته بودم و لبم رو زير دندونم فشار ميدادم

  
  .خواب مونده بودم و حسابی از دست خودم عصبانی بودم

  
نياز قبل از من يه کGس ديگه داشت و زود تر از من از خواب بيدار شده بود و 

  .به دانشگاه رفته بود
  

کت کردم و پنج دقيقه بعد جلوی با باز شدن جاده با آخرين سرعت شروع به حر
  .در کGس بودم

  
  .ھمھمه ھاشون کل سالن رو برداشته بود که  با ورود من به کGس  خاموش شد

  
  .قشنگ معلوم بود که ديگه انتظار نداشتن من بيام

  
سGم کردم و بدون اينکه تاخيرمو به روم بيارم برگه ھای سوال رو از کيفم 

  :ون رو کردم وکوتاه گفتمبيرون آوردم و خيلی جدی بھش
  
 !يه کوئيز ساده--
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به اعتراضاشون توجه نکردم و يکی از بچه ھا رو صدام کردم تا برگه ھارو 
  .پخش کنه

  
بخاطر دير خوابيدن ديشب صبح دير از خواب  بيدار شدم و سرم حسابی درد 

  .گرفته بود
  

يم و به ديشب نياز و آيناز مجبورم کرده بودن که تا دير وقت بيرون بمون
  .اعتراضای منم گوش ندادن

  
بعد از آشناييشون خيلی سريع باھم دوست شده بودن و آيناز شديد با نياز اخت شده 

  .بود
  

  .آينازی که حتی يه دوست صميمی ھم نداشت
  

  .نميدونم چه سری توی وجود اين دختر بود که ھمه رو به خودش جذب ميکرد
  !من... حتی

  
  .ا چشم دنبالش گشتم اما بی فايده بوداطرافو از نظر گذروندم و ب

  
  يعنی کجا رفته بود؟

  
  .با صدای آھسته ی يکی از بچه ھا از فکر بيرون اومدم

  
  .تا کمر روی برگه ی اون يکی خم شده بود و سعی داشت جوابو ببينه

  
  .سری به نشونه ی تاسف تکون دادم 
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  ...صالحی بيرون--
  

  :شوک زده به سمتم برگشت و گفت
  
  استاد؟ چرا--
  

  :چشم غره ی بدی بھش رفتم  که لبش رو گاز گرفت و گفت
  
  ...ديگه تکرار نميشه استاد--
  

  .سرش رو پايين انداخت و تا پايان وقت امتحان باF نياورد
  

  .ده دقيقه بعد برگه ھا رو به اجبار ازشون گرفتم و مشغول درس دادن شدم
  

اشيدی، کيفم رو از روی ميز چيزی تا پايان کGس نمونده بود که با خسته نب
  .برداشتم  و از کGس بيرون اومدم

  
 .خيلی خوب بود که امروز يه کGس بيشتر نداشتم

 
  .گوشيم زنگ خورد

  .از جيبم بيرون آوردم و ھمزمان سوار ماشين شدم
  

  .علی بود و ميخواست جلسه ی امروز رو يادآوری کنه
  

  .د خودمم حضور داشتمامروز عصر يه جلسه ی مھم داشتيم که حتما باي
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  .يک راست به سمت شرکت روندم و بعد از مدت کوتاھی رسيدم

  
  .منشی به احترامم از جاش بلند شد و سGم کرد

  
  ...سری به نشونه ی سGم تکون دادم و گفتم که به علی بگه بياد توی اتاقم

  
  .چشمی گفت که رفتم توی اتاقم و مشغول بررسی پرونده ھای امروز شدم

  
  .در کار بودم که علی با سرو صدا وارد اتاق شد غرق

  
  .به به چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد--
  

  :با لبخندی گوشه ی لبم بھش نگاه کردم و گفتم
  
  .بيا اين قسمتو توضيح بده ببينم... کم چرت و پرت بگو--
  

  .جلو اومد و شروع به توضيح جايی کرد که با دست بھش اشاره ميکردم
  

نم چقدر گذشته بود که با احساس درد شديدی توی گردنم سرم رو باF گرفتم نميدو
  .و به پشتی مبل تکيه دادم

  
  .گوشی رو برداشتم و به منشی گفتم دو ليوان شربت برامون بياره

  
  .خير ببينی گلوم خشک شد--
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  .سری تکون دادم و لبخندی به لحن بامزه اش زدم
  

مدت مشغول رسيدگی به پرونده ھا بودم و ساعاتی گذشته بود و منم توی اين 
  ..ناھارمم توی شرکت خورده بودم

  
کش و قوسی به بدنم دادم که کمی خستگی از تنم در برا که يھو گوشيم زنگ  

  .خورد
  

  .با ديدن اسم آيناز پرونده ھا رو کنار گذاشتم و تماسو جواب دادم
  
  ...الو سGم داداش--
  
  سGم خانووم خوبی؟--
  
  داداش نياز پيش توئه؟. ..مرسی--
  

  :اخمام در ھم شد و گفتم
  
  مگه امروز با تو نبوده؟--
  

  :صداش نگران شد و گفت
  
صبح دانشگاه داشت قرار بود بعد کGسش باھم بريم خريد اما از صبح ھرچی --

  .بھش زنگ می زنم گوشی رو جواب نميده
  

  :کف دستمو به پيشونيم کشيدم و گفتم
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  .خيال کردم با توئه. دامروز سر کGس نيوم--

  ...من امروز يه جلسه ی مھم دارم نميتونم بيام خونه
  . اگه پيداش کردی خبرم کن

  
  :با صدای ضعيفی گفت

  چشم داداش--
 

  .با انگشت شست و اشاره چشمام رو فشار دادم
  

از جلسه ھيچی نفھميدم و ذھنم ھمش درگير نياز بود و پشيمون بودم که چرا خودم 
ش اما بازم به خودم دلداری ميدادم که ھيچ اتفاقی براش نمی افته و اون نرفتم دنبال

  .ميتونه از خودش مواظبت کنه
  

  ...!اما زھی خيال باطل
  

  .به محض تموم شدن جلسه با آيناز تماس گرفتم
  

  .اما ھنوز خبری از نياز نبود
  
  ...دارم ميام خونه--
  

  .با سرعت به سمت خونه روندم
  

نه رو متر می کرد و مدام از اين طرف اتاق به طرف ديگه آيناز با استرس خو
  .می رفت 
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  .با اعصابی داغون برای چندمين بار شمارشو گرفتم اما بازم خبری نبود

  
  .از اينکه نميدونستم کجاس و نميتونستم  پيداش کنم از خودم حرصم گرفته بود

  
  .نفسمو کGفه بيرون دادم که گوشيم زنگ خورد

  .اره ی ناشناس خيره شدم و با مکث جواب دادمبی حوصله به شم
  
  الو؟--
  

  .صدای گريون نياز توی گوشی پيچيد
  
  ...آھی من نميخوام برم. آھی تو رو خدا نجاتم بده--
  

  :ھضم حرفاش کمی سخت بود بخاطر ھمين شوکه گفتم
  
  دختره ی بی فکر باز کجا رفتی بی خبر؟ --
  

  :با زجه گفت
  
  .اينا ميخوان منو ببرن. ..تو رو خدا بيا...آھی --
  
  د يه ديقه گريه نکن ببينم چی ميگی؟--

  کيا ميخوان ببرنت؟ کجا؟
  
  ...پسر عموم--
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انگار گوشی از دستش افتاده . صدای خش خش و برخورد جسمی به زمين اومد

  ...باشه
  

  .صدای جيغ نياز به گوشم رسيد
  

  .با داد اسمشو صدا کردم که يھو تماس قطع شد
  

زدم و با استرس رو کردم به آيناز که با چشمايی گريون بھم زل  موھامو چنگ
  .زده بود

  
  چه بGيی سرش اومده؟--
  

  دستمو محکم روی صورتم کشيدم و
  :گفتم

  
  .ھنوز چيزی  نميدونم--

 فقط دعا کن اون چيزی نباشه که توی ذھنمه
 
  .برم تو ھمين جا بمون اگه خبری شد بھم زنگ بزن باشه؟ من بايد تا يه جايی--
  

  .با اشک سری تکون داد که گوشيمو ھل دادم توی جيبم و از خونه بيرون اومدم
  

يه راست به سمت دانشگاه به راه افتادم بايد ھر طور شده آدرس شھر و خونه ی 
  .نيازو پيدا می کردم
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اطGعات دانشجوھا رو به راحتی در اختيار کسی قرار نميدادن اما بخاطر  نفوذ و 
Fيلی که سر ھم کرده بودم خيلی آسون تر از چيزی که فکر می کردم موقعيتم و  د

  .آدرسو پيدا کردم
  

با نگاھی به آدرس فھميدم چند ساعتی رو بايد رانندگی کنم تا به خونه ی نياز 
  .برسم

  
  .ازشون خداحافظی کردم و به سرعت باد سوار ماشين شدم

  
  ...پنجرهيه دستم روی فرمون بود و دست ديگه ام روی شيشه ی 

  
تنھا حدسی که ميزدم اين بود که پسرعموش و عموش اونو پيدا کرده باشن و  به 

  .زور به شھرشون برگردونده  باشن
  

  .نياز قضيه ی فرارشو گفته بود و اFن اين قضيه خيلی محال به نظر نمی رسيد
  

  .چھار ساعتی رو توی راه بودم و اين ھمه رانندگی کGفم کرده بود
  

  .دن تابلوی شھر چشمام از خوشحالی برق زدبه محض دي
  

  .خودمم باورم نميشد که اين ھمه ذوق و خوشحالی برای نزديک شدن به نياز باشه
  

دختری که با غرورم ھر لحظه خردش ميکردم و اون ھيچ وقت از دوست 
  .داشتنش عقب نمی کشيد

  
رس رو کنار خيابون نگه داشتم و از عابری که از کنارم داشت رد ميشد، آد
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  .پرسيدم
  

  .نيم ساعت بعد جلوی در خونه  ای بودم که انگار خونه ی عموی نياز بود
  

زنگ رو زدم که بعد از چند دقيقه در باز شد و پسر قدبلندی از خونه بيرون 
  .اومد

  
  :ابرويی بآF انداخت و با نگاھی به سرتاپام گفت

  کاری داشتين؟--
  

  :قدمی به جلو برداشتم و گفتم
  
  پيش شماست؟نياز --
  

  :اخماش در ھم شد و گفت
  
  شما کی باشی؟به چه حقی اسم نيازو مياری؟--
  

با غصب بھم خيره شده بود و انگار منتظر بود حرفی خGف ميلش از دھنم در 
  ...بياد و دعوا راه بندازه

  
  ...تو فکر کن استادش--

 .اومدم برش گردوندم. ميدونم اينجاست و از اين بودن ھيچ راضی نيست
 

  :با زرنگی و عصبانيت گفت
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  ھمه ی استادا دنبال دانشجوھاشون راه ميوفتن؟--
  

  .انگار من نبودمو يکی ديگه جای من حرف ميزد
  
  ...!نه--

  !ولی شوھرا دنبال زناشون راه ميوفتن
  

نفسم رو آسوده بيرون دادم و به چشمای برزخيش که رو به سرخی می رفت 
  .خيره شدم

  
زدم اما انگار توی دلم اصG از گفتن ھمچين حرفی  نميدونم چرا اين حرفو

  .ناراحت نبود
  

  :با يه قدم بلند جلو اومد و يقمو توی مشتش گرفت و گفت
  
  چه زری زدی بی ناموس؟--
  
دستش مشت شد و به سمت . محکم کوبيد توی سينه ام  که کمی به عقب رفتم 

  .ی نگفتمصورتم اومد که توی چند سانتی با دستم جلوشو گرفتمو چيز
  

  :دستمو  محکم به عقب پرت کرد  و  تھديدوار گفت
  
کارتون به جايی رسيده که از اين غلطا ميکنين؟ حساب جفتتونو ميرسم --

  ...عوضيا
  ...اما اول  از ھمه حساب  اون دختره ی نمک به حرومو ميرسم
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با خشونت در خونه رو باز کرد و با قدم ھايی سريع به سمت زير زمين خونه 
  فت  و درشو با لگد باز کرد که صدای جيغ نيازو شنيدمر
 

  :در حالی که بازوی نيازو گرفته بود از اتاقک زد بيرون
  
  آره؟. ده  زنته*اين جن--
  

  :قدمی به جلو برداشتم که سيلی به گوش نياز زد و داد کشيد
  
  اره نياز؟ از اينجا فرار کردی زير خواب اين بی ھمه چيز بشی؟_
  

  :تکون داد و لرزون و بريده بريده  گفتنياز سرشو 
  
  .ربطی نداره...ھيچ...تو...به --
  

  :سيلی دومو زد 
  
  !غلط کردی عوضی--
  ناموس من ميره ھرزه ميشه ارھھه؟.که به من ربطی نداره؟ درستت ميکنم 
  

با ديدن خونی که از گوشه لب و بينی نياز بيرون زد خون جلوی چشمامو گرفت 
  :رفتم و يقه اشو گرفتم و به طرف پسر عموش 

  
  ?بيشرف دست رو دختر، اونم زن من بلند ميکنی--
  

  .نياز رو ھل داد و مشتی توی صورتم زد
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  "نياز"
  

  .با صورت افتادم زمين و آخم بلند شد اما اFن من مھم نبودم
  

  :آھی مشتی به شکم سھيل زد و داد کشيد
  
ش اينجا وقتی خودش به چه حقی بھش دست زدی؟به چه حقی به زور کشوندي--

  نمی خواد؟
  

  :بلندتر داد کشيد
  
  به چه حقـــــی به زن من دست زدی؟ھان؟_
  

اما طولی نکشيد  . از زبون آھی غرق لذت شدم" زنم"تو اين گير و دار از شنيدن 
که با ديدن سھيلی که پی در پی به صورت آھی مشت می زد، جيغی کشيدم و 

  .توی جام تکون خوردم
  
  .که روز عروسيمون فرار کردبه اين حق _

  .به اين حق که جلوی ھمه منو سکه يه پول کرد
  

  :آھِی شوک زده رو ھل داد و ادامه داد
  
  به اين حق که من عاشقشم--
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  .آھی سرشو چرخوند و بھم نگاه کرد
  

  .نگاھش انقدر سنگين بود که سرمو پايين انداختم
  

  :صدای ارومش بلند شد
  
يده که بيای و زن مردمو بدزدی ھر چند دختر عموت ولی اين ھيچ حقی بھت نم_

  !باشه
  

  .اين ديگه چه مصيبتی بود سرم اومده..با شنيدن صدای عمو سرجام خشک شدم
  
  زن تو؟--
  

  :آھی سرشو چرخوند و به عمو و زن عمو نگاه کرد
  
  !آره زن من--
  

  :سھيل رو به عمو گفت
  
  ?يدشما مگه قرار نبود تا پس فردا خونه خاله بمون--
  

  :شماتت بار نگاھش کرد
  
  .انگار بھم وحی شده بود قراره يه گندی بزنی که برگشتم _
  

  .عمو اصG بھم نگاه نميکرد
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  .دلخور بود و از اين لحنش کامG پيدا بود
  
  .پسر جان دست زنتو بگير و  برش دار ببر-- 
  

  :سھيل به سمت من اومد و گفت
  
  چی چيو ببره بابا؟_

  !از قرار بود زن من باشهشما يادتون رفته ني
  ...اFنم ھرچی بشه طGقشو ميگيرم و برميگردونمش پيش خودم

  
  :يه قدم عقب تر رفتم که قبل از اينکه آھی حرفی بزنه عمو با لحن تندی گفت

  
  . اين دختر اگه ميخواستت سر سفره ی عقد تنھا ولت نميکرد --

خودت بفھمونی فکر کردن  اFن يک زن شوھرداره و تو به عنوان مـــرد بايد به
  ميفھمی سھيل؟. دور از انسانيته. به  زن شوھردار حرامه عرف نيست

  
آھی خشن مچ دستمو گرفت و کشيد وانگشت اشارشو تھديدوار رو به روی سھيل 

  :تکون داد و گفت
  
  !بھتره فکر نياز رو از سرت بندازی بيرون--

ش ميسپرمت دست پليس تا يه اگه دور و بر خودم و زنم و خونم ببينمت مطمئن با
  .مدت بری آب خنک بخوری

  
  :رو به عمو وزن عمو گفت

  
  .شما ھم بھتره پسرتونو روشن کنيد و از مشکGت دورش کنيد--
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  .به سمت در رفتيم

  
  ...عزت زياد--
  

درو باز کرد و روی صندلی نشوندم و بعد سر جای خودش نشست و ماشينو 
  ..روشن کرد و به راه افتاد

  
  .حرفی نميزدھيچ 

  
  ...نه سرزنش نه ابراز نگرانی نه عصبانيت

  
  .ھيچ حسی رو از صورتش نميخوندم

سرمو به پشتی تکيه دادم و از شدت خستگی و کوفتگی نميدونم کی به خواب 
  .رفتم

  
  :با تکون خوردن چيزی چشمامو باز کردم که صدای آھی رو شنيدم

  
  ھيش بخواب رسيديم خونه--
 

  ...و از ماشين اورده بود پايين منو بغل کرده بود
  

  .سرمو به سينش تکيه دادم و دوباره به خواب رفتم
  
  "آھی"
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  ...کفشاشو در آوردم و آروم روی تخت گذاشتمش 
  

  .مقنعشو از سرش کشيدم بيرون که موھاش بيرون ريخت
  

روی سرشو بوسيدم و به سمت آشپزخونه ...با ديدن وضعيتش دلم يه جوری شد
  .رفتم

  
تو دعوا نميدونم کی خونش ...سه اب و حوله اوردم و صورتشو تميز کردميه کا

  .بند اومده بود
  

  .گوشه ی لبش زخم شده بود و وقتی روش دست کشيدم زخمش سر باز کرد
  

  .چسب زخم کوچيکی رو روی لبش زدم
  

خسته از جا بلند شدم و لباسامو عوض کردم و تاپ و شلوارکی برای نياز 
  .دراوردم

  
  .نگين بود و مطمئن بودم حتی اگه لباساشو عوض کنم بيدار نميشهخوابش س

  
  .شلوار و مانتوشو دراوردم که لبخندی روی لبم نشست

  
  .دختره ی شيطون غير از لباس زير چيزی زير مانتوش نپوشيده بود

  
  .بوسه ايی روی شکمش زدم که تکونی خورد

  
  .چند لحظه دست نگه داشتم و بعد و لباساشو تنش کردم
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  ..صورتمو از خون شستم 

  ..گوشه ابروم زخم شده بود و گوشه لبم کبود
  

 .آھی کشيدم کنار نياز دراز کشيدم و بغلش کردم و به ثانيه نکشيده خوابم برد
 
  "نياز"
  

  .با حس نفس ھايی روی گونه ام چشمامو باز کردم
  

ورت چشمام باز کردم که ص...ھجوم نور به چشمام باعث شد سريع چشمامو ببندم
  .آھی رو جلوم ديدم

  
  .دستشو تکيه گاه سرش قراره داده بود و رو به من دراز کشيده بود

  
  :با ديدن چشمای بازم گفت

  
  گرسنت نيست؟--
  
  .ديروز فقط يه کيک تونستم بخورم..چرا خيلی گرسنمه--
  

  ..و پشت بندش با حرف زدنم گوشه ی لبم سوخت
  

  .چشمامو از درد بستم و دستمو روش گذاشتم
  

با ديدن لباسام و حس کردن چسبی گوشه ی لبم به آھی که سرجاش نشسته بود 
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  .نگاھی انداختم
  

  .شونه ايی باF انداخت و از جا بلند شد
  

  :درحالی که از جام بلند ميشدم گفتم
  
  اول دوش ميگيرم بعد ميام صبحونه رو آماده ميکنم باشه؟ --
  

  :شيطون دستمو کشيد و گفت
  
  دو نفره چيه؟ نظرت با يه دوش--
  

  :خنديدم و دستمو دور گردنش انداختم
  
  فقط يه دوش؟--
  

  :بوسه ايی روی Fله ی گوشم گذاشت و زمزمه کرد
  
  .حاF تو حموم در موردش فکر ميکنم--
  

بلند خنديدم که لباش صدام رو خفه کرد و بازی لباش و حرکت دستاش باعث شد 
  ...دستم چنگ بشه تو موھاش

  
  :لبشو فاصله داد و گفت. ندم کرد که پاھام دور کمرش حلقه شدکمرمو گرفت و بل

  
  پشيمون شدم ھمين جا تصميم گرفتم--
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سرشو تو گردنم فرو برد و راھشو به سمت حموم برد و دستشو زير تاپ توی تنم 

  .برد
درو بست و دونه دونه لباسامو دراورد و ھر قسمت از بدنم که لخت ميشد رو با 

  ..کيدلباش ميبوسيد و ميم
  ..دوش ابو باز کرد و منو زيرش ھل داد

  
  ..قبل از اينکه به خودم بيام مردونگيشو فرو کرد

  
  ..از درد جيغ بلندی زدم که لباشو روی لبام گذاشت و حرکاتشو شروع کرد

  
  ...کم کم درد رفت و به جاش لذت مست کننده ايی اومد

  
  ..صدای نالم باF رفته بود 

  ..شو روش کشيدگازی گردنم گرفت و زبون
آه عميقی کشيدم که ضربه ی محکمی وارد کرد و نوک سينمو با انگشتاش فشار 

  ..داد
پايين تنم منقبض شد که صدای آھی باF رفت و با آخی که گفت داغ شدم و 

  ..سوختم
  

*****  
  

  .تازه از حموم بيرون اومده بوديم
  .موھامو خشک کردم و به سمت آشپزخونه رفتم

  
  .رو آماده کردم و چايساز رو روشن کردموسايل صبحونه 
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  .آھی صندلی رو عقب کشيد و نشست

  
  .داشتم مربا رو توی کاسه ميذاشتم که با  شنيدن حرف آھی دستم خشک شد

  
  چرا بھم نگفته بودی از سر سفره ی عقد فرار کردی؟؟--
  

  .جوابی ندادم
  
  ھوم نياز؟--
  

  .صدای جديش مانع اين ميشد که ساکت بمونم
  
  ه فرقی ميکرد؟چ--
  
 !فرق ميکرد حداقل اونجا بھتم نميزد که اين داره چی ميگه_
 
  .من بھت دروغ نگفتم--
  
  .منم نگفتم دروغ گفتی_

  !سوال من اين بود چرا نگفتی
  
  ...من--
  

  :حرفمو قطع کرد
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  .وقتی داری با من صحبت ميکنی بھم نگاه کن--
  
  

  :نفس عميقی کشيدم و به طرفش برگشتم
  
  .ميترسم باورم نکنیمن _

  .نميخوام تو رو با گفتن حقيقت از دست بدم
  

  :ابرويی باF انداخت 
  
  مگه چيز پنھون ديگه ايی ام ھست که نگفته باشی؟--
  

  :ھول شدم
  
  .فقط ھمين بود...نه--
  

  :سرشو تکون داد و مشکوک پرسيد
  
  مگه نگفته بودی قرار بوده عموت تو رو به طلبکار بابات بدتت؟--
  

  ...:م لرزيددست
  
چرا ميخواست بده اما سھيل جلو اومد و گفت که دوستم داره و خودش طلبکار --

  .بابامو قانع ميکنه قسطی بديم
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  :شکش رفع نشده بود ولی چيز ديگه ايی نگفت و حرفو عوض کرد

  
  گوشه ی لبت ھنوز ميسوزه؟--
  
  ...نه زياد--
  

  .نگاھشو تو صورتم چرخوند
  :موند نگاھش روی بينيم ثابت

  
  .وقتی بھت سيلی زد ديدم که بينيت ھم خون اومد--

  ?درد نميکنه؟چيزی حس نميکنی
  
نه حساسم قبG ھم با کوچکترين ضربه ايی خون ميومد يا اگه يکم زير آفتاب  --

  .ميموندم ضعف ميکردم و از بينيم خون ميومد
  

  .وقتی نشستم بوسه ايی رو دوتا گونه ھام نشوند
  
  گونه ھات موندهرد دستاش روی --
 
تو که کGس نداری اما من امروز  با عظيمی کGس داشتم و نرفتم ايش عين اين _

تازه به دوران رسيده ھاس سنی نداره جو استادی گرفتتش زرتی حذف ميکنه 
  انقدرم گند اخGقه

  
  :مشکوک خنديد و لقمه کره و مربا به دستم داد و گفت
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  نميتونی بيایتو نگران نباش بھش پيام دادم که _
  

  :چشمام گرد شد
  
  ?اگه بپرسه اين کيه و از کجا ميدونی_
  

  :دوباره خنديد
  
  .عظيمی دوستمه و ميشناستت_
  
  

  !دھنم باز موند و با چشمای گشاد بھش خيره موندم
  
  
  ?چيه_

  ??بھم نمياد دوست تازه به دوران رسيده و گند اخGق داشته باشم
  

بودم لبخند دندون نمايی زدم و سرمو پايين به خودم اومدم و از سوتی که داده 
  ..انداختم

  
  ..خنديد و موھامو بھم ريخت

  
بعد از صبحونه آھی لپ تاپ و يه سری برگه اورد و روی مبل نشست و گفت که 

  به کارھاش ميرسه
  

  ..منم کنارش روی مبل لم دادم و مشغول تلويزون شدم
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  ..ساعت حوالی يازده بود که زنگ خونه زده شد

  
ھی نگاھی به ساعتش انداخت و برگه ی تو دستشو روی ميز انداخت و از جا آ

  ..بلند شد
  

  .از آيفون تصويری نگاھی به بيرون انداخت
  

  ..ابروھاش از شدت تعجب توی موھاش گم شد
  
  نياز بدو يه لباس مناسب بپوش_
 

شلوار و تونيک تا دو وجب زير باسن ...از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم
نميدونستم بايد شال سرم کنم يا نه؟ اما باFخره ..موھامو مرتب کردم.پوشيدم

  ...تصميم گرفتم ھمين طوری برم بيرون
  

  .صدای گفتگو از بيرون ميومد ولی واضح نبود
  ...از اتاق زدم بيرون

  
  .وارد سالن که شدم با ديدن شخص رو به روی آھی سرجام خشک شدم

  
  عمو اينجا چيکار ميکرد؟

  
  ..سرفه ايی کرد که به خودم اومدم  آھی

  
  :با تته پته گفتم.. از ھولم نميدونستم چيکار کنم
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  ..خوش اومدين..سGم عمو_
  

  .دستی به صورتم کشيدم....سريع به سمت آشپزخونه رفتم
  

  ؟...نکنه فھميده باشه
  

  .از شدت بيچارگی اشک تو چشمام جمع شده بود
  

گفت و به سمت آشپزخونه اومد و با ديدنم  صدای آھی رو شنيدم که با اجازه ايی
  .چشماش گرد شد

  
  .نزديکم شد و دست يخمو تو دست گرفت

  
  تو چت شده؟--
  
  ما چيکار کنيم؟...آھی اگه چيزی فھميده باشه--
  

  :پووفی گفت
  
  ...چيزی نيست نترس--
  

اما چھره ی ترسيده و چشمای غرق اشکم رو که ديد دستاشو دو طرف صورتم 
  .گذاشت
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  چيزی نيست باشه؟--
 !ھرچی شد من کنارتم

 
  .سری تکون دادم در حالی که ھنوزم به صحت حرفاش مطمئن نبودم

  
  :بوسه ايی به پيشونيم زد وگفت

  
  .يه قھوه  آماده کن و بيا--
  
  :فين فين کنان گفتم 
  
  .عمو چايی با ليمو دوست داره--
  

  :لبخند عميقی زد
  
  .باشه ھمونو درست کن و بيار--
  

  .بوسيدن گوشه لبم از آشپرخونه بيرون رفتو با 
  

  .مشغول  درست کردن چايی شدم و بعدسينی به دست به سمت عمو رفتم
فنجون چايی رو جلوی عمو و و قھوه رو روبه روی آھی گذاشتم که لبخندی به 

  .روم پاشيد
  

  .با نگاھش بھم اشاره کرد که پيشش بشينم
  

  :ت و قلپی از چاييش خورد و گفتکنارش نشستم که عمو  نگاھی بھمون انداخ
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  ..باھاتون حرف داشتم و نميتونستم برای بعد بزارمش--
  

  :آھی پا روی پا گذاشت و گفت
  
  ..بفرماييد عمو جان سرتا پا گوشيم_
  

  .عمو عميق نگام کرد جوری که سرمو انداختم پايين و با دستام بازی کردم
  

 .ون لحظه برام کم بودبا شنيدن جمله ايی که گفت قبض روح شدن برای ا
 
  ..شناسنامه ھاتونو بياريد --
  

  ..آھی سرجاش جا به جا ميشه و ليوان قھوشو ميزاره روی ميز
  
  چرا ميخواييد اونارو ببينيد؟--
  
  .جوون من اين ھمه سال تجربه کسب نکردم که شما دوتا سرمو شيره بماليد--
  

  :با دست به دوتامون اشاره کرد
  
  حتی محرم ھم نيستيد؟... شما دوتا ازدواج پيشکش فکر ميکنی نميدونم--
  

  .از ترس فلج شده شده بودم
  
  ...تو...اومد باھاتون اتمام حجت کنم--
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  :به آھی اشاره کرد

  
محرمت بشه و . اگه  ميخوای  اين دختر توی خونت باشه مجبوری  عقدش کنی--

يام اينجا و به اF از طريق ھمون قانونی که ديروز سھيلو  باھاش تھديد کردی م
  .زور ميبرمش و تو يکی رو ميفرستم اب خنک بخوری

  
  :آھی از جا پريد

  
بزرگتريد و احترامتون واجب اما شما متوجھيد تو خونه ی خودم داريد تھديدم --

  ميکنيد؟
  

  :عمو با خونسردی ذاتيش پا روی پا انداخت و گفت
  
  ...آره متوجھم--
  

  :رو به من گفتآھی با حرص خواست جوابی بھش بده که 
  
  .نياز من فکر ميکردم مثل دخترم بزرگت کردم_

  ...حداقل ھمه چی مھيا بود برات
  

  .پوزخندی زدم
  
کدوم پدری دخترشو بخاطر پول به طلبکارا ميده که شما ميگيد منو مثل --

 دخترتون بزرگ کرديد؟
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  :عمو با چشمای عصبی گفت
  
ه داشتی از اذيتای پسر پفيوزم حداقل اينقدر پدری و غيرت روت داشتم که اجاز_

  .بھم بگی تا جلوشو بگيرم
  

  .ھينی گفتم و به سرعت به آھی نگاه کردم
  .تو ھمون حالت خشک شده بود

  
  :انگشت اشارشو تکون داد

  
  شما منظورتون از اين حرفا چيه؟...شما_
  

عمو نگاھی بت آھی انداخت و جوابی بھش نداد و فقط سرشو با تاسف تکون 
  ...داد
  
طوری که دندون ھام بھم ...آشکار و واضح..ن بار واقعا از ترس ميلرزيدماي

  ..ميخورد
  

  :عمو از جا بلند شد و گفت
  
عصر ..من گفتنی ھا رو بھتون گفتم و فقط تا فردا فرصت داريد جواب بديد_

  .زنگ ميزنم جواب آخرو ميگيرم
  
  

  ..و چندی بعد صدای بھم خوردن در نشون از رفتنش ميداد
  



 دزديدمت

 

138 

يھو خم شد و ليوان قھوه رو به سمت ..به آھی بود که عصبی راه ميرفت حواسم
  .ديوار پرت کرد

  
  :جيغی زدم که دادش بلند شد

  
  دستمالی شده بودی نياز؟  آره؟_

  پسر عموت راضيت نميکرد که اومدی ور دل من چسبيدی نه؟
  

  ..با چشمای گشاد و دھن باز  نگاھش ميکردم
  .دممقصر آزارھای سھيل من شده بو

  
  صبح برا ھمين بھم نميگفتی؟_

ده ايی ھستی و پرتت *ھول بودی و دست و پات ميلرزيد که من  بفھمم تو چه جن
 کنم بيرون بگم ھــــــری؟ آره؟

 
  .از جا بلند شدم  و بدون ھيچ حرفی به سمت آشپزخونه رفتم

  
  ...شروع کردم به پختن غذا  

  .حرکاتم کامG عصبی و ھيستريک بود
  

بيم برگشته بود و دستام ميلرزيد و نميتونستم جلوی لرزش انگشتامو لرزش عص
  .بگيرم

  
بشقابو بلند کردم که از شدت لرزش دستم افتاد و صدای شکستنش فضای 

  ..آشپزخونه رو پر کرد
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خيلی ..خم شدم تا تيکه ھای بشقابو جمع کنم اما بازم از دستم افتاد و دستمو بريد
  ...عميق

  
  ..کيمو به کابيت پشت سرم دادمبا گريه نشستم و ت

  
  ..اين بار صدای ھق ھقم بود که تو فضا پيچيده بود

  
دستمو روی کف دست ديگم گذاشتم ..خون پارکت آشپزخونه رو به گند کشيده بود 

  ..از درد لبمو گزيدم..و فشار دادم
  

  ..وروپشو به آشپزخونه حس کردم
  

  :خيلی ارومی گفتدستشو روی دستم گذاشت و با ديدن دستم با صدای 
  
  ...چيکار کردی _
  

  ..دستمو از زير دستش کشيدم و به سختی از جا بلند شدم
  

  :بازومو گرفت که محکم پسش زدم و داد زدم
  
  . ولم کن_
  
  چندتا دستمال برداشتم و دور..به سمت اتاق رفتم 
  
  ..دستم پيچيدم اما طولی نکشيد که خونی شد 
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به سمت ..بزرگ و عميق بود..شقاب بريده بودتقريبا با تيکه ی بزرگ  و تيز ب
  .دستشويی تو اتاق رفتم و دستمو زير شير اب گذاشتم

  
 .چشمامو از درد روی ھم فشردم

 
  :گرمای بدنشو حس کردم

  
  .زخمت عميقه برو لباس بپوش بريم بخيه اش کنيم...لج نکن نياز _
  

ز بريدگی بيرون بی اعتنا به حرفش دستمو بيشتر فشار دادم و خون ھمينجوری ا
  .ميومد

  
  .بازوم رو محکم گرفت و فشار داد از درد ضعف رفتم و آيی گفتم

  
  :با صدای جدی و خشکی گفت

  
  .برو لباساتو ھمين اFن بپوش تا خودم دست به کار نشدم_
  

خواستم حرفی بزنم که ابروھاشو توھم کشيد و منو کشيد تو اتاق و به سمت کمدم 
  .رفت

  
دستش به سمت تونيک تنم اومد که قدمی به عقب .اوردمانتو و شلواری در

  :برداشتم
  
  ...خودم عوض ميکنم برو بيرون_
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چندبار دھنشو باز و بسته کرد  ولی حرفی نزد و بعد از .از لحنم عصبی شد 
  ..برداشتن لباساش از اتاق زد بيرون

  
  .اشکام روی صورتم ريخت

  
باساشو عوض کنه و دستشو ده اس ل*چه دليلی داره دختری که فکر ميکرد جن

  بخيه بزنه؟
  

  .لباس پوشيده و آماده  بيرون رفتم
  

  تو ماشين ھيچکس حرفی نزدو تو سکوت عذاب آوری فرو رفته بوديم
 

  .دو ساعت طول کشيد تا کارامون تموم بشه
  

از سوزش و درد رو به موت بودم  اما ھيچ حرفی ...دستم پنج تا بخيه خورده بود
  .نميزدم

  
  ...ودم صورتم زرد شده بودمطمئن ب

  ...لبام از بس گاز گرفته بودم خون افتاده بودن
  

  .به آھی نگاه نميکردم ولی صدای نفس ھای کGفه و عصبيشو ميشنيدم
  

به خونه که رسيديم بيصدا به سمت اتاق رفتم لباسامو عوض کردم و روی تخت 
  .دراز کشيدم

  
  .چشمامو که بستم اشکام از بينشون راه افتاد
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  .من کاری نکرده بودم.من دختری نبودم  که تحقير بشم

  .فقط عاشق شدم
  

  .عاشق مردی که ھرشب تختش با يکی گرم بود
  

  .تکون تخت رو حس کردم و بعد دستی که منو توی بغلش کشيد
  

  .صدای ھق  ھقم بلند شد.دستشو توی موھام فرو کرد و آروم نوازش کرد
  
  ...گريه نکن_
  

  .نداشت اما گريه ی من تمومی
  :صدای ارومشو شنيدم

  
  براچی گريه ميکنی؟؟_

  فکر ميکنی اينجوری من نرم ميشم و عقدت ميکنم؟؟
  

  .گريه ام قطع شد
  .دھنم باز موند

  .چشمای اشکيم گرد شد
  

 .مبھوت ھلش دادم اونطرف و مبھوت تر بھش خيره  شدم
 

  .روی تخت نشست و موھاشو محکم چنگ زد
  ...گوش کن نياز_
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  .ا پريدم و وسط اتاق ايستادمعصبی از ج

  ...داشتم ديوونه ميشدم
  

  .ديگه طاقت اين ھمه تحقيرو نداشتم
  

  :بين حرفاش پريدم و انگشت اشارمو به طرفش گرفتم
  
فکر کردی با اون ھمه تحقيرھا و سرکوفت زدنا  بازم .نه آھی تو گوش کن_

  .ميمونم؟ من خودمو غالبت کردم
  

  :داد زدم
  
زوری سوار ماشينت شدم ... زير ھزار نفر خوابيدم.لی شدماره اصG من دستما_

  ..تحريکت کردم و مجبورت کردم با من باشی...
  

  :تو چشماش نگاه کردم
  
  ..اما مطمئن باش از اين به بعد نيستم_

  .از اين به بعد دختری که ھروقت بخوای در اختيارته نيستم
  

  :اومد جلو و گفت
  
  ...خفه شو_
  

  :باز تو حرفش پريدم



 دزديدمت

 

144 

  
  از کجا معلومه بکارتم ھم ترميم شده نباشه ھان؟_

  از کجا ميدونی؟
   
  

  .ھمين که اين جمله از دھنم بيرون اومد يک طرف صورتم سوخت
  

  .دستمو روی صورتم گذاشتم و بھش نگاه کردم
  .از عصبانيت نفس نفس ميزد و صورتش قرمز شده بود

  
اFن !تم تا بھم نگی ھریمن ھرزم که فقط زيرخواب اين و اون ميشم و بھت نگف_

  .که عموم اومد و به ھيچ ازدواجی  مجبور نيستم
  !ميرم 

 !ميرم و پشت سرمو ھم نگاه نميکنم
 

از اتاق زدم بيرون و به اتاق رو به روش که برای مھمونا بود رفتم و درش رو 
  .قفل کردم

  
  .روی تخت نشستم و گريه مو دوباره از سر گرفتم

  
  .بود دو ساعت بعد آھی پشت در

  
  ... پاھاشو از زير در ميديدم

  
  .بGخره تصميم گرفت و در زد...در نزد و مدتی فقط اونجا ايستاد
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  ...بيا شام بخور...نياز_
  

  .پوزخند غليظی زدم
  ...تلخ
  

  .چشمامو بستم و توجھی بھش نکردم
  

  .دوباره در زدو دستگيره در تکون داد
  

  ...نج رفت برای صدای خستشصدای لعنتی گفتنشو شنيدم و مِن احمق دلم غ
  

  .احساس گرسنگی نميکردم و نميدونم کی بود که به خواب رفتم
  
  "آھی"
  

  .به جای خاليش روی تخت نگاه کردم
  ميخواست بره؟

  
  يعنی جای رو به روم ديگه پر عطر تنش نميشه؟

  ديگه صدای نازش توی گوشم نمينشست؟
  

  يکی ديگه بشه؟؟ يعنی ظرافت ھاش و زنانگی ھاش ممکنه يه روزی مال
  

  .ياد حرفش افتادم
  
  "از کجا معلوم که بکارتم ترميمی نباشه؟"
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  .با عصبانيت مشتمو روی تخت کوبيدم

  ...لعنت بھت نياز
  ...لعنت بھت 

  
  .غير صبحونه چيز ديگه ايی نخورده بود

  ..!نياز  شکموی من اFن از گرسنگی در چه حالی بود
  ..نياز من

  
  ..کم روی ھم فشار دادمپووفی گفتم و چشمامو مح

  آخه اين ھمه مصيبت يھو از کجا اومد
 

  .ياد نگاه خيسش و صدای لرزونش دلمو به درد آورد
  

  ...پر از حسای ضد و نقيض بودم
  ...پر از ترديد

  
از شدت فشاری که امروز روم بود و فکرايی که توی مغزم می اومد سرم در 

  .حال انفجار بود
  

  .و بستم و خودمو به خواب سپردمدوتا مسکن خوردم و چشمام
  

  ...صبح با صدای کمد چشمای دردناکمو باز کردم
  

  .نگاھی به خودم و بعد به منبع صدا انداختم
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با ديدن نياز که لباس پوشيده و حاضر داره کوله اشو پر ميکنه خواب به شدت از 
  .سرم پريد و روی تخت نشستم

  
  ...مه دادزير چشمی نگاھی بھم انداخت و به کارش ادا

  
  ...از تخت اومدم پايين تا خواست از اتاق بزنه بيرون دستشو گرفتم

  
  :به کوله ی تو دستش اشاره کردم و گفتم

  
  اين چيه تو دستت؟_
  

  .عاقل اندر سفيھانه نگاھم کرد
  ...چشمای قرمزش دلمو لرزوند

  
  استاد من بايد بگم اين چيه؟_
  

  :چونشو توی دستم گرفتم
  
  ...زار کنارمسخره بازی رو ب_

  کدوم گوری ميخوای بری؟
  
  ...به عمو زنگ زدم بياد اينجا_

  ...اFنم تو راھه
  

  وقتی اومد ھم به پاش  ميوفتم تا قبولم کنه و برگردم خونه 
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  ...!تو خيلی غلط کردی_
  

با عصبانيت چونشو از توی دستم بيرون  آورد و خواست بازوشو دربياره که  
  ...محکم تر فشار دادم

  
  .نميذاشتم من

  ...من نميذاشتم از کنارم جم بخوره
  ...از اين خونه بره

  ...عطر تنش
  ...صداش

  ...عطر موھاش
  ...خنده ھاش
  ...شيطنتاش

  
  ...من نيازو از دست نميدادم

  .به ھر قيمتی که باشه
  

  :سرمو زير گوشش بردم و گفتم
  
  تو که نميخوای عموت چيزی بفھمه؟_
  

  .صدای چی گفتنش تو گوشم پيچيد
  .Fله ی گوششو بوسيدم

  
  :دستمو دورش حلقه کردم و زمزمه کردم
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  ..اينکه_
  

  :بی صبر و با کمی ترس گفت
  
  اينکه چی؟؟_
  

  ...به باسنش چنگ زدم
  ...آھی  کشيد که ديوونه ام کرد
  ...من اين دختر رو نگه ميداشتم

  
  :گردنشو گاز گرفتم و دستمو روی باسنش حرکت دادم

  
  .ا چقد لذت بخش و ھوس انگيز بوداينکه تجربه ی اينج_

  ...تنگيش نفس آدمو ميبره
  

 .نفس ھای تندش حاF قطع شده بودن وکامG خشک شده بود
 

  .ازش جدا شدم و بھش نگاه کردم
  

  :نگاھمو که متوجھش ديد  اروم لب زد
  
  ...تو اين کارو نميکنی _
  

  :جدی سر تکون دادم
  
  ...سعی کن تجربش نکنی_
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  :بلندتر گفت

  
  ...اين کارو نميکنی آھی تو_
  
  ميتونی بری بعد بفھمی ميکنم يا نه؟_
  

  .نگاھش حس حيوون بودن رو بھم منتقل ميکرد
  ...حس خطاکار  بودن

  
  ...اينجا ميمونی _

  !پيش من
  تو اين خونه و 
  ...اين اتاق 
  

  .نزديکش شدم
  
  .ھيچوقت عقدت نميکنم_

  .اينو آويزه ی گوشت کن
  ابدا... ھرگز...ھيچوقت

  !روز با خودت تکرار کن که ھميشگی نيستی ھر
  

  .و دل خودم از اين جمله بيشتر سوخت
  

  ...دنبالش کردم که تا روی چونش رفت ...قطره اشکی  روی گونه اش سر خورد
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  .به چشماش نگاه کردم
  .مظلوم ترين نگاھی که ديدم پيش روی نگاه نياز کم می آورد

  
  .اما صيغه ات ميکنم_

  ...توام ميشی زنم
  ...زن صيغه ايی من

  
  ...افتادن کوله از دستش ھمراه شد با خوردن زنگ ايفون

  
 .سريع از اتاق زدم بيرون و درو باز کردم...طاقت نگاه کردن به چشماشو نداشتم

 
  .عموش پشت در ايستاده بود

  
  .با ديدنم لبخند کمرنگی زد که به داخل تعارفش کردم

  
  ...بيرونھمين که نشست نياز از اتاق اومد 

  
ارايش کمرنگی کرده بود و موھاشو ...دامن تا زير زانو با بلوز ستش پوشيده بود

  .با کليپس  بسته بود
  

  .با عموش احوالپرسی کرد..سعی کردم نگاھمو بھش ندوزم
  

  :صدای نازش گوشمو نوازش ميکرد
  
  عمو جان چای ميخوريد يا قھوه؟_
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  :عموش دستشو گرفت و فشرد
  
  ...يابشين اينجاب...ھيچی عزيزم_
  

  .سرجاش نشست
  .نيم نگاھی بھش انداختم

  
  .ميديدم که اصG نگاھم نميکرد و تمام حواسش به عموش بود

  
  :نگاھی به دوتامون انداخت

  
  خب چيشد؟_

  نياز سر صبحی چرا بھم زنگ زدی؟ اون حرفا چی بود؟
  

  :نياز نفس عميقی کشيد و گفت
  
  ..من ميخوام بگم که من با شما_
  

  :ر اينکه باھاش بره  قلبم ايستاد و بين حرفش پريدماز فک
  
  .نياز با شما نمياد_

  ...ما تصميم گرفتيم باھم محرم بشيم
  

 .سريع خواست چيزی بگه که دستشو محکم فشردم
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  :دستمو پس زد و بلند شد
  
  ...عمو ميخواستم بگم که من با شما ميام_
  

  :از جا بلند شدم و بازوشو گرفتم
  
  !نیتو بيخود ميک_

  .تو ھيچ جا نميری... ھمين که گفتم
  

  .عموش به تندی از جا بلند شد و بازوی نياز رو گرفت و کشيد
  .بدون تقG دستمو شل کردم

  
  :برزخی و تھديدوار به نياز نگاه کردم

  
  ...نياز از اينجا رفتی، نرفتی ھا_
  

  :با چشمای لرزون تو چشمام نگاه کرد
  
  ...نميخوام اينجا بمونم_

  !يخوای بگی بگوتوام م
  .من ھيچی برای  از دست دادن ندارم

  
  :عموش وسط حرفش پريد و داد زد

  
  ...بس کنيد ديگه_
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  :عصبی به نياز نگاه کرد
  
  تو چه غلطی کردی که آھی داره بخاطرش  تھديدت ميکنه؟_
  

  .موقعيت بدی بود
  

  .من تھديد کرده بودم
  ...ترسونده بودمش

  ...مجبورش کرده بودم
  ...ملاما وقت ع

  
  .من ھيچوقت ھمچين کاری نميکردم...نگاھی به چشمای نمناک نياز انداختم

  
  :يه قدم جلو رفتم

  
  ....عمو ج_
  

  :دستشو باF آورد
  
  ...خودش بھم ميگه_
  

  :بازوشو تکونی داد
  
  اين بار چه غلطی کردی ؟_
  
  ...کاری نکردم عمو...اری...من ک...من_
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  .نو با خودش بردقطره اشکی روی گونش سر خورد و دل م

  
يا برو وسايلتو بيار برگرديم خونه يا ھمين اFن ميبرمتون !تکليف منو روشن کن_

  ...محرم بشيد
  

  .نياز لباشو روی ھم فشرد و حرفی نزد
  

  :آھی کشيدم و گفتم
  
  ...ما يکم قبل اومدن شما بحث کرديم عمو_

  .برای ھمينه نياز دلخوره
  .اFن آماده ميشيم

  
 .ز نياز به سمت اتاق راه افتادمو خودم جلوتر ا

 
  "نياز"
  

  :عمو نگاھی بھم انداخت ...سرمو پايين انداختم و سرجام ايستادم
  
  معلومه دوست داره چرا داری ميچزونيش؟_
  

  :بھش نگاه کردم...به زور لبخند زدم
  
  ...فقط . قصدم اين نيست_
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  :ام کشيد دستی روی موھ...حرفمو قطع کردم و دوباره سرمو پايين انداختم
  
  ...برو لباساتو بپوش بريم تا دير نشه_
  

  .نگاه عمو رو  روی خودم حس کردم....چشمی گفتم و به سمت اتاق رفتم
  

  .درو آروم باز کردم...خجالت کشيدم که جلوی اون تو اتاقی برم که آھی رفت
  

  .نيم نگاھی بھم انداخت...آھی رو با باF تنه لخت مقابل آيينه ديدم
  

  .ی عضGتش خشک موندنگاھم رو
  ...برای مرد بی رحمم.. دلم براش تنگ شده

  
زير چشمی ھواشو ...نگاه غمگينمو ازش گرفتم و لباسامو از توی کمد درآوردم

  .داشتم که پيراھنشو پوشيد و موھاشو ژل زد
  

  :درو باز کرد 
  
  ...منتظرتيم دير نکن_
  

کفش ستشو از کمد پايين مانتو کوتاه آبيمو با شلوار لی مشکی پوشيدم و شال و 
  .بيرون آوردم

  
  .آرايشی کامل کردم

  
  .قراره عروس بشم الکی که نيست.زھرخندی زدم
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  .و کلمه ی صيغه تو ذھنم تکرار شد
  

  .نفس عميقی کشيدم و از اتاق بيرون زدم
  

  .از دو پله  منتھی به سالن پايين اومدم که عمو رو ديدم با آھی صحبت ميکنه
  

  .داخته بود و متفکر به حرفای عمو گوش ميدادآھی سرشو پايين ان
  

  .نزديک که شدم عمو حرفشو قطع کرد
  
  .چه خوشکل شدی..به به عزيزم _
  

  .لبخندی زدم
  .به آھی نگاه کردم

  ...نگاھشو نميتونستم تعبير کنم
  .کGفه روی صورتش دست کشيد و نگاھشو ازم گرفت

  
  :عمو لبخند زيرکی زد و گفت

  
  بريم؟_

  ...وقت گرفتم
  

  :بھش نگاه کردم
  
  کی عمو جون؟_
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  :فاتحانه نگام کرد
  
  ...ديروز قبل اينکه بيام_
  

  .آھی سرجاش ايستاد و خنديد.با تعجب بھش نگاه کردم
  
  ؟ واقعا_
  
  دروغم چيه بچه؟_

 .مطمئن بودم موفق ميشم
 

  .سوار ماشين شديم و به سمت آدرسی که عمو داد رفتيم
  

آھی کGفه شده بود ...عت تو محضر معطل شديميه نيم ساعت تو ترافيک و نيم سا
  .و اين از راه رفتناش تو راھرو مشخص بود

  
صدای عصبی ای آھی رو کنار ...سرمو پايين انداختم و با انگشتام بازی ميکردم

  :گوشم شنيدم
  
  ...نياز داری  عصبيم ميکنی_
  

  :نگاه متعجبمو بھش دوختم که نگاھشو به موھام دوخت
  
  ھمه موھاتو بيرون انداختی؟چه خبرته اين _
  

  :با تعجب لب باز کردم چيزی بگم که تشر زد
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  ...بکش جلو اون شالو_
  

با شنيدن صدای عمو از  جا بلند ....لبامو روی ھم فشردم  و شالمو جلوتر کشيدم
  .شديم و به سمت اتاقی  که محضر دار بود

  
  !عمو گفته بود محرميت فقط با برگه و مدرک 

  
  .شونمون دادن نشستيمسر جايی که ن

  ...و بعد از چند لحظه من ميشدم زن آھی
  

  ...زن صيغه ايی و موقتی آھی
  

  .با گفتن ُقبلت قطره اشکی روی گونم سرازير شد
  

  .عمو با لبخند عميقی تبريک گفت بھمون و بوسيد
  

  ...ادمای کمی که شاھد صيغه شدنم بودن دست زدن
 .آھی پيشونيمو بوسيد

 
  .ازمون خداحافظی کرد و گفت که خيالش از من راحت شدهعمو دم در محضر 

  
که بعد اون عروس کذايی که فرار کردم  خيلی ناراحت شده ولی دنبالم گشته پيدام 

  :نکرده و در آخر دستمونو تو دست ھم گذاشت و لحظه ی اخر گفت
  
  ...آھش بد دامن ميگيره آھی_
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  !مواظبش باش
  

  .و رفت
  .د و رفتبه ھمين آسونی مارو محرم کر

  ...من موندم و شوھرم
  ...من و موندم و کلمه صيغه

  ...من موندم بغض تو گلوم
  

  .به سمت ماشين رفتيم و اين بار کنار آھی قرار گرفتم
  

  .تمام راھو ساکت بوديم
  

  ...سکوت خيلی تلخی که تمام سيستممو بھم ريخته
  

  .عصبيم ميکرد که ھيچ حرفی نميزد
  ...ھيچی نميگفت
  ...نميداد حرکتی انجام

  .ساکت و صامت فقط به سمت خونه ميروند
  

  .پاھامو تو شکمم جمع کردم و سرمو روش تکيه دادم و چشمامو بستم
  

  .با ايستادن ماشين چشمامو باز کردم و پياده شدم
  

  .. منتطر موندن چه فايده وقتی ازم انتظاری نميخواست
  
  "با خودت تکرار کن که دائمی نيستی"
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  .شتيم خودمو توی اتاق حبس کرده بودماز وقتی که برگ

  .از وقتی برگشتيم اين جمله تو ذھنم چرخ ميزد
  

  !چرخ می زد
 !نابود ميکرد

 
  .تقه ايی به در خورد

  ...در اتاق رو قفل نکرده بودم و خيلی راحت ميتونست بياد داخل
  

  .بدون اينکه حرفی بزنم يا جوابی بدم به در اتاق زل زدم
  .اتاق آروم باز شد بعد از چند دقيقه در

  
  .روی تخت کنارم نشست.به صورتش زل زدم

  :سرشو به طرفم برگردوند
  
  تا کی ميخوای اينجا بشينی؟_
  

  .شونه ايی باF انداختم
  .جوابی بھش ندادم

  ...در واقع نميدونستم از اين به بعد بايد چطور باشم
  چطور رفتار کنم؟

  اصG به چه دليل منو موندگار کرده بود؟
  

  .داغی دستاش حالمو مقلب کرد...امو گرفتدست
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  :صدای ارومش به گوشم رسيد
  
  ...بريم بخوری...غذا رسيد_

  ...از ديروز ھيچی نخوردی
  

  .از جا بلند شدم ووبی حرف به سمت اتاقمون رفتم
  

  .لباسامو عوض کردم و به سالن رفتم که از آشپزخونه صدام زد
  

  .بوی جوجه باعث شد صدای شکمم دربياد
  .يب ھم نيستعج

  منی که لحظه به لحظه دھنم تکون ميخورد، يه روز کامل غذا نخورده بودم
 

  ...سر ميز نشستم و شروع کردم به غذا خوردن
  

  .اما آھی دستاشو زير چونش گذاشت و بھم خيره شد
  .سرمو پايين انداختم و به نگاه سنگينش اھميتی ندادم

  
  :وقتی غذا رو تموم کردم گفت

  
  سير شدی؟_
  
  ...مرسی_
  

  .خواستم از جا بلند شم که اشاره زد بشين
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  ...ببين تو اFن زن منی_
  !چه برای دو سال چه دو ماه چه يه ثانيه

  ...قانونا و عرفا اFن زن من محسوب ميشی,شرعا
  

  :سرمو پايين انداخته بودم و با چنگال بازی ميکردم که با تحکم گفت
  
.. بت ميکنم سرتو بلند کن و بھم نگاه کنھميشه بھت گفتم وقتی دارم باھات صح_

  ...من دارم با تو صحبت ميکنم نه با موھات يا در و ديوار
  

نفس عميقی کشيدم و سعی کردم تحمل کنم و عصبانيت و خستگی اين دو روز رو 
  .سرش درنيارم

  
  :تو چشماش نگاه کردم

  
  ...بگو ميشنوم...خب_
  

  :چشم غره ايی بھم رفت
  
  ...تم بيشتر شدهاFن ديگه مسئولي_

  ...جايگاه تو باFتر رفته 
ببين نياز از ھمين امروز تا اخرين لحظه صيغمون من بايد بدونم کجا ميری کجا 

  ...ميای 
  ...محدودت ھم نميکنم

  
  ..من عادت ندارم که بخوا_
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  :خونسرد شونه ايی باF انداخت
  
  قرار نيست شرايط مثل قبل بمونه! عادت کن_
 
  ه شرايط فرق کنه؟چی فرق کرده ک_

  ...!من ھمون نيازم و تو ھمون آھی
  

  !فقط اFن اسم زن صيغه ايی رو يدک ميکشم و فکر نکنم اينم اھميتی داشته باشه
  

  :ابروھاشو باF داد
  
  ...قبG ھم برام مھم بود کجا ميری کجا ميای _

  .با کی رفت و امد ميکنی
  !اما اFن وضع فرق کرده و خيلی مھم تر شده

تو اFن تحت ھر شرايطی که باشی زن من محسوب ميشی و بخوای نخوای  ببين
  .من شرايط رو عوض ميکنم

  
  :معترض دھن باز کردم که سريع ادامه داد

  
قرار نيست چيز زيادی عوض بشه قراره فقط از اين به بعد حلقه دستت کنی و _

صاحب  اونو ھرجا ميری با خودت ببری تا بقيه و به خصوص مردا بفھمن که تو
  .داری

  
  :زمزمه کردم

  
  توام دستت ميکنی ديگه نه؟_
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  :بی خيال گفت

  
  !من شوھر ندارم که باF سرم باشه_
  

  .مَردم و ميتونم ھمين اFن ده بيستا زن صيغه ايی مثل تو از خيابون بيارم
  

  ..چونم لرزيد
  .شونه ام لرزيد
  .چشمام لرزيد

  ...و دلم
  .دلم شکست

  .ن صاحبش شکستدلم با شنيدن خيابونی بود
  .چشمای نادم و پشيمونش ھيچ حسی بھم نرسوند

  
  :از جا بلند شدم که گفت

   
  ...نياز منظورمـ_
  

  :دستامو جلوش نگه داشتم و گفتم
  
  خيلی خوب...منظورتو خوب گرفتم..ھيس_
 

  :قبل اينکه از کنارش رد بشم بازومو گرفت
  
  ...ولم کن آھی_
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  :عصبی تکونم داد

  
  ...حرف من يه سال قھر کنی و قيافه  بگيری برام قرار نيست با ھر_
  
  ...خودت ھم داری ميگی با ھر حرف تو_

  .اما من اينجا فقط تحقير و تخريب کردنمو رو ميبينم و حرفی نميشنوم
  

  .تمام اين حرفا رو لرزون و با صدای بلندی گفتم
  

  :دھنشو باز کرد که گفتم
  
  .من قبول دارم که تو منو نميخوای_

  .و قبول دارمھمه چي
  

  :تو چشماش نگاه کردم
  
  پس چرا اينجا نگھم داشتی؟_

  تا ھی با اين حرفا منو بکوبی اره؟
  

  .چشماشو بست و بعد باز کرد که يھو به ديوار کوبيده شدم
  
  ...من فقط...نه من اينو نميخوام _
  

  .نگاھشو به لبای لرزونم دوخت
  .دندونام به ھم ميخورد
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  چرا داری ميلرزی؟_
  

  ...شو توی ديوار کنارم کوبيدمشت
  ..يھو لبای گرمشو روی لبام حس کردم

  
  .دستشو تکيه زد به ديوار و دست ديگه اش رو دور کمرم انداخت

  
 !عميق. محکم و گرم ميبوسيد

 
  .نفس نفس زنان ازم جدا شد و پيشونيشو روی پيشونيم گذاشت

  
  ...من اينو ميخوام لعنتی ميفھمی_
  

  :کمرمو محکم فشار داد
  
  .دوست ندارم_
  

  :تو چشمام نگاه کرد
  
  ...عاشقت نيستم اما بفھم که ميخوام اينجا باشی _
  

  :عصبی سرشو تکون داد
  
  .بفھم که با وجود تو ديگه به قرص خواب آور احتياج ندارم_

  .با وجود تو ديگه ھر شب يکی تو تختم نيس
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  با وجود تو اين خونه ديگه سرد وتاريک نيس
  ...خنده ھات

  ...حرفات
  ...چشمات

  ...ھمه ی اينا رو من اينجا تو اين خونه ميخوام
  

  :دوباره به ديوار کوبيدم و گفت
  
  ميفھمی؟_
  

  .دوباره سرشو به سرم تکيه داد
  
  ...ھمه حرفای اين چند روزم_

  .از روی عصانيت بود
  ...از چيزی که نميدونستم

  .از راز ھايی که فھميدم و تو پنھون کرده بودی
  

  .وسيدگونمو نرم ب
  

  .چشمامو بستم
  .صداشو نوازشگونه زير گوشم شنيدم

  
  ...متاسفم که سرت داد زدم_
  

  :Fله ی گوشمو بوسيد
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  ...متاسفم که تھديدت کردم_
  

  :زير چونمو با لباش لمس کرد
  
  ...متاسفم که تو رو با زنای خيابونی يکی کردم_
  

  .گوشه ی لبمو بوسيد
  
  .نميدونم چی ميشه_

  .کنم بعدا قراره چيکار
  :دستاشو دورم حلقه کرد

  
  .اما ميدونم اين لحظه تو رو اينجا ميخوام_
  

  .لباش مسير اشکمو لمس کرد.قطره اشکی روی گونم سرازير شد
  
  .کمرم داغون شد_
  

  .صدای خنده اش رو شنيدم
  :پچ پچ وار و با لحن خاصی گفت

  
  خودم ماساژت ميدم_
 

  :بلند خنديدم که خمار  و اروم زير گوشم گفت
  
  ...جونم خنده ھاشو_
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  .خندم کم کم کمرنگ شد

  
  .لباش مسير گردن تا گونمو طی ميکرد و منو به آسمونا ميفرستاد

  
  .اينکه آھی منو دوست نداره

  .عاشقم نيست
  

  ...فقط زن صيغه ايشم و ھيچوقت قرار نيست ابدی  بشم
  

  .اينکه اين چند روز تو جھنم دست و پا ميزدم
  مھم نبود که بود؟

  
  .م اFنه که آھی بھترين حس رو داره به من ھديه ميکنهمھ

  ...حتی اگه موقتی باشه 
  

کمرم که چنگ زده شد لبام که خيس شد به خودم اومد و محکم دستامو دور 
  .گردنش حلقه کردم

  .بلندم کرد و پاھامو دور کمرش حلقه کرد
  

  ...چشمای قشنگش خماِر خمار بودن
  

  :زير گوشمو بوسيد و گفت
  
  ...م ماساژت بدمبري_
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  ..:مکثی کرد
  
  ...ھمسر جان_
  

  .خنديدم که دوباره لبامو بوسيد و به سمت اتاق رفت
  

  .اينجا ھيچی مھم نبود
  فقط آھی مھم بود و اين لحظه

 
  .موھامو خشک کردم و روی تخت دراز کشيدم

  .خسته و خواب آلود بودم
  

  .خنديدم
  ...دو ساعت توی حموم بودن اين عوارضو داره ديگه

  
  .بين خواب و بيداری حضور آھی رو حس کردم که پشتم دراز کشيد و بغلم کرد

  
  جوجه خوابش مياد؟_
  
  ...امممم _
  

  :گردنمو بوسيد که ناليدم
  
  ...آھی ولم کن خوابم مياد_
  

  ...تند شدن نفساش نشون از خنده اش ميداد
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  عصر وقت خوابه؟7آخه _
  

  :جوابشو ندادم که محکم بغلم کرد
  
  ...بايد بری دانشگاه ھا فردا_
  
  نھھھه_
  
  ...اين چند روز جيم زدی ديگه از اين خبرا نيست...آره_

  .منم پارتی بازيم ته کشيد
  
  ...باشـه_
  

  ...خوابم برد و  ديگه نشنيدم چه جوابی بھم داد
  

  .نشسته بودم روی ميز و با دقت به حرفای استاد عظيمی گوش ميدادم
  

  .ران ميکردمبايد اين چند روز غيبتمو جب
  .از ھمون اول که وارد کGس شده بود نگاھای شيطونش روی من بود

  
  ...ھمه متوجه نگاھش شده بودن و ھی بھم نگاه ميکردند و پچ پچ ميکردن

  
  .کGس که تموم شد وسايلمو جمع کردم و به سمتش ميزش رفتم
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  ...ببخشيد استاد_
  

  :سرشو بلند کرد و با ھمون نگاه شيطونش گفت
  
  ...ه بفرماييدبل_
  

  .تک و توک نگاھاشون ھنوز روی ما زوم بود.کGس  تقريبا خالی شده بود
  

  .تک سرفه ايی کردم و نزديکتر رفتم
  
  !آھی نگفته بود دوستش انقدر ھيزه_
  

  .:ابروھاش باF رفت و خنديد
  
  !اينکه به زن رفيقم نگاه کنم ھيزی محسوب ميشه؟_
  

  :بعد بلندتر خنديد
  
  ...خGقت خيلی گفته بود ھا آھی از اين ا_
  

  :حرصی گفتم 
  
اشکالش اينه که فردا پشت سر زن رفيقت شايعه مياد که با استادش ريخته رو _
  !ھم
  

  .:بازم خنديد و سرشو نزديک آورد
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  مھم خود شوھره که ميشناسه منو و از اون نظر مشکلی نيست_
 

  :اخمامو کردم توھم و گفتم
  
  .تبارم تو دانشگاه چطور باشهبرای من مھمه که ابرو و اع_
  

  :مکثی کردم و دوباره گفتم.کGس خالی شده بود 
  
شمايی که تا دو ھفته قبل محل سگ به دانشجوھاتون نميدادين يھو اين ھمه _

  توجه؟
  .درسته شما دوست آھی ھستين اما لطفا رعايت کنيد

  
  ..بلند خنديد

  ...که بخنده کجای حرفم خنده دار بود..اعصابمو بد خراب کرده بود
  

  ...چشم غره ايی بھش رفتم و خواستم حرفی بزنم که صدايی شنيدم
  

  ..سرمو به طرف در چرخوندم که اھی رو با اخمای درھم تکيه بر در ديدم
  

  :با ديدن نگاھمون صاف سرجاش ايستاد
  
  اينجا چه خبره؟_
  

  :نفس عميقی کشيدم و خواستم حرفی بزنم که اين عظيمی ھيز حرف زد
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  آھی عزيز با متاھلی چطوری؟؟به _
  

  :چشمکی زد
  
  ...ھمچين بھت ساخته ھاا_
  

  .آھی چشم غره ی توپی بھش رفت که دلم شاد شد
  

  :رو به من گفت
  
  چته عصبانی ھستی؟_
  

  :پووفی کردم و بی توجه به نگاه شيطون عظيمی که روی ما دوتا بود گفتم
  
  بريم خونه؟_
  

  .اھی به دوستش انداختآھی ابروھاشو باF انداخت و مشکوک نگ
  

  :با ھمون ابروھای باF داده گفت
  
  .بريم_
  
  !پس من بيرون منتظرتم_
  

  ...بدون اينکه حرفی بزنم از اونجا زدم بيرون
  .نگاه ھای دخترای کGسمون که تو راھرو و محوطه بودن رو اعصابم رفته بود
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شين آھی جلوم طبق قرار ھميشگمون تا يکم دورتر از دانشگاه پياده رفتم تا ما

  .ايستاد
  

  :ھمين که سوار شدم گفت
  
  تو به مھران تو کGس چی ميگفتی که قھقه اش کل کGسو برداشته بود؟_
  

بيا بفرما استاد عظيمی عزيز تو که گفتی آھی مشکلی نداره؟ اFن باز خواست 
 کردنش چيه؟

 
  :جواب که ندادم با صدای بلندتری گفت

  
  !نياز جواب بده_
  

  :آروم گفتم
  
  .خب چرا داد ميزنی_
  

  :حرصی گفت 
  
  اصG تو چرا عصبی بودی؟..وقتی جواب نميدی ھمينه _
  

  .اولين بار بود ھمچين حساسيت ھايی ازش ميديدم.با تعجب نگاھش کردم
  

  :لبمو با زبون تر کردم و گفتم
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دانشجوھا برداشت بد کردن داشتيم در . خب ميدونی تو کGس يبار نگام کرد_

  .ت ميکرديممورد اون صحب
  

  :مشکوک گفت 
  
يه بار نگات کرد؟ انوقت تو خيلی حساسی که استادت بھت نگاه کنه و تو بری _

  !دعوا يا دانشجوھا خنگن؟
  

  :پووفی گفتم که گفت
  
  .من که مھرانو ميشناسم ميدونم تا چشم و چالتو در نيورد راحت نشد_
  

  .به صورتم نگاه کرد و آھی کشيد
  
  ...بھش گفتم اصGاشتباه از من بود که _
  

  :دوباره آتيشی گفت
  
  تو برای چی رفتی باھاش صحبت کنی؟_

  ...ميومدی بھم ميگفتی خودم ادمش ميکردم
  

  ..دوباره زير لب غر غر کرد
  

  :متعحب لب باز کردم
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 آھی چته؟_
 
  مگه چمه؟_
  

  :با ھمون لحن گفتم
  
  .نشون ميدی حاF درسته من رفتم باھاش دعوا کردم اما تو داری زياد حساسيت_

  ...من که نرفتم تو بغلش که از حرف زدنمون حرصی شدی
  

  :چشم غره ايی غليظ بھم رفت
  
  ...صداتو نشنوم نياز_

  ؟ اين چه طرز صحبت کردنه
  ...نه بيا و برو

  
  :معترض گفتم

  
  آھی؟_
  

  :تيز نگام کرد 
  
  ...يه کلمه حرف زدی، نزديا_
  

  :بق کرده رومو به سمت شيشه کردم که گفت
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  ...يگه نبينم تو دانشگاه بھش رو بدی يا کG باھاش ھمکGم بشید_
  

  ;نگاھی بھم انداخت
  
  شير فھمه؟؟_
  

  :سرمو تکون دادم  که ادامه داد
  
  .خودم باھاش صحبت ميکنم دست از کاراش برداره تا کسی دم پرت نياد_
  

  .گرفته باشه ايی گفتم که دستمو گرفت و زير دستش روی دنده گذاشت
  

  .ه رو خيره شده بودبه رو ب
  

  :بعد از چند دقيقه گفت
  
  ..ميدونم رفتارم برات عجيب شده اما خب_
  

  :تک خنده ايی زد و با چشمايی که ميخنديد گفت 
  
  .تو گشنت نيست ؟ از صبح چيزی نخوردی ھا تعجب ميکنم... اينارو بيخيال _
  

  :با چشمای گرد شده مشتمو به بازوشو کوبيدم
  
  ...يکم بيشتر غذا ميخورمشکمو عمته من فقط _
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  :خنده اش بيشتر شد که لب ورچيدم
  
  .اصG از امروز رژيم ميگيرم Fغر شم_
  

  :يھو جدی شد اخماشو توھم کشيد
  
  .غلط کردی دست به مال من زدی نزديا_
  

  :با تعجب گفتم
  
  مال تو کجاست؟_
  

  :چشمکی زد
  
  !بدنت مال منه ديگه_
  

  .معترض اسمشو صدا زدم که خنديد
  
  .وی رستوران ايستادجل
  
  ...بپر پايين يه چيزی بندازيم تو شکمت_
  

 .در حالی که لبخند ميزدم چشم غره ايی بھش رفتم
 

  .دستمو دور بازوش انداختم و به سمت ورودی رستوران رفتيم
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وارد شديم و به سمت ميز اخر سالن حرکت کرديم که صدای با ناز و با عشوه 
  .ايی باعث شد سرجامون بايستيم

  
  .برگشتيم که دختر قدبلندی ديدم که با خوشحالی به سمتمون مياد

  
  .مانتو بلند پوشيده بود و شالشو ازادانه روی سرش انداخته بود

  .ارايش مليحی داشته و اين قشنگ ترش کرده بود
  

  :بھمون رسيد و با نيش باز و صدای پر عشوه اش گفت
  
  ...چه عجب اينجا ديدمت..آھی عزيزم_
  

  .سمت آھی دراز کرد دستشو به
  :زير چشمی به آھی نگاھی انداختم که لبخندی زد و دستشو گرفت

  
  ...سGم الناز جان کم سعادتی از ما بوده_
  

  .با ھمون نيش باز خواست چيزی بگه که چشمش بھم خورد
  

  :ابروھاشو باF داد
  
  دوست دخترتون ھستن؟_
  

  :آھی دستشو دور کتفم انداخت و با لحن شادی گفت
  
  .ھمسرم ھستن_
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  :دستشو به نشونه ی معرفی به سمت الناز دراز کرد 

  
  ...الناز زمانی دختر مھندس زمانی شريک ما در پروژه خورشيد_
  

 .اسم اين پروژه رو  قبG چند باری ازش شنيده بودم
 

  :منو به خودش نزديک تر کرد
  
  ...ھمونطور که گفتم ھمسرم نياز_
  

  .وشحال بشميعنی بيشتر از اين نميتونستم خ
  :عين خل و چG نيشم شل شد و دستمو به طرف الناز گرفتم

  
  ...خوشبختم خانم زمانی_
  

  .با اکراه سرانگشتای دستشو تو دستم گذاشت و ھمچنينی گفت
  

  !به درک
  .با ھمون نيش شل به طرف آھی برگشتم

  .آھی با لبخند تو چشمام زل زد
  .مو تو دستش گرفتنميدونم چی ديد که لبخندش عميق تر شد  و دست

  
  :رو به الناز گفت

  
  ...مزاحم شما نميشيم الناز خانوم_
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  :الناز دوباره با عشوه گفت

  
  ...اتفاقا با بابا اومديم ناھار_
  

  :آھی لبخندی زد
  
  .جدی؟ چرا زودتر نگفتی يه سGمی بھشون بديم_
  
  ...اFن بريم  احتماF بابا منتظرمه اخه گفته بودم با تلفن کار دارم_
  

  ..و خودش جلوتر از ما حرکت کرد
  

  .نزديک ميز شديم
  .مردی شيک پوش با موھای يکدست مشکی پشت ميز نشسته بود

  
  .باورم نميشد که ھمچين مردی دختری ھم سن الناز داشته باشه

  
  ...بابا_
  

  :آقای زمانی بدون اينکه سرشو بلند کنه با صدای مردانه ايی گفت
  
  ...ه روز مارو آوردی بيرون ناھار بدی دخترمحاF ي...تلفنت شد يه ساعت_
  

  :لبخندی زدم که الناز خواست معترض چيزی بگه که آھی پيش دستی کرد
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  ...دختر پرکارتون رو ول کنيد بياييد من يه ناھار مشتی بدم بھتون _
  

  :سرشو باF اورد و با ديدن ما از جا بلند شد و لبخند پررنگی زد
  
  جوون؟ چطوری...به به آھی عزيز_
  

  :آھی با تواضع سر خم کرد
  
  ...جويای احوال شما ھستم ھميشه...سGم آقای زمانی_
  

  :بعد رو به من گفت
  
  ...نياز ايشون استاد و شريک من آقای زمانی عزيز ھستن_
  

  :آقای زمانی با کمی تعجب نگام کرد که آھی گفت
  
  ...ھمسرم  نياز_
  

  :داستاد با بھت ولی خوش رويی لبخند عميقی ز
  
  بGخره دم به تله دادی آھی _
 

  :آھی خنديد
  
  ديگه چی ميشه کرد؟_
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  :نگاھی بھم انداخت و گفت
  
  .نميشد دم به تله نداد_
  

  .آقای زمانی چندبار روی کمر اھی کوبيد و لبخند عميقی زد
  
  .بشينيد ناھار بخوريم_
  
  ...مزاحم اوقات شما نميشيد آقای زمانی_
  
  .بشين جوون _
  

  .م که گارسون رو صدا زدھمگی نشستي
  

  :آقای زمانی و دخترش کوبيده سفارش دادن   و بعد رو به ما کرد
  
  شما چی ميل دارين؟_
  
  ...يه پرس جوجه با مخلفات و يه Fزانيا لطفا_
  

  :گارسون رفت که الناز گفت
  
  Fزنيا برا خودته آھی؟_
  

  :آھی سرشو تکون داد
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  ...ون دليلنه نياز Fزانيا خيلی دوست داره به ھم_
  

  .آھانی گفت و ساکت شد
  :اقای زمانی گوشيشو روی ميز گذاشت و گفت

  
 خب آھی جان خودتو برای سفر آماده کردی؟_
 

  .سرمو بلند کردم و سوالی به آقای زمانی نگاه کردم
  .الناز پوزخندی زد که توجھی نکردم

  
  ميخواد بره مسافرت؟ بی من؟

  يعنی اينجا تنھا ميمونم؟
  

  .ه ايی کرد و تو جاش جا به جا شدآھی تک سرف
  
  .آره يکم ريزه کاری مونده که توی اين چند روز  تمومش ميکنم_
  

  .سرجام خشک شده بودم
  .آھی از زير  ميز دستشو روی پام گذاشت

  :اقای زمانی نگاھی بھم انداخت
  
  خبر نداشتی دخترم؟_
  

  :لبای خشکمو تکون دادم و سعی کردم لبخندی بزنم
  
  ...نه_
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  :تو حرفم پريد آھی

  
  ...تو اين چند روز مشغول بوديم يکم... فرصت نشده بود بھش بگم_
  

  :سرشو تکون داد و رو به من لبخند مھربونی زد
  
  يه سفر تقريبا يه ھفته ای. يه سفر کاری به المان داريم که بايد ھممون بريم_
 

  :دست آھی رو از روی پام برداشتم و در جواب اقای زمانی گفتم
  
  ...ه سGمتیب_

  .فقط يکم تعجب کردم
  

  .ساکت شدم
  ...اقای زمانی بحثو عوض کرد و با آھی مشغول صحبت شدن

  
  .نگاھم به ميز بود اما حواسم يه جای ديگه بود.توی فکر بودم 

  ...الناز وقتی آھی رو ديد بھش گفت عزيزم 
  اFنم ميخواد باھاش بره مسافرت؟

  
  .اھی خم شد و کليدارو برداشت...جا پريدم با صدای افتادن چيزی روی زمين از 

  
  ...غذارو داشتن روی ميز ميچيدن

  .Fزانيای خوش رنگ جلوم قرار گرفت
  .بوش ھوش از سر آدم ميپروند
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  .اما  ديگه اشتھا نداشتم

  ..اما بخاطر اينکه شک نکنن شروع به خوردن کردم
  

  .يروندبعد از دوساعت توی ماشين نشسته بودم و آھی به سمت خونه م
  
  ...نياز_
  

  .سرمو به طرفش برگردوندم
  
  ؟ خوبی_
  

  .من از تنھايی ميترسم...نه خوب نبودم
  از رفتن و برنگشتنت ميترسم

 
  :سرمو به پشتی تکيه دادم و گفتم

  
  خوبم_
  

  :صداشو شنيدم
  
  .امشب ميخواستم بگم_
  

  :زھر خندی زدم
  
  !مگه فرقی ھم ميکرد؟_
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  :و با جديت گفت صداش از اون حالت نرمی خارج شد

  
  !منظورت چيه؟_
  

  :بدون فکر گفتم
  
  .حتی اگه دوست دخترت بود بازم قبل من خبردار ميشد_

رزه و زن صيغه ايی ام پشيزی ارزش اينو ندارم *اما من چون از خيابونم و يه ه
  ...که بھم بگی،

  
  .دستشو ديدم که سريع اومد باF و تو دھنم کوبيد

  
  ...روی گونه ام چکيد چشمامو بستم که قطره اشکی

  :با صدای عصبی گفت
  
  ...کافيه ببينم يه بار ديگه زر بزنی نياز _
  

  :لبای دردناکمو باز کردم که ترسناک گفت
  
  صداتو نشنوم...فقط خفه شو_
  

  :مکثی کرد بعد گفت
  
وقتی خودت برای خودت ارزش قائل نيستی و اين چرت و پرتا رو ميگی، بقيه _

 !سرزنش کردرو نبايد برای گفتنش 
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  .قطره ھای اشک ھمينجوری از چشمام پايين ميومد

صدای نفس ھای کش دار و عصبی آھی توی گوشم مينشست و با ھر بار دنده 
  .عوض کردن حرصشو روی دنده خالی ميکرد

  
  !احمقانه با خودم فکر ميکردم که من چيزی نگفتم

  !من فقط فکر توی سرشو روی زبون آوردم
  .س زدن ھام و دندون  قروچه ھای اھی صدايی شنيده نميشدتا خونه غير نفس نف

  
حتی اون آھنگ شادی که پخش ميشد ھم انگار حال مارو فھميده بود که جاشو به 

  .يه اھنگ بی کGم غمگين داده بود
  

با توقف ماشين بھش فرصت پارک درست ندادم و سريع از ماشين پايين رفتم و 
  .به سمت خونه رفتم

  
وقتی آھی ميرفت من  بايد اينجا تنھايی . کردم و روی تخت  نشستم در اتاقمو باز

  چيکار ميکردم؟
  

  .من از تنھايی و تاريکی ميترسم
  ...خودمو بغل کردم و بلند زدم زير گريه

  ...چرا تا حاF به اين فکر نکرده بودم که من بدون آھی ھيچم
  ...نابودم...خاليم

  ....گمم از ھمه جا 
  

  .پايين شد دستگيره در باF و
  ...:تقه ايی به در زد و صدای خش دارش
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  ؟...نياز_

 !بيا درو باز کن
 

  :با ھق ھق گفتم
  
  ...نميخوام_
  

  :پووفی کرد و با لحن آرومتری گفت
  
  ...نياز بيا بازش کن_
  

  .قطره ھای اشک که روی لبم سر ميخوردن
  .گوشه لبم ميسوخت و احتمال ميدادم زخم شده باشه

  
  و درو باز کردم بی توجه از جا بلند شدم

  .بھش خواستم برگردم که بازومو گرفت و نرم به طرف خودش برگردوند 
  

  .سرم پايين بود و آروم گريه ميکردم
  

  :دستی به موھام کشيد و گفت
  
  ...من بھت گفته بودم چقدر برام مھمی_

  ...که ارومم ميکنی 
  ...که وجودت با ارزشه برام
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  .امو پاک کردزير چشمامو دست کشيد و اشک
  
  .حق بده از اينکه اين ھمه صفت به خود نسبت بدی ناراحت بشم _
  

دست زير چونه م گذاشت و سرمو بلند کرد اما قبل اينکه حرفی بزنه قطره اشکی 
  ..روی صورتم ريخت که دنبالش کرد و به گوشه لبم رسيد

  
  .دستشو گوشه ی لبم کشيد

ک ديگه ايی از چشمام بريزه حس سوزشی که احساس کردم باعث شد قطره اش
  .که آھی با دست گرفت

  
  .نگاھش تو چشمای اشکيم دودو زد
  .بغلم کرد و به سمت تخت راه افتاد

  
شال و مانتومو دراورد و روی تخت درازم کرد و خودش کنارم دراز کشيد و 

  .محکم بغلم کرد
  .تو بغلش از گريه ميلرزيدم

  
  .تنھا ميمونم ديوونه کننده بود حس اينکه چند روز بعد ميره  و من اينجا

  
  .کGفه دستشو روی صورتم کشيد

  
  آخه تو چته نياز؟_
  

  :بريده بريده گفتم
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  .ميترسم... تو بری من اينجا تنھا ميمونم_
  
  .اينجا ترس داره که قربونت برم_
  

  :باھق ھق گفتم
  
  .اگه ولم کنی...اگه بری ديگه نيای _
  

  .و گريه ام بلندتر شده بود
  .ھام و تا حدودی بچه بازيام کGفه شده بود از گريه

  
 اخه عزيزم بخوام ولت کنم خونم رو چرا ول ميکنم دست تو؟_
 

با چشمای گرد و اشکی نگاھش کردم و با ديدن لبخندش با دست به بازوش کوبيدم 
  .و دوباره  از سر گريه رو شروع کردم

  
  .محکمتر بغلم کرد

زی ميکرد و ھر چند دقيقه روی سرمو با موھام با.سرم توی گودی گردنش بود
  .ميبوسيد

  
  :نگاه شيطون و خستشو بھم دوخت و زير گوشم گفت.گريه ام که ارومتر شد

  
  وقتی زنم نشدی من چطوری ولت کنم و برم؟_
  

  ..نگاه خجالت زدمو پايين انداختم که روی چشمامو بوسيد 
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  شی ول کنت نيستمتا نچشمت و خانم خودم ب.فکر نکن حاF حاFھا ولت ميکنم_
.  

  .:با ترس گفتم
  
  بعدش ولم ميکنی؟_
  

  :با چشمای گرد شده نگام کرد
  
  نياز بچه شدی؟_
  

  .لب ورچيدم که محکم لبامو بوسيد
  

  :جدا که شديم Fله ی گوشمو بوسيد
  
  .خوابتم کردی گريه ھاتم تموم شد. شکمت که پره_
  

  :با تمنا به چشمام خيره شد
  
  ...د روز ديگه ميرم منو نميبينيابيا يکم به آقات برس چن_
  

لبام لرزيد و باز اشک تو چشمام نشست قبل از اينکه حرفی بزنه محکم لباشو 
  .بوسيدم و گاز گرفتم

  
  .روی شکمش نشستم

  .حاF که ميره کاری ميکنم تا وقتی برگرده توی يادش بمونم
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لباش روش  خيمه زدم که خنديد ولی بھش مجال ندادم و لبامو با عطش روی 
  .گذاشتم و بوسيدم

  
  .دستش دور کمرم بود و محکم فشارش ميداد

  :ازش که جدا شدم با چشمای گرد شده گفت..در واق داشتم لباشو از جا ميکندم
  
  از اين داشتی و رو نميکردی؟_
  

  .:خنديدم
  
  ...اين برای مواقع خاصه_
  

  :لباش به خنده ايی باز شد
  
  نی حتی تو اوج ناراحتيتتو ھر موقع که باشه شيطنتو ول نميک_
 

دلم چنگ خورد اما به رو نيوردم و دوباره روش خيمه زدم که غلت زد و منو 
  .زير خودش انداخت

  
  .جيغ خفيفی کشيدم که لباشو روی گردنم گذاشت

  
  ..با لوندی دستامو روی سينش کشيدم و دکمه ھای پيرھنشويکی يکی باز کردم

  
  .م لرزيدچشمم که به باF تنه برھنش خورد دل

  
  .دستامو نوازش وار روی بدنش کشيدم که  سرش از گردنم جدا شد
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  ...ھلش دادم روی تخت و دوباره رفتم روش

  .تاپی که زيرمانتو پوشيده بودم و درآوردم و چشمکی بھش زدم
  

  .خم شدم و لبامو روی سينه ستبرش گذاشتم که چشماشو بست
  

  .اروم باFتنشو با لبام لمس کردم
  

  ..وسيدمشخيس ميب
  

آھی دستشو گذاشته بود روی بازوھام و نرم نوازش ..تا رسيدم به کمربند شلوارش
  .ميکرد

  
  .شيطنت زير پوستم رفته بود 

ش گذاشتم و کمربندشو باز کردم که بازومو گرفت و روی  دستمو روی کمربند
  .تخت پرتم کرد

  ..چشماش برق ميزد و نفس نفس ميزد
  :با صدای دو رگه ايی  گفت

  
  ...حاF که شروع کردی منتظر عواقبش باش_
  

  :با عشوه خنديدم
  
  ...کيه که بدش مياد_
  

  .لبخند عميقی زد و شلوارشو در آورد و روی تخت اومد
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  .آروم روم خيمه زد و گردنمو محکم گاز گرفت که جيغی کشيدم

  
  که بدت نمياد اره؟_
  

  .دستمو دور گردنش حلقه کردم و لباشو بوسيدم
  

  :باF دادمابروھامو 
  
  ...آره اقا بدم نمياد_
  

  :توی گوشم زمزمه کرد
  
  ...پس _
  
  ..سرشو خم کرد و لباشو روی لبام گذاشت و آروم بوسيد  
  

  ..با ولع خاصی کام ميگرفت و دستشو روی تنم حرکت ميداد
  

ناخونامو روی کمرش کشيدم و توی دھنش ناله کردم که با گاز ريزی ازم جدا 
  ..شد
  

  ..گفتو زير گوشم 
  
  باز قراره درد بکشی خانوم خوشگله_
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  ..:با عشوه و خمار تو چشماش نگاه کردم و گفتم
  
  مگه درد ھم داره؟_
  

گوشه لبشو گزيد و حريص خم شد و با يه حرکت بدون اينکه آمادم کنه فرو کرد 
  ..که جيغ بلندی زدم

  
  ..بی حرکت ايستاد

  ..:با چشمای گشاد شده غريدم
  
  بی انصاف_
  

  ..و لباشو روی لبام گذاشت و بوسيد خنديد
  

نميدونم چقدر طول کشيد و چقدر مشغول بدن ھمديگه بوديم که ضربات آھی 
  ..سريعتر شد و ھمين باعث شد پشت پلکام داغ بشه و بدنم نبض بزنه

  
محکم زد که داغ شدم از گرمی   اھی با صدای بلندی غريد و ضربه ی اخری رو

  ..که حس کردم
  

 ..بوسيد و کنارم افتاد اھی پيشونيمو
 

حوله پوش روی تخت نشسته بودم و به آھی  که مقابل آيينه موھاشو  خشک 
  :ميکرد که لب ورچيده و ناراحت گفتم

  
  کی ميری؟_
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  :از تو آيينه نگاھی بھم انداخت و گفت

  
  .پس فردا پرواز داريم_ 
  

  .دوباره   لبام لرزيد ولی حرفی نزدم
  .نشستآھی اومد و روی تخت کنارم 

  
  :دستامو توی دستش گرفت و پشت دستامو بوسيد

  
يه ھفته ديگه من ميام تو ھم مجبوری ھر شب و ھر روز منتظر من باشی تا _ 

  ميفھمی؟...برگردم
  

سرمو باF پايين کردم و بھش نگاه کردم که لبخند قشنگی زد و اروم پيشونيم رو 
  .بوسيد

  
  .پس دختر خوبی باش تا برگردم_
  

  :اخمی کرد
  
  ...با پسرا ھم حرف نزن_
  

  :روی بازوشو بوسيدم  و گفتم
  
  ..چشم با ھيچکس حرف نميزنم_
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  :بلند شد و رکابی و شلوارک پوشيد به سمتم برگشت و گفت
  
  ...زود لباساتو بپوش که گرسنمه_
  

  :چشمام گرد شد و بھش گفتم
  
  .گرسنه؟ آھی ھنوز چھار ساعت نشده  که غذا خورديم_
  

  :تصنعی اخم کرد
  
اول با اون اب غوره ھای تو غم تو دلم نشست انرژی مصرف کردم بعد ھم _

  ...ديگه خودت ميدونی 
  

  :موذی خنديد
  
  ...دو ساعت کمر زدن گرسنگی ھم به دنبال داره ديگه_
  

  :با چشمای گرد شده خنديد.بلند خنديدم
  
  .بلند شو  لباساتو بپوش ضعيفه بايد غذا درست کنيم..بی حيا چه ميخنده_
  

  ...و رفت بيرون
از جا بلند شدم و به سمت کمدم رفتم و تاپ و شلوارک ستی که آھی دوست داشت 

  ..رو پوشيدم
  

  .بGخره که بيرون رفتم آھی رو سيب به دست توی آشپزخونه ديدم
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 خب آقای عزيز چی ميل دارن؟_
 
  ...تو رو_

  .خنديدم  و وارد آشپزخونه شدم
  .محلی ندادمنگاه ھيزشو روی خودم حس کردم اما 

  
  ...خب کتلت؟ساF الويه؟ املت؟ساFد؟ سان_
  

  :باقی مونده سيبو روی کابينت گذاشت و حرفمو قطع کرد
  
  مگه ساFد غذاس؟...استوپ استوپ _
  
  ...آره ديگه_
  

  :اخم کرد
  
تويه جوجه با خوردن ساFد سير نميشی بعد ميخوای اين ھمه ھيکل با يه ساFد _

  سير شه؟
  

  :زدم زير خنده
  
  .منظورم ساFد ماکارونی معروف خودم بود_
  

  .ابروھاشو باF داد
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  ...حاF اين يه چيز_
  

  :دستمو زير چونم گذاشتم
  
  حاF چی بخوريم؟_
  

نيششو باز کرد و يھويی منو بلند کرد و درحالی که از آشپزخونه به سمت کاناپه 
  :مقابل تلويزيون ميرفت گفت

  
  .م پيتزا بيارنتو خودتو خسته نکن زنگ زد..ھيچی_
  

  .مشتی به شونش زدم و توی بغلش لم دادم
  .شقيقمو محکم بوسيد

  
  .تازه شروع شده بود.شبکه ھا رو  باF پايين کرد تا رسيدن به يه فيلم

  
  ...اين فيلمو دوست دارم_
  

  :سرمو به سينش تکيه دادم 
  
  .ده بار کمه اگه بگم ديدم...منم _
  
  خونه عموت؟_
  
  .اينکه زن محجبه و معتقديه اما فيلم خارجی دوست دارهزن عموم با ..اھوم_
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  :لبخندی زدم
  
به زن عموم گفت بيا که غرور ..يه بار با يه سی دی اومد خونه...عموم عاشقشه_

  .و تعصبو برات اوردم
  .کتابشو خونده بودم اما فيلمشو نديده بودم

  
  .ساکت شدم

  .شديم ديگه حرفی بينمون رد و بدل نشد و مشغول ديدن فيلم
  

  موھامو نوازش ميکرد و گاھی  نگاه خيرشو روی خودم احساس ميکردم
 

  .غرق فيلم بودم که زنگ در زده شد
  .صاف نشستم تا آھی از پشتم بلند شه

  .از جا بلند شدم و دوتا ليوان آوردم
  

  .خوردن پيتزا روی ميز ھال تجربه جديدی خواھد بود
ن که روی کاناپه نشستم اومد و کنار من با نيش باز پيتزاھارو اورد و با ديدن م

  .نشست
  

  :تک خنده ايی زدم
  
  انقدر گشنت بود آھی؟_
  
  ...بيش از اينکه تصورشو بکنی _
  

  ..و گاز گنده از پيتزای تو دستش گرفت



 دزديدمت

 

204 

  .شروع به خوردن کردم
  ...چھار تيکه پيتزا خوردم و بقيشو آھی خورد

  
  .تازه ساعت ھشت بود به ساعت که نگاه کردم .فيلم ھم تموم شده بود

  .خميازه کشيدم
  
  خوابت مياد؟_
  

سرمو تکون دادم که آھی روی کاناپه دراز کشيد و دستمو گرفت و روی خودش 
  .کشيد

  ...سرمو توی گودی گردنش گذاشت و پاھامو بين پاھاش
  

  :تو گوشم زمزمه کرد
  
  ...حاF بخواب_
  

ميکرد و دست ديگش با موھام بازی .روی سينشو بوسيدم و سرمو روش گذاشتم
  .روی کمرم باF پايين ميرفت

  
به صدای قلبش گوش ميدادم که .داشت شبکه ھای تلويزيون باF پايين می کرد

  .نفھميدم که چشمام گرم خواب شد و خوابيدم
  

با فرود اومدن روی سطح نرمی چشمامو يکم باز  کردم که روی چشمامو بوسيد 
  :و زمزمه کرد

  
  ...ھيس بخواب_
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و از تنش کند و چراغو خاموش کرد و با باF  پايين شدن تخت سمت ديگه رکابي

  .تخت تکون خورد
  

  .خوابالود سرمو بلند کردم و روی بازوش گذاشتم
  .دستشو دورم انداخت و پيشونيمو بوسيد

  
  .چشمامو داشت دوباره گرم ميشد

  .آھی زير گوشم زمزمه ايی کرد اما نشنيدم
  
  ھوم؟_
  

  .از خنده اش ميدادنفس ھای تندش نشون 
  
  ھيچی عزيزم بخواب _
 

  .چشمام رو ھم افتاد و ديگه چيزی نفھميدم
  

  .با  نوازش موھام از خواب بيدار شدم
  .چشمامو باز کردم که صورت آھی رو باF سرم ديدم

  
  .تکيه بر تخت نشسته بود و موھامو نوازش ميکردم

  
  :لبخند کمرنگی زدم

  
  ...سGم_
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  :تبسمی کرد و گفت

  
  ...بلند شو ببين آقای شوھر برات چه صبحونه ای درست کرده...صبحت بخير_
  

بلند شدم و کنارش روی تخت نشستم که بی حرف از جا بلند شد و از اتاق رفت 
  ...بيرون

به سمت دستشويی رفتم و دست و صورتمو شستم و وقتی دوباره به اتاق برگشتم 
  .آھی رو ديدم که سينی به دست وارد اتاق شد

  
  ...خنديدم

  
  ...چه صبحونه ی رمانتيکی_

  قراره روی تخت بخوريم؟
  

  :چشمکی زد 
  
  ...آره ديگه_
  
ھميشه تو فيلما ميديدم اما تا حاF تجربه نکردم کسی برام روی تخت صبحونه _

  .بياره
  

  :اخم کرد
  
 .اFن ديگه خودم آوردم...اون يه نفر غلط ميکرد مياورد برات_
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  .خنديدم
  .نشستم سينی رو روی پام گذاشت و کنارم نشستبا ذوق روی تخت 

  
  :گوجه ايی توی دھنم گذاشتم و گفتم

  
  حاF چيشده به فکر صبحونه تو تخت افتادی؟_
  
  ...ھيچی دوست دارم آرزوھاتو انجام بدم_
  

  :مکثی کرد
  
  .اون روز ديدم چجوری به فيلمه نگاه ميکردی_
.  

  ...بھش خيره شدم
  .و بلند کرد و لبخند زدسنگينی نگاھمو که حس کرد سرش

  
  :دستامو دور گردنش حلقه کردم و سرمو روی شونش گذاشتم

  
  ...خيلی دوست دارم آھی_
  

  ..حرفی نزد و فقط دستشو روی سرمو کشيد
  :بعد از چند دقيقه گفت

  
  .حاF من ھستم اما اين صبحونه ی قشنگ که سرد ميشه از دھن ميوفته_
  

  .نديدمنم اشک تو چشمامو پاکيدم و اروم خ
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 .بعد صبحونه اماده شو بريم بيرون_
 

  :سوالی بھش نگاه کردم و گفتم
  
  کجا بريم؟_
  

  :چشماشو باز و بسته کرد و گفت
  
يکم پياده روی کنيم بعد از اين ھمه غذايی که بخوريم بعد ميريم ناھار بعدھم _

  ...ديگه  به تو ربطی نداره ميريم ميبينی
  

  .يد و سينی رو جلوتر کشيدمعترض مشتی به بازوش زدم که خند
  

تا اخر صبحونه سر به سرم ميذاشت جوری که نفھميدم کی ھمه  محتويات سينی 
  .ازش نموند. رو خورديم که چيزی

  
  :سينی رو بلند کرد و گفت

  
  .اين ھمه غذا ميخوری چاق و چله ميشی...نچ نچ نياز_

  ...منم زن چاقو پس ميدم خونه باباش
  

  .ه بلند خنديد و از اتاق رفتبا حرص اسمشو صدا زدم ک
  

  .از جا بلند شدم و سر کمدم رفتم
  



 دزديدمت

 

209 

دستی از پشت سرم اومد و مانتوی مشکی طGيی کوتاه و عروسکی مانندمو 
  .کشيد

  
  ...اينو بپوش_
  

موھامو محکم با کش بستم و .سرمو تکون دادم و چرخيدم روبه روی ايينه ايستادم
  شروع کردم به ارايش کردن

  .مانتو و شلوارمو  پوشيدم و شالمو روی سرم انداختم تموم که کردم
  

  :صدامو روی سرم انداختم و داد زدم
  
  ...آھی من آماده شدم بيا بيرون ديگه_
  

  ...در حموم باز شد و آھی حوله به کمر اومد بيرون
  .قطرات آب از روی موھاش روی سينش ميريخت

  
  .م کردمشغول ھيزی کردن بودم که نزديکم اومد و شيطون نگا

  
  چيه؟_

  ميخوای بيرون نريم؟
  

  :شيطون تر گفتم
  
  نريم بيرون اونوقت چيکار کنيم؟_
  

  :دستشو دورم حلقه کرد که معترض گفتم
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  ...ِا آھی خيس ميشم_
  

  .بی توجه سرشو نزديک تر کرد و لباشو روی لبام گذاشت
  

  .خواستم دستمو توی موھاش فرو کنم که سريع ازم جدا شد
  
  :کرد به لبام اشاره_
  
 !رژت خيلی غليظ بود_
 

سرجام خشک شدم و بھش نگاه کردم که چشمکی بھم زد و لباساشو از کمد بيرون 
  .آورد

  
  .نفسمو بيرون دادم و  به آيينه نگاه کردم

  !ديگه رژی نمونده بود
  .با دستمال دور لبمو پاک کردم و دوباره رژم رو تجديد کردم

  
  ...البته کمرنگ تر و مGيم تر

  
  .پشت سرم يقشو درست ميکردآھی 

  .به تصويرمون توی آيينه نگاه ميکردم
  

  .لبخند عميقی زدم و کيفمو برداشتم
  .عطرشو برداشت و به مچ دستاش زد
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  .بی اختيار چشمامو بستم و نفس عميقی کشيدم...اتاق پر از عطر آھی شد
  .تگرمای نفسی روی پيشونيم حس کردم و بعد از مدتی لباش روی پيشونيم نشس

  
  .چشمامو باز کردم و به چشماش که برق ميزد نگاه کردم

  
  ...لبخند قشنگی به روم پاشيد و دستمو گرفت و با ھمديگه از اتاق زديم بيرون 

  
  :سوييچ  ماشينو بھم داد

  
  تا من يه آبی بخورم تو برو تو ماشين_
 

  .سرمو تکون دادم و سوييچ رو ازش گرفتم و به سمت ماشين رفتم
  .دود پنج دقيقه اومدبعد از ح

  
  ...خب بريم_
  

  :سرمو به پشتی ماشين تکيه دادم و گفتم
  
  حاF پياده رويمون کجا خواھد بود؟_
  

  :ابروھاشو باF داد
  
  ...خيلی سوال ميکنيا _
  

  :مشت ارومی به بازوش زدم
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  ...توام خيلی داری پنھون کاری ميکنی_
  

  :خنديد و دستمو گرفت و به سمت خودش کشيد
  
  ...ی رسيديم  ميبينی ديگهوقت_
  

  .سرمو به بازوش تکيه دادم و دستشو تو دست ھام روی پام گذاشتم
  

  .دستش رو از دستم بيرون اورد و روی پامو نوازش کرد
  

تا وقتی برسيم اھی دستش از حرکت نايستاد و فقط موقع دنده عوض کردن دستشو 
  .برميداشت

  
  :جلوی يه فروشگاه بزرگ ايستاد و گفت

  
از اونجايی که خانما خريد رو دوست دارن امروز تصميم گرفتم تو پاساژ  خب_

  .يکم پياده روی کنيم
  

  .با ذوق و از روی خوشحالی جيغی کشيدم و توی بغلش پريدم
  

اما با ديدن کسی که از دور به سمتون می اومد اخمای آھی در ھم شد و لبخند 
  روی لب ھای من خشک

 
  ؟!اين اينجا چيکار ميکرد

خيابون و پاساژ عموميه ديگه بودنش چيز . من خنگ شده بودم.رمو تکون دادمس
  !!عجيبی نيست
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  ..نگاھی به اخمای درھم آھی انداختم

  
  :زير لب گفت

  ...پياده شو..بريم _
  

  ..با استرس پياده شدم و کنار آھی ايستادم
  

  ..دستمو که گرفت قلبم اروم گرفت که دلخور نيست
  .ديم  که صداش به گوشمون رسيدھنوز دو قدم نرفته بو

  
  !!نياز_
  

  .چشمامو محکم روی ھم فشردم
  
  .از کنارمون گذشت و رو به رومون ايستاد 

  .با ديدن آھی چشماش گرد شد
  
  ...استاد شما_
  

  :آھی با لحن جدی گفت
  
  ...سGم رسولی_
  

  :کيان دست و پاشو جمع کرد و در حالی که بھم نگاه ميکرد گفت
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  .بخشيد يکم شوکه شدمسGم استاد ب_ 
  

  :رو به من گفت
  
  !دايی چيزی نگفته بود..نميدونستم با استاد آشنايی داری نياز_
  

  :لبمو گزيدم و خواستم حرفی بزنم که آھی گفت
  
 !!!!خانم آريا منش ھمسر من ھستن آقای رسولی_
 

  .کيان با چشمای گرد شده به آھی خيره شد
  ...نگاھی به من و نگاھی آھی

  .ز و بسته کرد ولی نتونست چيزی بگهدھنشو با
  

  .آھی دستمو فشار  داد.سرمو پايين انداختم
  .بعد چند لحظه صدای گرفته اش به گوش رسيد

  
  ...ھيچکس نگفت... يعنی شما ...من نميدونستم_
  

  .داشت چرت و پرت ميگفت
  

  :آھی با ھمون جديت رعب انگيزش گفت
  
  .خودمون کسی رو خبر نکرديم_
  

  .کون داد و بعد با اجازه ايی گفت و خداحافظی کرد و رفتکيان سرشو ت
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  .آھی با فک فشرده شده به مسير رفتنش خيره شده بود

  
  ...مرتيکه ی_
  

  .بازوشو فشار دادم که نگاھشو به سمتم سوق داد
  

  :لبخند لرزونی زدم
  
  !نظرت چيه بيخيال اون بشيم و حاF که اومديم بيرون با ھم خوش بگذرونيم؟_
  

  :و دورم حلقه کرد و گفتدستش
  
  ھرچی نياز خانم بگن_
 

  .خورد نگاھی بھش انداخت ولی جواب نداد.گوشيش زنگ
  :لوس گفتم

  
نياز خانم ميخوان آقای شوھر  گوشيشو خاموش کنه و با ذھنی بی دغدغه  برا _

  .خانومش خريد کنه
  
  
  ...شايد کسی زنگ زد اونوقت...نميشه که_
  

  .از دستش چنگ زدم و جلوتر از اون به راه افتادمبين حرفش پريدم و گوشيشو 
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يھو ... آروم صدام ميزد ولی نمی ايستادم گوشيشو خاموش کردم و تو کيفم انداختم
  .سرجام ايستادم که از پشت بھم خورد

  
  ...نزديک بود بيوفتم ولی خودمو کنترل کردم

  
  .چشم غره ی توپی بھم رفت که دندونامو نشونش دادم

  
يم طبقه ی باF مغازه ی دوستم يه کار کوچولو دارم بعد بريم خب اول بر_

  ...خريد
  

  .سرمو تکون دادم
  .طبقه ی دوم که رسيديم سمت  به يه مغازه ی شيک رفت 

  .ھمين که جلوی ويترين ايستادم خشک شدم
  

  دوستش
 

  .دوستش طG فروش بوده
  ...نه طGی عادی

  .پشت ويترينش پر از  حلقه ھای قشنگ بود
  .با لبخند دست خشک شدمو کشيد و وارد مغازه شد آھی

  
  :با صاحب محل دست داد  و بھش گفت

  
  چيزی که سفارش دادم آماده شد؟_
  
  ...بله آھی جان ديروز رسيد _
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  .خم شد و چيزی در اورد

  .با باز کردن جعبه مستطيلی  دوتا حلقه وسط صفحه بزرگش خودنمايی کرد
  

  .دستمو بلند کردآھی حلقه ی ظريف رو برداشت و  
ضربان قلبم رو حس ميکردم و شک داشتم که آھی و صاحب مغازه ھم با من 

  .ميشنيدن
  

  .با نشستن حلقه تو انگشت حلقه ام از ذوق اشکم سرازير شد
  

  .صاحب مغازه يا ھمون دوست آھی به اتاقی که درش اون طرف تر بود رفت
  

  .آھی زير گوشم با لحن خاصی زمزمه کرد
  
  ...ه صاحبت منمحاF ديگ_
  

 با چشمای اشکی بھش نگاه کردم
 

  .و دستامو دور گردنش انداختم
  .يکم از زمين  بلند شدم.دستاش دور کمرم حلقه شد و بغلم کرد

  
  .سرمو توی شونش فشردم و صدای گريم بلند شد

  .روی زمين گذاشتم و دستاشو روی گونه ھام کشيد
  
  ...جونم عزيزم جونم خانمم گريه نکن_
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  :ھق ھق گفتمبا 
  
  ...آھی ....آه_
  

  .بغلم کرد
  
  بگو عزيزم _
  چيه؟ 
  

  :تی شرتشو توی دستم گرفتم ولرزون گفتم
  
  ...خيلی دوست دارم آھی خيلی_
  

  .توقف حرکت دستش پشت کمرم احساس کردم 
  .ھق ارومی زدم که محکمتر بغلم کرد

  
  .نفس ھای تندشو پشت گوشم احساس ميکردم

اشتم که فوری چشمامو پاک کردم اما مطمئن بودم با صدای در روی زمين گذ
  .قرمزی چشمم نشون ميداد که گريه کردم

  
  :دوست آھی با لبخند گفت

  
  خوشتون اومد؟_
  

  .دوباره به دستم نگاه کردم
  مگه ميشد خوشم نياد؟. خيلی قشنگ بود
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  :سرمو تکون دادم 

  
  خيلی_
 

  .آھی دستمو گرفت و تو دستای گرمش فشار داد
  .اينکه مبلغو پرداخت کرد از اونجا بيرون زديمبعد از 

  .تو ابرا سير ميکردم
  .تو کل به قول آھی پياده رويمون تو پاساژ دستمو از دستش جدا نکردم

  
  .ھربار با ديدن حلقه ضربان قلبم باFتر ميرفت

  
  .بعد از ناھار آھی تمام وسايلی که خريده بوديم رو تو ماشين گذاشت

  
  .بستنی فروشی  اونورتر ھست خوشت مياد يکم پياده بريم يه_
  

  .دستمو دور بازوش حلقه کردم
  

  :يکم که راه رفتيم گفتم
  آھی يه چيزی بگم؟_
  
  چی؟_
  

  :سرمو به طرفش برگردوندم
  
  اون روز که سھيل منو برد مگه آيناز خونمون نبود؟_
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  چرا وقتی برگشتم رفته بود؟
  

رد که شلوغی به کسی دستشو پشت کمرم گداشت و منو به خودش نزديک ک
  ..نزنم

  :خنديد
  
  چرا حاF يادت اومد ؟_
  

  :با اخم تصنعی گفتم
  
  ..مگه اون اتفاق و اتفاقای بعدش گذاشت من فکر کنم يا ياد چيزی بيوفتم_

  .تازه ديروز يادم افتاد
  

  .نامحسوس دستش  پشت کمرم رو نوازش کرد.لبخند زد
  
  مامان تنھا بود شب بھش_
  .زنگ زد برگرده 
  قتی ميومدم دنبالت بھش خبر دادم که برهو
 

  .سری تکون دادم
  .دستشو از پشت کمرم برداشت و پنجه ھاشو تو دستم فرو کرد

  .لبخندی زدم
  

  .آروم زمزمه کردم
  

  ...کنار تو چه ارومم چه ارومی کنار من
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  ...تو چشمای  تو آرومه چشمای بی قرار من
  ...تو ميفھمی که خوشحالم

  ."گهتو ميفھمی دلم تن
  

  .سنگينی نگاھش رو روی خودم حس ميکردم
  ...اما من بی توجه

  ...تو اوج شلوغی پياده رو
  .بدون توجه به دست گرمش که دستمو احاطه کرده بود،  خوندم

  
  تو ميدونی که خواب من کدوم شب ھاست که بی رنگه""

  ...تو مثل آسمون ساده
  مثل پرواز ازادی

  مثل دلبستگی امنی
  ..."مث لبخند آبادی

  
  .نگاھمو به چشمای خيرش دوختم و لب زدم

  
  ..کنار تو چه ارومم چه ارومی کنار من"

  ...."تو چشمای تو ارومه چشمای بی قراره من
  

  .برق چشماش رو نميتونستم تفسير کنم
  نگاه عجيبش که از چشمام پايين تر نمی رفت

 
  .دستمو کشيد و به خودش نزديک تر کرد

  
  ...که دستمو کشيد و برد اونطرف به کوچه بن بست خورديم
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  ...و رفت پشت درخت 
  

  :لب زد
  
  ميدونی مضرات شيطنت برای من چيه؟_
  

  .لبمو گاز گرفتم و سرمو به دو طرف تکون دادم
  

  .سرشو توی گردنم فرو کرد
کسی به ما ديد نداشت و اگه کسی ميومد داخل  کوچه فقط از نزديک ميتونست 

  .مارو ببينه
  

  :کرددم گوشم زمزمه 
  
  .مضراتش اينه من اFن ھوس خوردنت رو کردم_
  ...که نميشه 
  

  .با ناز دستمو روی يقش کشيدم.سرشو جدا کرد
  :که داغ و با صدای گرفته ايی گفت

  
  ...برسيم خونه پدری از تو دربيارم من_
  

  .بلند خنديدم که خم شد روی صورتم و لباشو روی لبام گذاشت
  

  .توی بوسه ی پر از عطشش ھمراھيش کردم دستمو دور گردنش حلقه کردم و
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  :پس از چند لحظه ازم جدا شد
  
  اگه اFن نريم ھمينجا ميکشم پايين کار دستت ميدما_
 

خنديدم که کنار رفت و دستمو دوباره کشيد و دوباره در مسير خيابون اصلی قرار 
  .گرفتيم

   
  .ساعت تقريبا پنج شده بود و ھوا کم کم داشت تاريک تر ميشد

  .تو مسير تنقدر براش حرف زدم که وقتی ايستاد دھنم کف کرده بود
  
  ...دقيقا اFن بستنی ميچسبه _
  

  ..:خنديد
  
  ...اFن که بستنی نميخوريم ما_
  

  :لب ورچيدم
  
  پس چيکار کنيم؟_
  

  .با ابرو به پشت سرم اشاره کرد
م با برگردون سرم و ديدن شھربازی جيغ خفيفی کشيدم که نگاه مردم به سمت

  .برگشت
  

  .خجالت زده به آھی نزديک تر شدم و تی شرتشو چنگ زدم
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  :لبخند عميقی زد و زير لب گفت
  
  .نياز آبرومون رفت_
  

  :منم زيرلب زمزمه کردم
  
 .تقصير توئه که نگفتی مياييم اينجا تا من شوکه نشم_
 

بی توجه به نگاھای خندان و بعضی متاسف مردم دست آھی رو کشيدم و کشون 
  .به سمت داخل بردمکشون 

  
  ...نياز ول کن اون دستو خودم ميام ديگه عزيز دلم_
  

  :لبامو غنچه کردم
  
  ميدونی از کی ھست نيومدم شھربازی؟_

  ...سالی ميشه ۶-۵فک کنم 
  

  :اومد کنار ايستاد و دماغمو کشيد
  
  حاF  دوست داری اول کجا بريم؟_
  

  :دستامو با شوق بھم کوبيدم
  
  ...پارک بادی_
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  .و با تعجب بھم نگاه کرد.ی خوشگلش گرد شدچشما
  
  ...اون مال بچه کوچولوھاس ھا تو نميتونی بری_
  

  :لبخند مرموز و شيطونی زد
  
  ...اما بچمون ميتونه_
  

  .لب گزيدم تا نپرم وسط اون شلوغی ماچش کنم
فک کنم فھميد در چه حالی ھستم که دستشو پشت کمرم گذاشت و اروم با خودش 

  :زير گوشم گفتھمراھم کرد و 
  
  ...تو خونه در خدمتم ھا_
  

  :با عشوه چشمامو باز و بسته کردم
  
  .من اFن کلی بازی ميکنم وقتی رسيديم خونه فقط ميخوابم_

  خدمتتو بزار يه وقت ديگه آقای خوش خدمت
 

  :شيطون گفت
  

  پس اينطوريه اره؟_ 
  

  :ابروھامو باF پايين کردم
  
  ...آررره_
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  ..:سرشو تکون داد

  
  ...تا بعد ميبينيم_
  

  .سمت باجه خريد بليط رفت و بعد از چند دقيقه اومد
  .بليط ھا رو تکون داد

  
  .بزن بريم_
  

.....  
  

  .چشمامو نيمه باز کردم و دستامو دور گردنش انداختم
  :با صدای گرفته ايی گفتم 
  
  رسيديم؟_
  

  :تک خنده ايی زد
  
  ...اوه اوه صداشو_
  

  .ازی گرفته بود و گلوم يکم ميسوختصدام از جيغ و دادای تو شھرب
  .سرمو تو گردنش فرو کردم و منتظر موندم تا روی تخت فرو برم

  
با ياد آوری اينکه فردا ميره اشک تو ...با بوييدن عطر آھی نفس عميقی کشيدم
 .چشمام جمع شد و خواب از سرم پريد
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از کرد که راه اتاق رو پيش گرفت  و منو روی تخت گذاشت دکمه ھای مانتومو ب

  .چشمامو باز کردم
  

  :لبخندی زد و پچ پچ کرد
  
  ...بخواب عزيزم_
  

  ...سرجام نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم
  
  ...خوابم پريد ديگه_
   

  ..و پاھامو  از تخت آويزون کردم که پايين بيام
  .. :صداش تو گوشم نشست

  
  کجا ميخوای بری؟_
  
  .. حموم_

  .حسابی عرق کردماينقدر  باF پايين پريديم که 
  

  :خنديد
  
  منم بيام؟_
  

  :نيشخندی زدم
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  !اگه تو بيای فقط به حموم منتھی نميشه که_ 
  

  .حولمو برداشتم  و داخل حموم شدم.بلند خنديد
  .فکرھای که تو مغزم ميچرخيد رو دوست داشتم

  
  .شيطون با خودم خنديدم

  
 .باFخره از راه به درت ميکنم _ 
 

ودم پيچيدم جوری که فقط از پايين گردنم تا روی رون حوله نيم متريمو دور خ
  .ھام رو پوشونده بود

  
از حموم بيرون اومدم که آھی رو ديدم روی تخت دراز کشيده بود و دستشو روی 

  .چشمش گذاشته بود
  ..نفسای عميقش نشون از خواب بودنش ميداد

  
  .لبخند زدم

  
  !من نياز نيستم اگه بزارم تو بخوابی 
  

  .طGييمو از کمد بيرون کشيدم و تنم کردملباس خواب 
  .نپوشيدنش سنگين تر بود اما ھمين باز بودنش لوند ترم ميکرد

  
خصوصا که روی پوست سفيدم خوب نشسته بود و آرايشی که کردم چشمامو 

  .خمارتر کرده بود و جلوه ی زيبايی به چھرم داده بود
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  .ردماز جا بلند شدم و خودمو از  توی آيينه برانداز ک
  

  .چشمام از شيطنت برق ميزد
  

  .تخت رو دور زدم و روی  تخت نشستم
روی صورتش  خم شدم و نوک موھامو تو دستم گرفتم و روی گوشش کشيدم که 

  .تکونی خورد
  

دوباره حرکتمو تکرار کردم که دستشو از روی چشماش برداشت و خوابالود 
  چشماشو باز کرد که منو ديد

 
  .شد که پلک زدمچند دقيقه بھم خيره 

دستمو روی سينش کشيدم و خم شدم و Fله ی گوششو به دھن .چشماش بازتر شد
  .گرفتم

  
  .لرزششو زير خودم حس کردم

نفس . دستمو روی پايين تنش گذاشتم وفشار آرومی از روی شلوار بھش اوردم
  .نفس ميزد

  
  :نفسمو تو گوشش فوت کردم و زمزمه کردم

  
  برا بدنت له له ميزنم بخوابی؟ دلت مياد وقتی اينجا دارم_

دستشو روی بازوم گذاشت و تو يه حرکت جاھامون عوض شد و حاF من زيرش 
  ....بودم و اون اومده بود رو

  
تحريک شدنشو حس ميکردم  مردونگيش بيدار شده بود و برجستگيش از روی 
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  .شلوار مشخص شده بود
  

ندم که جفت دستامو با يه لبخند شيطونی زدم و دوباره دستمو به مردونگيش رسو
  .دست گرفت و باF سرم قفل کرد

  
  :با صدای گرفته از خواب و حاF تحريک شدگی گفت

  
  حاF تو خواب ميای کرم ميريزی  وتحريکم ميکنی اره؟_
  

  :ابروھامو باF دادم و تقG کردم دستامو ازاد کنم
  
تا بفھمی من چی  وقتی تو بی توجه به نيازھای من ميخوابی بايد اينجوريت کرد_

  .ميکشم
  

  ...دستشو به پايين رسوند و Fی پام کشيد که چشمام گرد شد و اھم بلند
  
  ...اوه نياز خيس شدی که_
  

  ..چشماش بازم حالت خمار ھميشگی رو گرفته بود
  

دستامو ول کرد و داشت دکمه ھای پيراھنشو باز ميکرد که دستمو روی دستش 
  .گذاشتم و خودم ادامه دادم

  
ينجور که ھر دکمه رو باز ميکردم و انگشتامو نوازش وار روی سينش ھم

  .ميکشيدم
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  .درش اورد و دوباره دستامو گرفت و روم خيمه زد
زد و دستامو با پيراھنش . خواستم لباشو ببوسم که شيطون بوسه ی سريعی به لبام

  ..به تخت بست
  

  ..جيغی کشيدم
  
  ..اھی دستمو باز کن_
  

  :خنديد ھی تکون ميخوردم که
  
  .خودتو اذيت نکن باز نميشه_
  

با حرص نگاش ميکردم که خم شد و لباشو از لباس روی سينه ھام گذاشت و گاز 
 ..خفيفی گرفت

 
  .آھی کشيدم و بازم تقG کردم 

  .بندای لبای خوابمو پايين اورد و لباسو از پايين در آورد
  

  .حاF برھنه با دستای بسته جلوش دراز کشيده بودم
  .شو با عطش روی بدنم ميچرخوندنگاھ

با لوندی لبمو گاز گرفتم و چشمامو ...به چشمام خيره شد و اب دھنشو قورت داد
  ..:خمار کردم

  
  پس منتظر چی ھستی؟_ 
  

  .زبونشو روی ترقوه ام کشيد که اھم بلند شد.چشماش برق زد و روم خيمه زد
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  .دستش قاب گرفت روی خط سينه ام رو با زبونش قلقلک داد و سينه ھامو با

  :با ناله گفتم
  
  ...باز کن دستامو_
  

  .ابروھاشو باF انداخت و نوک سينمو به دھن  گرفت و  نرم مکيد
  

  .ديگه آه کشيدن ھام دست خودم نبود و با ھرحرکت زبونش صدام بلندتر ميشد
  

  ...يواش يواش پايين ميومد تا رسيد به بھشتم
  .مو باز کردھمينجور که تو چشمام نگاه ميکرد پاھا

  
روی تخت تکون خورد و دوباره با صدايی که از شدت خواستن ميلرزيد با 

  :التماس گفتم
  
  ...آھی باز کن_
  

  :چشمکی  زد و زير لب گفت
  
  ...ای به چشم_

  !باز ھم ميکنم
  

  .پاھامو  باز کرد و زبونشو روی بھشتم کشيد که  با جيغ صداش زدم
  
  ...آھـــــی_
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ايين ميکشيد و گاھی نقطه حساس بدنمو ميمکيد و به دندون زبونشو از باF تا پ

  .ميگرفت
  ...چيزی به ديوونگيم نمونده بود

  
  .از شدت خماری منگ شده بودم

  .نزديک  بود به اوج برسم که اھی دست برداشت و ايستاد
از ديدن مردونگی بيدار شده ..گيج بھش نگاه کردم که شلوار و شورتشو دراورد

ی کشيدم که چشماش وحشی شد و روم خيمه زد و لبامو به بازی اش ناخودآگاه آھ
  .گرفت

  
  .کشيده شدن مردونگيش به بھشتم رو حس کردم و لباشو بوسيدم

  
  .حرکتشو روی پشتم احساس ميکردم اما من امشب رابطه از پشت نميخواستم

  :خمار توی گوشش گفتم
  
  ...من از پشت نميخوام_
  

  .مات بھم نگاه کرد
  
  .!..يعنی چی_
  

  :سرمو باF پايين کردم که گفت
  
  ...اFن وقتش نيست نياز تو بع_
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  :تکونی به دستام دادم تا باز کنم 
  
  .ميخوام جسمی ھم زنت بشم..من اFن قانونی و شرعی و عرفی زنتم_

  ...مال خودت
  

  .حرفام تحريکش ميکرد
  ...ميديدم دوست داره اما مردده

  ...تير آخرو زدم
  
  ...با شوھرم...بشمميخوام با تو زن _

  .ميخوام فردا که رفتی حتی اگه دردی ھم باشه منو ياد تو بندازه
 ..اما مال تو بشم...ميخوام جون بدم اينجا با تو

 
  .لباشو باز کرد که حرفی بزنه اما من سرمو بلند کردم و لباشو بوسيدم

  .دانقدر بوسيدنم رو طول دادم تا اين که بدنش شل شد و دستش پھلومو چنگ ز
  

  .لباشو از روی لبام برداشت  و سرشو توی گردنم فرو کرد
  

  .زير گوشمو مکيد و زمزمه کرد
  
  .ببخشيد که قراره اذيت بشی_
  

  .و زبونشو روی Fله گوشم  کشيد
نرم روم دراز کشيد و مردونگيشو چند بار . آھی کشيدم  که جون کشداری گفت

  .روی بھشتم کشيد
سفتی و داغی و بزرگيشو حس .G خيس شدمانقدر کارشو تکرار کرد که کام
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  .ميکردم و بيشتر تحريک ميشدم
  .آروم آروم فشار می آورد.سر مردونگيشو روی بھشتم حس کردم

نرم داشت پيشروی ميکرد که يھو انگار چيزی مانعش .درد خفيفی توی بدنم پيچيد
  .شد

  :توی گوشم خمارو شھوتی گفت
  
  .بھش رسيدم_
  

  ...و کردو تو يه حرکت ھمه رو فر
  .جيغی کشيدم و کتفشو بين دندونم گرفتم که آه مردونه ايی کشيد

  
  ...نياز_

  .زنم شدی...مال خودم شدی...نياز
  

  .چشمام از دردی که حس ميکردم، اشکی شده بود
وقتی دردم کمتر شد و تونستم به سايزش عادت کنم شروع کرد به تکون 

  ...خوردن
  

دم تا وقتی که گرمی ای  رو داخل خودم درد و لذت رو باھمديگه احساس ميکر
  .احساس کردم و منقبض شدم
  .اھی بدون حرکت روم افتاد

  .بعد از چند لحظه  خودشو بيرون کشيد که آھی کشيدم
  

دستشو روی شکمم کشيد .سرشو روی قفسه سينم گذاشت و نفس ھای عميقی کشيد
  :و گفت
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  درد داری؟_
  

  :زير لب گفتم
  
  ...نه زياد_
  

  .م اينطور  بودو واقعا ھ
غير از اولين ضربه ايی که زده بود ديگه درد زيادی حس نميکردم  فقط وقتی 

 .تکون ميخوردم زير دلم درد خفيفی ميکرد
 

  .وقتی نفساش به حالت طبيعی برگشت از جا بلند شد و شلوارکی پوشيد
  

انقدر بھش خيره شدم که نگاھشو بھم .سرجام نشستم و به حرکاتش نگاه ميکردم
  .وختد
  

  :با صدای خش داری گفت
  
  چرا بھم خيره شدی؟_
  

  .لبمو گزيدم و مGفه رو دورم گرفتم و از جا بلند شدم
  :از کنارش رد شدم و گفتم

  
  تو چرا نگاه ميدزدی از من؟_
  

  .صدايی ازش نشنيدم به سمت حموم رفتم
ن ديگه وقتی رو به روی آيينه ايستادم و نگاھم به تصوير خودم افتاد  فھميدم که م
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  .دختر نيستم
  .تازه انگار باورم شد که چه کاری کردم

  
  .کبودی ھای خيلی ريز و محوی که روی گردن و چونه و لبام بود و لمس کردم

  
  .من اين کارو کردم و پشيمون نيستم

  .لبخندی به خودم تو آيينه زدم
  

  .من پشيمون نيستم
که داشتم رو تسکين  توی وان نشستم و اب گرم رو باز کردم تا ھمين درد کمی

  .بدم
  

سرمو به پشتی تکيه دادم و سعی کردم به حسی بديکه برام از رفتار آھی ايجاد 
  .شده  فکر نکنم 

  ...که چرا آھی اينجوری کرد
  

  ...چشمامو بستم و ذھنمو خالی کردم از ھمه چی
  ...ھمه چيز

  ..به جز آھی
  

  :تقه ايی به در خورد و متعاقبا صدای آھی به گوشم رسيد
  
 نياز خوبی؟_
 
  ...اره خوبم اFن ميام بيرون_
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  .از جا بلند شدم و دوش اب رو باز کردم
  .بعد از ده دقيقه حوله پوش از حموم بيرون زدم

با ديدن چيزايی که روی پاتختی بود چشمام گرد شد و به آھی که تازه وارد اتاق  
  :ميشد گفتم

  
  اينا چين آھی؟_
  

  .دستمو گرفت و روی تخت نشوند
  
  .بايد بخوری تقويت بشی_
  

  :با ھمون تعجب گفتم
  
  ...دو ليتر خون که نرفته ازم يه دو قطره اس_
  

  :حاF آھی با چشمای گرد شده گفت
  
  ...يه وقت خجالت نکشی نياز_
  

  .راست ميگفت
  .ولی واقعا احساس خجالت نميکردم.خندم گرفته بود 

  ..سرشو خم کرد و گوشه ی لبمو بوسيد 
  
  ...بخور_
  
  ..ه مغزھا و معجونی که توی سينی بود خيره شدمب
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  :زير لب بھش گفتم
  
  ..اما من گرسنم نيست_
  

  .دستشو جلو آورد و معجونو باF اورد
  
  ...بخور.از اين حرفا نداريم _
  

 ..يکم از معجون تو دستش خوردم
 

  .سکوت بينمون رو نفس ھای کش داری که ميکشيد ميشکست
  

  .د و ايستادسينی رو از روی پاش بلند کر
سينی رو روی ميز توالت گذاشت و به طرفم برگشت و جلو پام روی زمين زانو 

  ..زد و دستامو تو دستاش گرفت
  
  .نياز خوشحالی که اFن من دارم رو نميشه توصيف کرد_
  

  :مغموم گفتم
  

  .اما تو چشمات  يه چيز ديگه رو ميخونم_ 
  

  .کGفه دستی بين موھاش کشيد
  
  .که با اين اوضاع فردا بايد تنھات بذارم من فقط ناراحتم_
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  :دو طرف صورتشو با دستام گرفتم و زمزمه کردم
  
  .من خواستم توھم خواستی_

  .من لحظه به لحظه منتظرت ميمونم  تا بيای...اFن ديگه بايد بری
  

  :معترض گفت
  
  !مگه قرار بود برنگردم. ...باز اين حرفو زد_
  

  :گفتم بی توجه به حرفش خيره تو چشماش
  
  .قلب ناآرومم اFن آروم گرفت_

  ...اFن فقط ...اFن ديگه نگران رفتنت نيستم
  

  .با قرار گرفتن لباش روی لبام ساکت شدم
  .دستامو دور گردنش حلقه کردم و ھمراھيش کردم

  
  ...قطره اشک مزاحمی از گوشه چشمم چکيد

 .ازم جدا شد و به چشمام نگاه کرد
 

  ...کمدم رفتماز جا بلند شدم وبه سمت 
  ...حوله رو باز کرد و لباس خوابی پوشيدم و کنارش روی تخت دراز کشيدم 

  
  ...سرمو روی سينش گذاشت و محکم بغلم کرد  

  :زمزمه کردم
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  ?صبح ميری_
  
  آره_
  

  :آھی کشيدم
  
  اگه خواب بودم بيدارم کن_
  

  ..دستشو تو موھام برد و شروع به نوازش کردن موھام کرد 
  ..م و خوابيدمخمار خواب شد

  
  ..صبح با بوسه ايی که روی گونم نشست از خواب بيدار شدم

اولين چيزی که به چشمم خورد چمدانی بود که ديروز با خون دل برای آھی آماده 
  ...کرده بودم

  
  ..آھی دستشو روی گونم کشيد که نگاھمو بھش دوختم

  :لبخندی بھم زد
  
  ..سفر قندھار که نميرم_

  ا چشم باز کنی تو بغلمیھمين کوچه بغليه ت
  

  ..لبخند کمرنگی زدم و بلند شدم
  
  بلند شو صبحونه اماده کنم _
  

  :دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت
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  ?کمرت که درد نميکنه_
  

  ..:لبخند شيرينی به نگرانيش زدم
  
  ..خوبم آقامون_
  
  ...پيشونيمو بوسيد 
  :روی صندلی نشوندمش 
  
  بحونه درست کنمتو بشين منو نگاه کن منم برات ص_
  

 ..خنديد
 

  .صبحونه رو آماده کردم و روی ميز جلوش چيدم
  .خواستم روی صندلی بشينم که دستمو گرفت و کشيد

  
  :با تعجب نگاش کردم

  
  چيشده؟_
  

  :شونه ھاشو باF انداخت و گفت
  
  ...چيزی نشده_
  

  :با چشماش به پاش اشاره کرد
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  ...بيا بشين اينجا_
  

  .ه خودش دستمو کشيد و روی پاھاش نشوندخواستن اعتراضی بکنم ک
  

  .بوسه ی محکمی به گونه ام زد که جيغمو در آورد
  
  ...وقتی ميگم بيا تو بايد بگی چشم آقای عزيزم اومدم _
  

  .بھش خنديدم و لقمه ايی براش درست کردم
  .وقتی تموم کرديم از جا بلند شدم

  
  :پشتمو بھش کردم و ظرفارو جمع ميکردم

  
  ...شو برو اماده _

  ...ساعت ھفت شد ھا
  

نزديک شدنش رو حس کردم و دستايی که دور شکمم حلقه شد و به سينه اش 
  .کوبيده شدم

  
  :زير گوشم زمزمه کرد

  
  ...دلم برا ھمسر کوچولوم تنگ ميشه_
  

  .بی صدا قطره اشکی روی گونم سرازير شد
  .نامرد گفته بود دل نبد
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  .وابسته نشو
  .دوست نداشته باش

  .اينجايی تو موقتی
  ...موقتی

  
  ...پس اين حرفای قشنگ چی

  اين ھمه حس خوب 
 

  ..بوسه ايی که روی سرم نشوند بغض تو گلومو بيشتر کرد
  

  ..:خودمو جلوتر کشيدم و در حالی که صدام از شدت بغض ميلرزيد گفتم
  
  ..برو آماده شو دير برسی سفرو از دست ميدی ھا_
  

  ...نفس عميقی کشيد و عقب کشيد
  ..کرد که اFن فقط تنھايی نياز دارمحس 

  
  ..صدای قدم ھاش که از آشپزخونه بيرون ميزد رو شنيدم

  
  ...ھمين که وارد اتاق شد روی صندلی آوار شدم و گريمو آزاد کردم

  ..بی صدا گريه ميکردم
  ..جای جای تنم از رفتنش درد ميکرد..ذھنم درد ميکرد..دلم درد ميکرد

  
  ...کردم خودمو بغل کردم و ھق ھق

  :صداش از  اتاق اومد
  



 دزديدمت

 

245 

  نياز _
  

  :صدامو صاف کردم و گفتم
  
  جونم_
  
  :کGفه گفت 
  
  ?اون پيرھن سورمه ايم کجاس_
  
  صبر کن اFن ميام خودم پيداش ميکنم_
  

از جا بلند شدم و صورت و چشمامو خوب شستم و خشک کردم و به سمت اتاق 
  راه افتادم

  
  ...ش مواجه شدمدرو که باز کردم با باFتنه ی برھن

  ..نگاھش که بھم افتاد پوفی گفت
  

  :به بازار شام جلو نگاه کردم
  
 با کمدت چيکار کردی_
 

  .جلوتر رفتم و جلوی کمد ايستادم
  .چشمم به دستش خورد

  :با ديدن پيراھن سورمه ايی تو دستش ابروھام باF پريد
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  !پيراھن که تو دستته_
  

  .لبشو گزيد و نگاھشو بھم دوخت
  :مظلومانه گفت

  
  ...نميخواستم تنھا بمونی_
  

  :مکث کرد
  
  ...!با اين چشمای اشکی_
  

  ...دستامو گرفت و کشيدم تو بغلش
  
  ...گريه نکن  که اينجا دلواپس تو بمونم_
  

  :سرمو به دو طرف تکون دادم و با گريه گفتم
  
  .گريه نميکنم_
  

  .سرشو رو سرم گذاشت و دستاشو دورم محکم کرد
  .ستم و بھش نگاه کردمروی تخت نش

  
  .لباسشو پوشيد و موھاشو درست کرد

  .عطرشو که زد به طرفم برگشت
  

  :دستاشو به دو طرفش زد
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  خب_
  

  .:لبم لرزيد
  
  ...خب ديگه بايد بری_
  

  .تا دم  در باھاش رفتم
  .دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم و سرمو تو گردنش فرو کردم

  
  .ھق ھقم بلند شده بود

  :کرد و پيشونيشو به پيشونيم تکيه دادسرمو جدا 
  
  .. .من برم _
  

  ...لبامو روی لباش گذاشتم و با اشک بوسيدمش
  

  ...به سختی ازھم جدا شديم
  پيشونيم رو بوسيد و سريع از خونه بيرون زد

 
  .با اشک از پشت پنجره به رفتنش خيره شدم

دادم و ھمونجا  بعد از اينکه در پشت سرش بسته شد با ھق ھق روی ديوار تکيه
  .نشستم

  
از جا بلند شدم و پيامی که اومده بود رو .بعد از ربع ساعت گوشيم زنگ خورد

  :باز کردم
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  "مواظب خودت باش خرگوشم"
  

به لباسام نگاھی انداختم که نگاھم به جورابای عروسکيم که طرح خرگوش روش 
  ..بود  افتاد

  
  ...ودم اما اونصبح  اصG حواسم نبود و  فقط درگير رفتن آھی ب

  
  .حتی به جورابای تو پام دقت کرده بود

  .با بغض به مرد ھيزم خنديدم
  

  :دوباره پيام اومد
  
  !تنبل نباش بلند شو از گوشه اتاق و برو لباس بپوش و برو دانشگاه_
  

  .خنديدم و از جام بلند شدم
  
  ..."منتظرتم و ھميشه دوست دارم يادت نره"
  

  .رفتم براش فرستادم و به دستشويی
  ...صورتمو با آب سرد شستم تا پف چشمام بخوابه

  
آرايش مGيمی  ھم کردم و بعد از لباس پوشيدن کولی و کتابامو برداشتم و از 

  .خونه بيرون زدم
  

  پياده به سمت دانشگاه ميرفتم
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  .تا رسيدن به دانشگاه راه زيادی بود

  
  .ولی از بس توی فکر بودم نميدونم چطور رسيدم

  ...ز زور سرما يخ زده بود و ميتونستم حدس بزنم که  گونه ھام قرمز شدهپاھام ا
  

  .وارد که کGس شدم نگاھم تو نگاه کيان گره خورد
  .ياد اون روز  که تو بازار  افتادم

  .ياد حسودی کردن  و غيرت آھی  افتادم
  .مرد من به کيان حساسيت داشت..دلم از ھمين اول براش  تنگ شد 
  .ان گرفتم و سرجای خودم نشستمنگاھمو از کي 
  

ھرکاری ميکردم حواسم جمع درس نبود و مدام  به سمت آھی و خاطره ھاش 
  ...پرواز ميکرد

  
  .دلم درد ميکرد و باور نميکردم  که صبح آھی رفته و شب ديگه تو خونه نيست

  
  ...بوسه  ھاش

  ...بغلش
  ...نواز ھاش

  
  ...شب نيست

  
  ...!خانم آريا منش_
  

  :صدای جدی استاد سرمو بلند کردمبا شنيدن 
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  بله استاد؟_
  
  ...يا ھواستون رو کامل به درس بدين يا تشريف ببريد بيرون_
  

با اين وضع چيز زيادی از درس ... اخمامو توھم کردم و وسايلمو جمع کردم
  .نميفھميدم

  .زير لب ببخشيدی رو به استاد گفتم و از کGس بيرون زدم
  

  بودم که صدايی رو پشت سرم شنيدم ھنوز به در اصلی نرسيده
 

  .ايستادم و به عقب برگشتم
  .کيان پشت سرم رو زانوھاش خم شده بود و نفس نفس ميزد

  
  :با خستگی نگام کرد و گفت

  
  چرا انقدر سريع راه ميری؟_
  

  .با بی حوصلگی نگاش کردم و حرفی نزدم
  :نفسش که جا اومد گفت

  
  خوبی؟_
  
  !ممنون_
  

  :لبخند کمرنگی زد
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  !!!منم خوبم_
  

  :اخم کردم 
  
  .بايد برم! کاری ھست آقای رسولی؟_
  

  :چندبار آقای رسولی رو زير لب تکرار کرد و بعد گفت
  
  ...منم دارم ميرم بيا برسونمت_
  

  :ابروھامو باF دادم
  
  .ممنون از لطفت خودم ميرم_
  

  :اين بار اون اخم کرد و با جديت گفت
  
  !باھات کار دارم خانم آريا منش_
  

  !داشت از اون روز آھی تقليد ميکرد.با چشمای ريز شده داشتم نگاھش ميکردم
  !مردک عوضی

  
  !ميتونی کارتو اين جا بگی_
  

  :نگاه تندی بھم انداخت
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فکر نکنم تو اين ھوای سرد بتونی تاکسی پيدا کنی يا دلت بخواد که تا خونه پياده _
  .بری پس لج نکن

  
  :ه دادبعد با تمسخر  نيشخندی زدو ادام

  
  نترس لولو نيستم نميخورمت_
 

  ...بی حرف نگاھش کردم
  

  :دستشو جلوش دراز کرد و گفت
  
  ...بفرما_
  

  .کيفم رو روی دوشم محکم کردم و جلوتر به راه  افتادم
  .پشت سرم اومد و کنارم رسيد

  
  ...ماشين بيرون پارک شده _
  

  .دنبالش رفتم و سوار ماشين شدم
  :يم که رومو به طرفش برگردوندم وگفتمکمی از مسير رو رفته بود

  
  خب آقای رسولی؟_
  

  :کGفه گفت
  
  .مثل قبل کيان صدام کن_
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قرار نيست بخاطر  يکی که تازه از راه رسيده تو تغيير کنی و منی که ھميشه 
  !!!باھات بودم رو فراموش کنی

  
  :عصبی کامل به طرفش برگشتم

  
  .احترامتو نگه دار_ 
  ...ه شوھرمه و عاشقشماين تازه از راه رسيد 
  .قرار نيست بخاطر تو به  حرف اون توجه نکنم 

  !تو توی بچگيام ھستی اما فعG اونه که توی حال منه
  

  :پوزخندی زد
  
  اونوقت اين حـــال تو اFن کجاس که تو امروز اينجوری دپرسی؟_
  

  :با تمسخر نچ نچی کرد
  
  
  !اوخی با دختر شريکش رفته آلمان_
  

  :رد زدممحکم روی داشب
  
  .نگه دار پياده ميشم_
  

  :اخم کرد و خواست حرفی بزنه که داد زدم
  
  اين ماشين لعنتی رو نگه دار_
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  :داد زد

  
  ...آروم باش داد نزن_
  

  :عصبی بھش توپيدم و با جيغ گفتم
  
  ...تا درو باز نکردم اين لعنتی رو نگه دار_
  

  :نگران  نگاھی به جلو و نگاھی به من انداخت
  
  ...ته نيازچه مرگ_

  ...آروم بشين آروم
  ...اFن ميرسونمت خونت  
  

  ...بھش فرصتی ندادم و درو باز کردم که فريادی کشيد و محکم روی ترمز زد
اما ديگه دير شده بود به ماشينی که جلومون ميخواست از تقاطع رد بشه برخورد 

  .کرده بوديم و ماشين ديگه ای ھم از پشت بھمون زده بود
  

  .رس کشيدم که ماشين تکون خورد و سرم محکم به شيشه خوردجيغی از ت
  

  ...نه بيھوش شده بودم و نه به ھوش
  .توانايی باز کردن چشمامو نداشتم و ولی حرفای اطرافيان رو ميشنيدم

  
  ...احمد سريع بزن امبوFنس بياد بدو اين خانم سرش خون ريزی کرده _
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  ...يکی چک کنه ھمراھش چيشده_
  
  ...دورشونو خلوت کنيد_
  
  ...آقايون حرکتشون نديد شايد اتفاقی برای گردنشون افتاده_
  

  .گيجو منگ به حرفاشون گوش ميدادم
  .دست راستم شديد درد ميکرد و نميتونستم انگشتامو تکون بدم

خواستم سرمو کمی بلند کنم که دردی توی سرم پيچيد و چشمام سياھی رفت و 
  ديگه چيزی نفھميدم

 
  .ود و گلوم از شدت خشکی ميسوختسرم سنگين ب

  .حس ميکردم به دستم يه وزنه ی سنگين وصله
  

  .چشمامو باز کردم که سقف سفيد رنگ اتاق به چشمم خورد
  

  .با يادآوری چيزی که شد ناله ايی کردم که در باز شد و پرستار داخل اومد
  

  :با ديدن چشمای بازم لبخند زد
  
  به ھوش اومدی عزيزم؟_

حتی اگه تو تصادف چيزيش نشده باشه از استرسی که ...کشتشوھرت خودشو 
  .کشيد اFن غش  ميکنه

  
  :لبخندشو عميق تر کرد

  



 دزديدمت

 

256 

  !خدا برای ھم نگھتون داره معلومه خيلی دوست داره_
  

  !آھی که اينجا نبود...گيج و منگ پلک زدم
  :با ديدن سردرگميم  گفت

  
  خوبی؟جاييت که درد نميکنه؟_
  

  .لی گلوم سوختاب دھنمو قورت دادم و
  :با صدای گرفته ايی گفتم

  
  .آب ميخوام...گلوم خشکه_
  

  ...ليوان آبی به خوردم داد
  
  ?...!من چرا نميتونم دستمو تکون بدم _
  

  :با صدای آرامش بخشی گفت
  
  دستتون شکسته و گچ گرفته برا ھمين بی حسه و نمی تونيد تکونش بدين_
 

  ..آه از نھادم بلند شد
  :و گفتملبامو تر کردم 

  
  ??..ھمراھم چيشد_
  

  :با تعجب گفت
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  ..عزيزم شوھرت بيرون منتظر تو ھست  _
  

  ...با بھت نگاش کردم
  
  ...نکنه!!شوھرم که اينجا نيست_
  

  ...پووفی گفتم که سرم تير کشيد و اخمام توھم شد
  
  ...ايشون ھمکGسی من ھستن نه شوھرم _
  

  ..ابروھاشو باF داد و آھانی گفت
  
  ونه بياد داخل اFن ميرم صداش بزنماFن ميت_
  

  ..و قبل از اين اعتراضی بکنم از اتاق بيرون زد
به لحظه نکشيد که در اتاق به سدت باز شد و کيان زخم و زيلی و ھراسون اومد 

  ..داخل
  

  ...با ديدن چشمای بازم نفس آسوده ايی کشيد
  :نزديک تر اومد

  
  ?!خوبی نياز_
  

  :که با پشيمونی گفت جوابشو ندادم و چشمامو بستم
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  ..من منظوری نداشتم.. من_
  ..نميخواستم ناراحتت کنم

  
  ..بازم سکوت کردم 

  
  :با ھمون لحن و ملتمس گفت

  
  ..من عصبی شدم..من نميتونم به تو اسيب بزنم _

  ..نگرانت شدم نميخواستم چيزيت بشه
  

  :با لحن اروم و سردی گفتم
  
  !ولی اFن ميتونی ببينی که شده_

 !!!!!!مون لحظه ايی که گفته بودم نگه ميداشتی اFن وضع من اين نبوداگه ھ
 
  ....اما من_
  

  :بين حرفش پريدم
  
تو با اھانت به ھمسرم و اين اتفاق ھمه ..نميخوام ھيچی بشنوم اقای رسولی _

  ..احترامی که برات قائل بودم رو از دست دادی
  

  :شونه ھای خميدشو ديدم ولی ادامه دادم وگفتم
  
  !طفا ببين کی مرخصم ميکننل_

  !گوشيمم بياريد
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لبشو گزيد و پشتشو کرد و رفت نزديک در و بازش کرد ولی قبل اينکه بره 

  :بيرون گفت
  
  ....ولی من قبل ھمسرت دوست داشتم_
  

  ...و رفت
  

  ..مبھوت به در بسته شده خيره شدم..صدای بستن در تو گوشم پيچيد
ن ميداد اما توقع نداشتم اFن وبعد اين که درسته بعضی رفتاراش باھام اينو نشو

  ..فھميد متاھل شدم اينو بگه
  

  ..سرمو تکون دادم ولی ھرچی خواستم فکرمو منعطف يه چيز ديگه بکنم نميشد
  

  ..با باز شدن در دوباره نگامو به در دوختم که کيانو ديدم با کيفم تو دستش 
  
  ..تت دادن و مرخصت کردن و يه سری داروھای مسکن برای درد دس_
  

  :نگاھشو باF اورد
  
 !ھمين ديگه_
 
  ..مرسی_
  

نگاھی به خودم انداختم و با ديدن لباسای خودم راحت شدم که مجبور نيستم از 
  ..کسی بخوام کمکم کنه
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  :کيان اروم گفت

  
چون وقتی اوردنت لباسات پاره و پوره نشده بود و فقط سرت که خون ريزی _

کسايی که به امبوFنس زنگ زدن ..که ورم کرده بودميکرد معاينه کردن و دستت 
  ...ضربه رو ديده بودن و خبر دادن برای ھمين

  
مگه ميشه يه بيمارستان بيمارشو که از !سرمو تکون دادم با اينکه قانع نشده بودم
  !قضا تصادف کرده عکس نگيره از بدنش

  
  

  ..يدمبا ياداوری اينکه تو خونه تنھام آھی کشيدم و ناراحت لب ورچ
  

  ..به زحمت سرجام نشستم و يه دستی شالمو درست کردم
  

  ..باند دور سرم اذيتم ميکرد و سرم با ھر حرکتم تير ميکشيد و درد ميکرد
  

  :يه قدم بھم نزديک تر شد و محتاطانه گفت
  
  ?کمک ميخوای_
  

  :زير چشمی نگاھی بھش انداختم
  
  نه ممنون اقای رسولی_

  ..م خونهاگه ميشه آژانس بگيريد من بر
  !ماشين شما که تو تصادف حتما رفته تعميرات
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  :اخماشو توھم کرد و گفت

  
  خودم ميرسونمت_
  

  :خواستم حرفی بزنم که ادامه داد
  
 من نميذارم با اين وضع تنھايی بری_
 

  .سرمو به پشتی مبل تکيه دادم و به اومدنمون فکر کردم
  

اشتم تماس بھش رو کيان تا جلوی در ھمراھيم کرد و توصيه کرد کاری د
  ! فراموش نکنم

  !حتما
  
  

  .دوباره نگاھی به گوشيم انداختم
  

  ..آھی از يه شماره پيام فرستاده بود که رسيده
  .از موقعی که اومدم بھش زنگ ميزدم ولی جوابی دريافت نميکردم

  
  .پووفی گفتم و به فيلمی که داشت پخش ميشد خيره شدم

  .نيم ساعت گذشت که گوشيم زنگ خورد
  

  .با ديدن ھمون شماره چند رقمی سيخ نشستم و زود جواب دادم
  



 دزديدمت

 

262 

  :بعد از صدای خش خشی صدای آھی به گوشم رسيد
  
  ...الو_

  نياز صدام ميرسه؟
  
  سGم _

  آره عزيزم ميرسه خوبی؟
  

  :خنديد
  
  ...سGم خانومم_
  .تازه جلسه ھامون تموم شد ببخشيد نتونستم زودتر جواب تماساتو بدم 
  

  :لبخندی زدم
  
  اFن ھتلی؟غذا خوردی؟...قربونت برم _

  .راحتی؟برگردی نبينم Fغر شده باشی
  

  :مستانه خنديد
  
  .تازه شاممو خوردم...اينجوری ميکنی لوس ميشم نياز_

 چکارا کردی امروز دانشگاه رفتی ؟?تو خوبی
 

  .سرمو تکون دادم و سعی کردم به درد دست و سرم توجھی نکنم
  .ز  از تمام امروز صحبت کردمبا فاکتور از اتفاق امرو
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  !داشتم.روز خيلی کسل کننده ايی...آھی زود برگرد_ 
  
  ...يه ھفته نشده من پيشتم_
  

  :صداشو آرومتر کرد
  
  کمرت که درد نميکنه؟_
  

  :لبمو گزيدم و با شيطنت گفتم
  
  ...نوچ نميکنه_
  
  ...خداروشکر_
  

  :.خواستم چيزی بگم که صدای نازکی رو از پشت گوشی شنيدم
  
  
  ...آھی عزيزم بابا صدات ميزنه_
  

  !عجيب اين بشر پرو بود...چشمام گرد شد
  .ميدونست آھی متاھله و اين ھمه عزيزم عزيزم به ريشش ميبست

  
  :با حرص گفتم

  
  ...عزيزمو کوفت ،عزيزمو و مرض دختره ی بی حيا_
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  .صدای خنده ی آھی رو شنيدم
  
  .ارداد ببندی نبينم ديگه با اين اينا قر... .نخند آھی _
  

  :صداشو شنيدم که جدی  گفت
  
  اFن ميام شما برو_
 
  .خانوم من بايد برم_

  ...اگه تنھايی ميترسی به آيناز خبر بدم بياد پيشت
  

درسته اومدنش منو از تنھايی در مياورد اما با ديدن دست شکسته ام و سر باند 
  !پيچم ممکن بود به آھی خبر بده و من اينو نميخواستم

  
  .ھمه چی حله...ه عزيزم خوبم ن_
  

  .از صداش معلوم بود داره راه ميره، چون فضاھا مدام تغيير ميکرد
  
  .شبا درو خوب قفل کن.خيلی مواظب خودت باش.من ديگه برم_
  

  !بعد از خداحافظی گوشيو قطع کرد
پووفی گفتم و سرمو  پشت سرم پرت کردم که دردتوی سرم پيچيد و از کرده ام 

  .پشيمون شدم
  .دوباره به فيلمی که داشتم نگاه ميکردم، زل زدم

  
  .با صدای زنگ در چشمامو باز کردم که ھجوم نور باعث شد چشمامو ببندم
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  .بعد از چند لحظه چشمامو باز کردم که نگاھم به ساعت خورد
  

  !صبح10
  !ھمونجور نشسته روی مبل خوابم برده بود..يعنی يه کGسو از دست داده بودم

  
  .فته از جا بلند شدمخسته و کو

  ..دستم روی گردنم سنگينی ميکرد و خيلی درد ميکرد
  

با  خوردن دوباره ی  زنگ در به سمتش رفتم و از چشمی نگاھی به بيرون 
  .انداختم

  !با ديدن فرد مقابلم چشمام گرد شد
  

 ؟!!اينجا چيکار ميکرد
 

  .درو باز کردم و آيناز رو با لبخندی گشاد دم در ديدم
  
  ...زن دادبــه _
  

  :با ديدن وضعم ھينی کشيد
  
  ؟خوبی؟.وای خاک به سرم چت شده_
  

  :با ترس جلو اومد و مشغول وارسيم شد که گفتم
  
  !آيناز من خوبم بريم داخل_
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  .با تعجب و نگرانی به دنبالم اومد
  
  آھی بھت گفت بيای؟_
  

  :با ھمون لحن سردرگم و ترسيده گفت
  
  ...م پيشت چون  اينجا نيست و تنھايیآره زنگ زد گفت اگه ميتونم بيا_

  با اين وضعت چجوری تنھات گذاشت و رفت ؟
  

  .دستم درد ميکرد و حال توضيح دادن نداشتم اما مجبور بودم
  

  :به صورت نگرانش خيره شدم و با درد گفتم
  
  .آھی خبر نداره_

  .ديروز تصادف کردم و به اين وضع افتادم
  

  ...گفتبه صورتش زد و خدا مرگم بده ايی 
  .به حرکت بامزه اش که منو ياد زن عمو می انداخت خنديدم

  
  :با ديدن گوشی تو دستش ھول کردم

  
 داری چيکار ميکنی؟_
 

  :با چشمای اشکی گفت
  
  ...تو حالت خوب نيس...بايد به آھی خبر بدم  تو_
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  :چشماشو تو صورتم چرخ داد و ادامه داد

  
  .سرت خون مياد... صورتت زرد شده و زير چشمات گود افتاده_
  

  :زد زير گريه 
  
  .من ميترسم_
  ...نميدونم چيکار کنم بايد به آھی خبر بدم تا ھرچه زودتر  بياد 
  

به رفتار کمی عجيبش نگاه کردم و سريع گوشی رو از دستش گرفتم و آروم دست 
  :سالممو دور شونش پيچيدم

  
  .ازه تصادف کردم آيناز من خوبم يکم درد دارم که چون ت..اروم باش عزيزم _

  .فردا تموم ميشه تو نگران نباش فدات بشم
  
  مگه نه ؟... زنگ بزنم به آھی؟ اينجوری بھتره_
  

  .چشمامو بستم تا کمی آرامش بگيرم
  
  .آيناز اFن آھی سرکاره اون ھمه راه  رفت تا به جلسه مھمش برسه_

  .تو بھش زنگ بزنی مجبور ميشه بياد بعد به کارش  صدمه وارد ميشه
  اينجوری خوبه؟

  
 سرشو به نشانه ی نفی تکون داد که اروم لپش رو بوسيدم
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  :و از جا بلند شدم
  
  .بلندشو وسايلتو بزار تو اتاق و لباساتو عوض کن تا صبحونه رو اماده کنم_
  

  :با فين فين گفت
  
  .تو نميتونی من ميام خودم درست ميکنم_
  

  :با خنده گفتم
  
  ...مگه من چGغم برو دختر برو_
  

  !وقتی نگاه خندانشو به دستم ديدم فھميدم بعله
  !چGغم 

  
  :بلند خنديدم و به شونش زدم

  
  ..پروو_

  !حاF يه نون و پنيره
  

  .به سمت آشپزخونه رفتم و وسايل صبحونه رو مھيا کردم
  

  .وقتی وارد آشپزخونه شد نگاھی بھش انداختم
  .رنگ و روش کمی بھتره شده بود

  
  :ب خوردم که دادش دراومدقرصو برداشتم و با آ
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  با شکم خالی کی قرص ميخوره؟اصG اين  قرص چيه؟_
  

  :اشاره ايی به سرم کردم
  
  ...يکم سرم درد ميکنه _
  

 ..نگران از جا بلند شد بياد سمتم که گوشيش زنگ خورد
 

  :با ديدن گوشيش مضطرب نگاھی بھم انداخت
  
  !آھيه_
  

  :سعی کردم خونسرد باشم
  
  !کالی داره جواب بدهخب باشه چه اش_
  

  :سرشو تکون داد
  
  .نه صدام می لرزه، آھی ميفھمه يه چيزی شده_
  

پووفی گفتم و گوشيو از دستش گرفتم ھمين که جواب دادم صدای آھی به گوشم 
  :رسيد که باعث شد لبخند پررنگی بزنم

  
  الو آيناز رسيدی؟_
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  :با  دلخوری  تصنعی ای گفتم
  
  ...نگران نباشبله بابايی بزرگترم رسيد _
  

  :با صدای خندونی گفت.. چند لحظه اون ور خط سکوت شد و بعد بلند خنديد
  

اينجوری ... تو که ميدونی نگرانتم از اولم ميخواستم آيناز رو بفرستم پيشت_ 
  ...خيالم راحت تره

  
  .من خوبم از تنھايی و تاريکی ھم نميترسم که مزاحم آيناز شديم_
  

  .بعد صدای آھی که به انگليسی چيزی گفتصدای خانمی رو شنيدم و 
  
  خانمم من ميرم يکم ديگه زنگ ميزنم_
  

  .و بدون اينکه منتظر حرفی از طرفم باشه قطع کرد
 .ھاج و واج نگاھمو به گوشی دوختم

 
  :صدای آيناز باعث شد سرمو بلند کنم

  
  چيشده؟_
  

  :با ھمون بھت و تعجبم گفتم
  
  !ھيچی_

  .يزنهکار داشت گفت يکم بعد زنگ م
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سرشو تکون داد و منو نشوند روی صندلی و تقريبا با صدای شادی که ميخواست 

  :فضا رو عوض کنه گفت
  
  ...خب تو بشين تا برات يه املت آيناز پز درست کنم حال کنی_
  

  :لبخند زدم
  !نون و پنير ھم کافيه ھا_
  

  :اخم تصنعی کرد
  
  !املت بزنيم به رگ بعد بريم بازار درمانی_
  

  :که گفت خنديدم
  
  ...ھيچی اFن مثل يه خريدن کردن توپ حالتو خوب نميکنه زن داداش_
  

گوشيشو از روی ميز برداشت و آھنگی گذاشت و مشغول درست کردن املت 
  ..شد
  

  :زبونمو تر کردم و با ترديد گفتم
  
  ...آيناز_
  

  :به سمتم برگشت که گفتم
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 مامانت ميدونه من تو خونه ی پسرشم؟_
 

  .:ب بلند کرد و نگام کردسرشو با تعج
  
  چرا به ياد مامان من افتادی؟_
  

  :شونه ھامو باF انداختم و گفتم
  
  !حاF جواب سوالمو بده.تازه يادم افتاد.نميدونم_
  

  :دوباره سرشو برگردوند و در حالی که روغن توی ماھی تابه ميريخت گفت
  
  ...آھی گفت بھش چيزی نگم...نه_

  .ه فرصت مناسب بھش بگهفکر کنم خودش ميخواد توی ي
  

نميدونم چرا اين تو ذھنم چرخ ميخورد که آھی نميخواد زن صيغه .آھی کشيدم
  .ايش رو به مامانش معرفی کنه

  
  !زن صيغه ايی که از روز اول بھش گفته موقتيه

  !زنی که ھيچوقت ھميشگی نميشه
  
  !باشه_
  

  :سرشو برگردوند و گفت
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  !قتی اومد ازش بپرسو! حتما خودش دليلی برای کارش داره_
  

  .سرمو تکون دادم و چيزی نگفتم
  .بلند شدم و گوشيمو آوردم و دوباره روی صندلی نشستم

  
  !بوق ميخورد ولی جوابی دريافت نميشد.شماره آھی رو گرفتم

  چندبار زنگ زدم اما بازم به ھمين منوال گذشت
 

  :با قرار گرفتن ماھی تابه وسط ميز با تعجب سرمو بلند کردم
  
  ?اينجوری_
  

  :چشکمی زد و با خنده گفت
  
اون زمان که ليسانسمو يه جا ديگه ميخوندم تو خوابگاه اينجوری غذا ميخورديم _

  انقدر خوشمزه بود که نگو
  

  ..و تيکه نون نسبتا بزرگی کند و پر مGتش کرد و تو دھنش گذاشت
  

  :با لحن Fت و دھن پر گفت
  
  ..بزن روشن شی زن داش_
  

من با اينکه خيلی غذا ميخوردم و به قول آھی ..ع کردم به خوردنخنديدم و شرو
شکمو بودم اما ھميشه لقمه ھام ريز و کوچولو بودن اما آيناز با وجود ريزه ميزه 

  ...بودنش لقمه ھاش دو برابر لقمه ھام بود 
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  ..سريع بلند شدم ليوان اب براش ريختم..يھو به سرفه افتاد

  
  :خورد چشم غره ی بامزه ايی بھم رفت يکم که اب..بد سرفه ميکرد

  
  ?ببينم عروس ھم اينقد حسود_

  ?حتی به لقمه ھای منم حسودی ميکنی که اينجوری زل زدی به من
  

يکم خجالت زده شدم ولی وقتی صورت قرمز و چشم غره ھاش ديدم خندم گرفت 
 ..و خنديدم

 
****  

  ...کيفمو روی شونم مرتب کردم و نگاھی به آيناز انداختم
  

  ..:نگاھمو که ديد لبخندی زد و دستمو کشيد
  
برای اولين روزی که آھی از سفر برميگرده يه مھمونی ترتيب دادم اFنم _

  اوردمت اينجا برای اون روز لباس بخريم
  

  :چشمامو با تعجب بھش دوختم و گفتم
  
  کی ترتيب دادی؟؟ چرا اFن خبر ميدی؟_
  

  :لبخند دندون نمايی زد و گفت
  
تی آھی بھم زنگ زد بيام پيشت من مھمونارو دعوت کرده بودم اFنم ديشب وق_
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  ..گفتم خبرت کنم غافلگير نشی
  

  ..لبخندی زدم و از نقشه ايی که کشيده بود خوشم اومد
  

بين مغازه ھای رنگارنگ قدم ميزديم و آيناز ھر پيرھن مجلسی که خوشش ميومد 
  !ھيچی نخريد .رو تن ميکرد ولی تا اFن که دو ساعت گذشته بود

  
با خستگی پGستيک وسايلی که خريده بودم رو تو دستم جا به جا کردم و دست 

  ..گچ گرفتم رو يکم باF گرفتم
  

  :رو به آيناز که ھنوز پر انرژی بود گفتم
  
  ..من ھمه چی خريدم تو ھنوز يه شالم نخريدی..خسته شدم بابا_
  

  :نگاھی بھم انداخت و دوباره بازومو کشيد
  
 نوز لباس مجلسيت موندهنه ھ_
 

به سمت مغازه روبه رو رفتيم ھمين که چشمم به ويترين خورد لباس سبز رنگ 
  ..چشممو گرفت

  
ساده بود و ھمين ..جنسش حرير بود و فق با دو بند روی شونه وصل ميشد

  ..سادگيش دل ميبرد
  

  ..آيناز رد نگاھمو گرفت و وقتی لباس رو ديد چشماش برق زد و دستاشو بھم زد
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  ھمينه ھمينه پيدا شد_
  

  ..وارد مغازه شديم و سايزمو به فروشنده گفتم.. به حرکات بچگونش خنديدم
  

  :لباسو بھم داد و به اتاق پرو گوشه مغازه اشاره کرد
  
  ..بفرماييد اونجا_
  
  ..به سمت اتاق پرو رفتم 
  
  آيناز_
  

  :صداشو از پشت درشنيدم
  
  جونم_
  

  :درو باز کردم و گفتم
  
  يپ لباسو ببندبيا ز_
  

طی يه ..با دھن باز بھم نگاه ميکرد..وقتی زيپ رو بست به سمتش چرخيدم 
  ..حرکت گيره موھامو کشيد و موھای طGييم روی شونه ھام ريخت

  
  ..لباس از وسط چاک داشت که پاھامو نشون ميداد ولی فقط وقتی که راه ميرفتم

  
  ..دوتا چين داشت که جلوه ی لباسو بيشتر کرده بود
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  نظرت چيه؟ خوبه؟_
  

  :پريد و گونمو بوسيد
  
 خوب چيه؟ محشره دختر مثل ماه شدی_
 

  :ھزينه لباسو دادم و از مغازه بيرون زديم که آيناز گفت
  
  بريم فست فود طبقه ی باF؟ تعريفشو زياد شنيدم_
  

  ..من ھمه چی خريده بودم و ديگه چيزی Fزم نداشتم
  

  :لب ورچيدم
  
  ی ديوونه بزار بخريم بعد بريم ناھار باF بخوريمتو ھنوز چيزی نخريد_
  

  :دوباره از ھمون لبخند ھای دندون نمای معروفش زد
  
  من که خريد نداشتم اومدم اينجا برا تو بخرم_
  

  :غر زدم
  
  دو ساعت ھزارتا لباس پرو کردی بعد ميگی خريد ندارم؟_
  

  :خنديد
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نميخوام عروسمون جلو بقيه بGخره ..ميپوشيدم ببينم تن خورشون قشنگه يا نه _

  کم بياره 
  

  ...با خنده چشم غره ايی بھش رفتم که گوشيم زنگ خورد
  

  ...:پGستيکارو ازم گرفت
  
_Fمن جلوتر ميرم با  
  

 ..گوشيو از کيفم دراوردم..سری براش تکون دادم 
 

  ..با ديدن اسم آھی ياد صبح افتادم
  ..:قبل اينکه قطع بشه جواب دادم

  
  الو_
  

  :ستش به گوشم رسيدصدای خ
  
  سGم عزيزم خوبی؟_
  

  :بی توجه به دلخوريم گفتم..صدای خسته و گرفتش نگرانم کرده بود
  
  سGم چيشده؟ چرا صدات اينجوريه؟_
  

  :سرفه ايی کرد و سعی کرد صداشو شادتر نشون بده
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تو چطوری خانمی؟با اون ..چيزی نيست خستمه يکم اينجا کارا بھم خورده _

  يگذره؟شيطونک خوش م
  

  :با ھمون صدای نگران گفتم 
  
  آھی مطمئنی خوبی؟؟..خوبيم عزيزم_
  
  قربون نگرانيت برم چيزی نيست به خدا ھمين که گفتم طرفمون يکم بدقلقه _
  
  

  :مکثی کرد و انگار چيزی يادش اومد که گفت
  
 ..ببخشيد ظھر جواب ندادم تو جلسه بودم  ھمين يه ساعت پيش تموم شد_
 

  :اروم گفتم
  
  ..مشکلی نيست عزيزم _
  

  :سکوتی بينمون برقرار شد که گفتم 
  آھی_
  
  جونم_
  
  ..دلم برات تنگ شده زود برگرد_
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  ..طرح لبخندشو ميتونستم از پشت گوشی ھم ببينم
  
  ..خيلی زود..سعی ميکنم زود بيام خانومم_
  

  ..بعد خسته ادامه داد
  
  من ميرم اسراحت بکنم ھواست به خودت باشه خرگوشم  _
  

  ..توی فکر بودم که آيناز به گوشيم زنگ زد..جوابشو دادم و گوشيو قطع کردم
  

ھواسم بود دستم به جايی نخوره و ..بدون اينکه جوابشو بدم از پله ھا باF رفتم 
  ..دردش تشديد بکنه

  
  ..حس ميکردم استخون دستم دوباره شکسته از شدت دردی که داشتم

  
  ..نيمو پاک کردم و مقابل آيناز نشستمبا دستمال قطرات ريز عرق روی پيشو

  
 لبخند شيطونی زد

 
  :و گفت

  
  ..اين چه کاريه آخه جلوی دختر عذب؟ چشم و گوشمو باز ميکنين ھا_
  ...ھی Fو ميترکونين منم دلم ميخواد 
  

  :خنديدم
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تو دست ماھارو از پشت ميبندی با اون ...قربون چشم و گوش بسته ات برم آخه_
  ...ت گوشیيواش حرف زدنات پش

  
  :لب گزيد و با ھمون بھت گفت.بھت زده نگاھم کرد

  
  ...خيلی تابلو بود؟ حاF آريا ھی ميگفت تو آخر تابلو بازی ای  من ميگفتم نه_
  

  :بلند زدم زير خنده که آيناز حرفشو قطع کرد و با چشمای گرد شده نگاھم کرد
  
  چته؟_
  

  :سرفه ايی برای کنترل خندم کردم و گفتم
  
راست گفته حاF من يه دستی زدم تو چرا باور کردی که يواشکی حرف  واقعا_

  ميزنی؟
  ...با اون صدای نکره ات نصف شبا از خواب بيدار ميشم

  
  .بدبخت دوباره بھت زده شد

  .در کسری از ثانيه از خجالت و عصبانيت کبود شد
  :خواست از جا بلند شه که با خنده دستمو جلوم گرفتم

  
  ...ه جلو مردمعه عه آيناز زشت_
  

  :سرجاش نشست و زير لب غريد
  
  ...ما که ميريم خونه نياز ببينم اونوقت چيکار ميکنی_
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  تو چند سالته آيناز؟_
  

  :قاشق بستنی تو دھنش گذاشت و گفت
  
  سالمه ارشدمو دارم ميخونم گيGن ٢٣_
  

  ..ھووومی گفتم 
   

  ..:دھنشو پاک کرد و از جا بلند شد
  
  ..شد بريم بريم ھوا تاريک_
  

*** 
 

  .ليوان قھومو لب پنجره گذاشتم و به ساعت گوشيم نگاه کردم
  .نصف شب بود ٢:٣۵

  
  .آھی کشيدم و ياد تماس صبحش افتادم

تو اين چند روزی که رفته بود غير از پنج دقيقه ھر روز وقت نميکرد زنگ بزنه 
  ...و حتی اگه زنگ ميزدم يا خاموش بود يا اشغال

  
خونه تاريک بود و به کمک ھالوژن .ه سمت اشپزخونه رفتمليوانمو برداشتم و ب

  .ھای کم نور به زور جلو پامو ميديدم که دوتا تقه به در خورد
  

  .از شدت ترس تو جام پريدم و ليوان از دستم افتاد
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مگه از پشت ديوارھای عايق اين خونه چيزی ھم .نگاھی به در اتاق آيناز انداختم
  شنيده ميشد؟

  
به سمت اتاق برم که دوباره دوتا تقه به در خورد ولی اروم تر از  با ترس خواستم

  ..قبلی 
  

وحشت زده به سمت در رفتم و از چشمی به بيرون نگاه انداختم ولی چيزی نبود 
  ...بازم درو زدن که قلبم ايستاد..
  

  :دل به دريا زدم و اروم گفتم
  
  کيه؟_
  

  :ی گفتمدوباره با صدای بلندتر..ولی جوابی دريافت نکردم
  
  کيه؟؟؟؟_
  

  ...!!ولی جز سکوت چيزی شنيده نميشد
  

دلم رو به دريا زدم و درو باز کردم که دستی به طرف ديوار ھلم داد و لبايی که 
 ..رو لبام نشست و اروم منو بوسيد

 
بوی عطری که زير بينيم پيچيده بود باعث شد که دستم به سمت موھاش بره و تو 

  ..ماون بوسه دلچسب ھمراھش بش
  

  :وقتی نفس کم اورديم از ھم جدا شديم سرشو به سرم تکيه داد و گفت
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  ..دلم برات تنگ شده نياز_
  

به چشماش نگاه کردم و خواستم جوابی بدم که چراغ ھال روشن شد و پشت بندش 
  ...صدای آيناز

  
  آھی تو کی اومدی؟؟_
  

تو گوشم  چشمامو بستم  که يھو صدای بلند و ترسناک اھی...نور چشممو زد 
  :نشست

  
  ؟؟!دستت تو گچه!!!!! نياز_
  

چشمامو باز کردم که آينازو کنار اوپن ديدم که صاف ايستاده بود و ناخوناشو 
  ..ميجويد  سرمو برگردوندم و به آھی نگاه کردم

  
  :سعی کردم صدام نلرزه گفتم

  
  ..چيزی نيست عزيزم يه تصادف کوچولو کردم_
  

  :با چشمای گرد شده و ترسيده گفت
  
  باچی؟؟ کی زد بھت ؟؟_
  

  :يھو صدای فريادش تو خونه پيچيد
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  چرا به من نگفتی ھااان؟_
  

  :با لحن ترسناک و عصبی رو به آيناز گفت
  
 !تو چرا بھم نگفتی ؟؟؟؟ مگه بوووق بودی؟_
 

  ..:آيناز تو جاش پريد و با ترس لب باز کرد
  
  ..يعنی چيزه تو اينجا بودی يعنی نه اونجا..ميدونی...آخه_
  

حس کردم آھيم ..از بس ھول کرده بود فقط چرت و پرت داشت تحويل آھی ميداد
  ...يه لحظه از ھول آيناز خندش گرفت

  
  ..آھی عزيزم بھم نگاه کن_
  

سرشو که به طرفم برگردوند با ديدن دستم دوباره اون خشم و عصبانيت تو 
  ..نگاھش نشست

  
بزنم از کار مھمت بکشونمت تو اون سر دنيا بودی منم چيزيم نبود که زنگ _

  ..فقط يه شکستگيه دسته.. اينجا
توام مشغول بودی که حتی زنگ ھم ..به آينازم گفتم بھت نگه از کارت نيوفتی
  !نميزدی پس کارم درست نبود اگه ميگفتم

  
نميدونم از شنيدن صدای اروم و خونسردم ..خشم تو چشمای عصبيش بيشتر شد

  ..نداخته بودمبود يا از کنايه ايی که بھش ا
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چشامو بستم که صداشو ..ھنوز خيره به چشماش بودم که مشتی کنار گوشم زد
  ..کنار گوشم شنيدم

  
  !تو خيلی غلط کردی سرخود برای خودت تصميم گرفتی بھم نگی_
  

  :بدون اينکه سرشو از کنار سرم برداره گفت
  
  ..آيناز برو اتاقت_
  
  ....داداش ب_
  
  ..اتاقت!! آيناز_
  

  :ا سمت اتاق رفت که آھی ادامه دادآيناز ب
  
 !در اتاقتم ببند_
 

  ..وقتی صدای بسته شدن درو شنيد دوتا بازوھامو گرفت  که آخی از درد گفتم
  
  ؟!که از کارم نيوفتم_

  مشغول بودم اره نياز؟؟؟؟
  

  ..لبمو گزيدم که نگاھش معطوف لبم شد ولی دوباره به چشمام خيره شد
  
  ؟!ن احساسو بدی که نميتونم تکيه گاه کسی باشمچرا ھميشه ميخوای بھم اي_

  ؟!که تو نميتونی بھم تکيه کنی
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من ميديدم سرت خيلی شلوغه نميخواستم کارتو ول کنی ..منظورم اين نبود آھی_

  ..و برگردی يا حتی ذھنت يه مشغولی فکری جديدی پيدا کنه و نگران بشی
  

  ..چشماشو ريز کرد و بھم نگاه کرد
  
  ؟!کردیبا کی تصادف _
  

  ..ضعف رفت.چشمامو محکم بستم که فشاری وارد کرد که از درد دلم
  

  :بريده بريده گفتم
  

  ..کيان...با _ 
  

  :صداش ناباور به گوشم رسيد
  
  ....؟نکنه!کدوم کيان_
  
  ......اره ھمون که تو فکر ميک_
  . اھی ميشه دستتو برداری واقعا داره دردم مياد 
  

خت و سريع مشت دستش که بازومو گرفته بود باز نگاھی به صورت مچاله ام اندا
 ..کرد 

 
  ..:سرشو زير انداخت و کGفه تو موھاش دست کشيد
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  ..ببخشيد ھواسم نبود_
  

  ..:بی حوصله گفتم
  
تو اFن برا چی عصبانی ھستی؟ چون بھت خبر ندادم تصادف کردم يا چون _

  گفتم با کيان تصادف کردم؟؟؟؟
  

  :دوباره اخماشو توھم کرد و گفت انگار زده بودم تو خال چون
  
  تو کيان رو از کجا ديدی که بخوای با اون تصادف کنی؟؟؟_
  
تو ماشينش نشسته بودم که به ماشين زديم و ماشين ديگه ھم از ..با اون بودم _

  ..!پشت بھمون زد
  

  ..:عصبانی گفت
  
  !!!تو ماشينش چه غلطی ميکردی_
  
  ..ميخواست منو برسونه خونه_
  

  :صبی گفتدوباره ع
  
  ؟؟؟؟!مگه تاکسی رو ازت گرفتن ھان که با اون لندھور بيای_
  
ھوا سرد بود وقتی از دانشگاه زدم بيرون پرنده ھم پر نميزد برای ھمين با اون _

  !رفتم
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  :لبشو جوييد و چيزی نگفت که بی حال ادامه دادم
  
يه خورده من ھم خيلی خوبم چيزی نشده فقط دستم شکسته و سرم ده دوازتايی بخ_

  ..ھمين
  

 ..و لبخند غمگينی زدم
 

  ..سرشو بلند کرد و به چشمام خيره شد
يکم Fغر شده بود و صورتش خستگی ..دوباره به چھره ته ريش دارش خيره شدم

  ..رو داد ميزد
  

  ..تکيه امو از ديوار گرفتم و دستشو با دست سالمم گرفتم و کشيدم
ھلش دادم و  وقتی نشست کتشو از تنش  روی تخت.. به راحتی دنبالم تا اتاق اومد

  ..روی تخت خوابوندمش..بيرون کشيدم
  
  اFن ميام_
   

  ..سايه که زير در اتاق آيناز ديدم فھميدم پشت دره
  

  ...از اتاق بيرون اومدم و درو بستم 
  

  :در اتاقو که باز کردم آيناز از پشت در پريد و ترسيده گفت
  
  چيشد نياز؟ خوبی؟ چيزی نشد که؟_
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  ..:متعجب گفتم

  
  انتظار داشتی چی بشه؟ منو کبود ببينی يا آھی با کمربند بيوفته به جونم؟_
  

  ..:نفس آسوده ايی کشيد و راحت خنديد
  
  ..نميدونم بد رقم عصبی ميزد_
  

  ..دستی به بازوش کشيدم
  
منم برم پيش آھی چای دارچين ببرم ..برو بخواب دير وقت شد..چيزی نيست _

  ..ارومش ميکنه براش ميدونی چقد
  

  ...به سمت آشپزخونه رفتم..سرشو تکون داد 
نفس عميقی کشيدم تا يکم اروم بشم و اشکايی که منتظر يک تلنگرن از چشمام 

  ..مشغول  چايی درست کردن شدم.. نريزند
بعد از حدود ربع ساعت سينی به دست از آشپزخونه بيرون زدم و در اتاقو باز 

  ..کردم
  

دستشو از روی چشماش برداشت و با ديدنم از جا بلند شد و   با وارد شدنم آھی
  ..سينی رو از دستم گرفت

  
درپوش که روی ليوان گذاشته بودم رو برداشت و وقتی بوی چای دارچين تو اتاق 

 ..پيچيد چشماشو بست و نفس عميقی کشيد
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  ..کنارش روی تخت نشستم و سرمو پايين انداختم
  ..يدم که روی پاتختی گذاشتبعد از چند دقيقه سينی رو د

  :به سمتش برگشتم و گفتم
  
  ..من م_
  

دستشو روی گودی کمرم ..اما با قرار گرفتن لبای آھی روی لبام  صدام خفه شد 
  .. گذاشت و منو به سمت خودش کشيد

.. روی پاش نشستم و دستم سالممو دور گردنش انداختم و موھاشو نوازش کردم
  :نگاھش ھنوز خيره به لبام بود گفت لباشو جدا کرد و در حالی که

  
  ..اFن وقت حرف زدن نيست_
  

و سرشو تو گردنم فرو کرد  و بعد خيسی زبونشو روی شاھرگم حس 
  ..موھاشو چنگ زدم و اھی کشيدم..کردم

  
  ..دست ديگش بيکار نبود و دکمه ھای پيرھنی که تنم بود رو باز ميکرد

  
  :با نفس نفس ناليدم

  
  ..اينج..ز آينا...نکن..آھی _
  

محکم مکيد طوری که مطمئن بودم فردا کبود ..دوباره لباشو روی لبام گذاشت
  ..ميشن

  
  ..روی تخت درازم کرد و روم نيم خيز شد
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  ..:عجيب تو چشمام خيره شد و گفت 

  
  .. حرف نزن امشب_
  

  ..و پيراھنمو از تنم بيرون کشيد
  ...م نگاه ميکردبا لباس زير، زيرش بودم و اون با عطش به تک تک بدن

با ديدن برجستگيش که از ..دکمه ھای پيرھنشو باز کرد و شلوارشو پايين کشيد
تحريک زياد باد کرده بود اب دھنمو قورت دادم و به اھی خيره شدم که دوباره 

  ..روم نيم خيز شد و لبامو به بازی گرفت
م فقط خيلی نرم و اروم اين کارو ميکرد طوری که اصG چيزی احساس نميکرد

  ..يه تماس خيس و داغ..يه لمس شيرين
  

و دستاش روی سينه ھام در ..وقتی به خودم اومدم که روی اھی نشسته بودم
  ..حرکت بود

  :خمار لب زد
  
  ..روش بشين نياز_
  

خمار بودم و از حس نيازی که داشتم رو به انفجار بودم ولی مردد بودم چون 
ه رو سينه ھام حس کردم دوباره به اھی ميدونستم درد زيادی داره اما با فشاری ک

  ..نگاه کردم 
  :خشن و با صدای گرفته ايی گفت

  
  ..بشين روش_

کمرم بلندکردم و برجستگی آھی رو با دست گرفتم و اروم اروم وارد خودم کردم 
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از درد به سينه ی اھی ..که اھی بی طاقت خودشو بھم فشرد و کامل وارد کرد
 ..چنگ زدم که آھی کشيد

 
  ..حرکت روش نشسته بودمبی 

با دست گچ گرفته و سر باند پيچی شده و رنگ و روی زرد روش نشسته بودم و 
  ..اون جوری بھم نگاه ميکرد که انگار قشنگ ترين دختر روی زمينم

  
 Fوقتی به سايزش عادت کردم سينشو تکيه گاه دستم کردم و اروم اروم روش با

  ..پايين کردم 
احساس ميکردم اFن از چشماش حرارت بيرون ..خيلی اروم حرکت ميکردم

ميزنه انقدر داغ بھم خيره شده بود دستمو گرفت و کشيد و لباشو روی نوک سينه 
دستاشو دور کمرم حلقه کرد و خودشو محکم بھم کوبيد که جيغ بلندی ..ھام گذاشت

اما بی توجه ضربه ھاشو محکم بھم ميکوبيد و لباشو روی سينه ام ...کشيدم 
  ..ت ميدادحرک

از درد و لذتی که بھم وارد ميشد مثل مار به خودم ميپيچيدم و درد دستم اصG ھم 
  ..مھم نبود 

  
فقط لذتی که از برجستگی بزرگ و داغش که داخلم بود و زبون خيسش که روی 

  ..نوک سينم در رفت امد بود مھم بود و منو تا مرز ديوونگی ميبرد
  

  ..خيلی خيلی سريع ..د کرديھو ضربه ھاشو محکم و سريع وار
  

داشتم ..خيلی نزديک بودم.. اھی کشيدم و سرمو توی گودی گردنش فرو کردم
  ..ارضا ميشدم 

با حرکت بعديش گردنشو گاز گرفتم  و ارضا شدم ولی اھی ھنوز با ھمون 
سرعت ضربه ميزد که باعث ميشد من تو جام تکون تکون بخورم و کامل ارضا 
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  ..خودم احساس کردم بشم که داغيش رو توی 
  

  ..ھنوز روش خوابيدم بودم و توی خودم احساسش ميکردم
  

جالب قضيه اينجا بود که دوباره داشتم ..نشستم که برجستگيش بھم فشرده  شد 
  ..تحريک ميشدم

  
  ..آھی با چشمای خمار و قرمز بھم زل زده بود

  :خسته گفت
  
  ؟!انگار تنت ميخواره اره_
  

  ..ده بود باعث شد چشمام برق بزنهھوس شيطنتی که به سرم ز
  

  ..ھمينجوره که دورانی روش ميچرخيدم خم شدم و نوک سينه ھاشو زبون زدم
  ..دستش بازومو محکم چنگ زد..که آھی کشيد

  
  :ناليد

  
  ..خستمه نکن_
  

  ..Fله ی گوششو بين لبام گرفتم و مکيدم
دارم داخل  طوری که انگار..به ھمون ارومی اول..اروم روش باF پايين شدم

  ..تو چشماش خيره شدم و لبامو گاز گرفتم..خودم ميماليدمش 
  

  ..نميدونم چم شده بود که داشتم ديوونه ميشدم
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  ...سينمو چنگ زدم و روش باF پايين شدم 
  ..نفس ھاش تند و نامنظم شده بود..با ھمون ريتم

  ...لب پايينش نامحسوس لرزيد
  

  ..يھو منو روی تخت انداخت و اومد روم
  
  ميدونی که سری دوم طول ميکشه ارھه؟_
  

بی حرف پاھامو دور کمرش حلقه کردم که بی ھوا خودشو بين پام جا کرد و 
  ...جيغی زدم و اسمشو صدا زدم که ضربه ھاشو شروع کرد..ضربه ی اول زد

  
*** 

 
  .سرم روی بازوش نشست 

  .چشمامو بستم و نفس عميقی کشيدم
  .:با شنيدن صداش سرمو بلند کردم

  
  چيزی گفتی؟_
  

  :آروم و خسته گفت
  

  ...نه بودن در کنار اين و اون...حال تو برای من  توی اولويته_ 
  

  .انگار داشت حرفاشو جمع و جور ميکرد.مکثی کرد
  
عصبی شدم چون فکر اينکه ممکنه تو .عصبی شدم چون اون موقع بھم نگفتی _



 دزديدمت

 

296 

اينا برام مھمن نه .ه ميکردتصادف چه چيزھا که برات اتفاق نمی افتاد منو ديوون
  .اينکه با کيان باشی

  
  ..چشماشو بست و نوازش دستاشو روی موھام محسوس تر کرد

  
  .من به عشق تو اعتماد دارم_

  ...و ھمين برای شک نکردنم کافيه نياز
  

  .بھش نزديکتر شدم وسرمو تو گودی گردنش فرو بردم
  .ھنوز ھم پايه ھای اين خونه بر عشق من استوار بود

  
  .خيس شدن گردنش رو که حس کرد دستاشو محکم دورم حلقه کرد

آزادانه ھق ميزدم و اجازه دادم که آھی فکر کنه من بخاطر حرفای اولش گريه 
  ...ميکنم

  
  ...چشمامو که باز کردم صدای شرشر آب نشون از اين ميداد که آھی توی حمومه

  
د شدم و بعد از پوشيدن از جا بلن ١١نگاھی به ساعت انداختم و با ديدن ساعت 

  .تاپ و شلوارکی بيرون رفتم
صورتمو که شستم آيناز رو ديدم که توی آشپزخونه روی ميز نشسته و شيطون 

  .بھم خيره شده بود
  

  .:اخمام کمی در ھم رفت ولی با ديدن ميز صبحونه چشمام گرد شد
  
  تو اينو درست کردی آيناز؟_
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صبحونه درست کردم که  از فعاليت  برا تازه عروس و دومادمون...آره ديگه_
  ...ديشب يھو گشنه نباشن

  
 .از حرفش بلند خنديدم

 
  ..:اشاره ايی به موھای نم دارم کرد و گفت

  
  انقدر خجالت نکش توروخدا_
  

  ..پشت چشمی براش نازک کردم و خنديدم
  

  .با ديدن ميز صبحونه تازه يادم اومد چقدر گرسنمه و از ديروز چيزی نخوردم
  

ھمين فکرا بودم که آھی با حوله ی روی دوشش پشت سرم ظاھر شد و توی 
جلوتر از من حرکت کرد و صندلی منو عقب کشيد و بعد خودش پشت ميز نشست 

  .و با سر اشاره کرد که کنارش بشينم
  

  ...لبخندی به روش زدم و کنارش نشستم و شروع کردم به خوردن 
وجه ھای آھی بود که باعث ميشد صبحانه توی سکوت خورده شد و در اين بين ت

  .اشتھام بيشتر باز بشه و يه دل سير بخورم
  

لقمه ھايی که دونه به دونه از دستش ميخوردم و انگار اون لحظه ھردومون 
  .حضور آيناز رو در کنارمون فراموش کرده بوديم

  
  :برای اينکه حواسمون رو به خودش جلب کنه سينه ای صاف کرد  و گفت

مجبورم برم اردبيل برا يه سری ..که بھت گفته بودم کنسل شد نيازاون مھمونی _
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  ...کارا دانشگاھم پس حاF که آھی برگشته ديگه منم بايد برم خونه
  

  :دمغ شدم و گفتم
  .من دوست دارم پيشمون بمونی..يکم بيستر بمون...آخه چرا _
  
  ..منم خيلی دوست داشتم پيش شما باشم ولی مجبورم ديگه_
  

  :ه آھی که بی حرف بھمون نگاه ميکرد و گفترو کرد ب
  .کاش شمام ميومدين. من عصر برميگردم_ 
  

  .  به آھی نگاه کردم که با اخمايی در ھم به ميز خيره شده  و چيزی نگفت
  :با صدای آيناز سرشو بلند کرد و بھش نگاه کرد

  
 داداش؟ تا کی؟_
 

  :جدی توی چشماش نگاه کرد و گفت
  .خودت ميدونی که ھيچ از اين بحث خوشم نمياد... ازلطفا ادامه نده آين_
  

با تموم شدن حرفش ليوان شيرش  رو سرکشيد و از جاش بلند شد و از آشپزخونه 
  .بيرون رفت

  
  .توی سکوت به رفتنش خيره شده بوديم

  .اشتھامو از دست داده بودم و از طرفی کنجکاوی داشت بھم فشار مياورد
  

  .آيناز گذاشتم که بھم نگاه کرددستمو از روی ميز روی دست 
  .توی چشماش غم و حسرت موج ميزد
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  :لبمو به دندون گرفتم و گفتم
  چی شده؟_

  ؟  موضوع چيه که اينجوری آھی رو به ھم ريخت
  

  :نفسشو با آه بيرون داد و گفت
  ...نميدونم بايد بھت بگم يا نه_

  .اما خب به نظرم اين حق توئه
  

  :مکثی کرد و ادامه داد
  
 .ه مربوط به نامزدِی آھيهقضي_
 

حرفش با صدا زدن ھای پی در پی اسمش توسط آھی نيمه کاره موند ببخشيدی 
  ..گفت و سريع از جاش بلند شد و رفت

  
اما من انگار يه سطل آب يخ روی سرم ريختن که بھت زده به ميز خيره شده 

  .بودم
  :فقط يه جمله توی ذھنم زنگ ميزد

  
  ..!!آھی نامزد داره_
  

  ...و گاز گرفتم تا از ريزش اشکام جلوگيری کنملبم
بی حواس از جام بلند شدم و  آھسته به سمت اتاق رفتم و به محض رسيدن به 

درو قفل کردم و پشت در اتاق سر خوردم و ... اتاق خودمو پرت کردم داخل 
  ...روی زمين افتادم
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د کرد که من موقتيم بارھا تاکي..آھی از اول منو نميخواست بارھا و بارھا پسم زد 
  .و قرار نيست بمونم

  !!!؟.چرا زودتر نفھميدم که بايد پای يکی درميون باشه
  
  .سرمو به در تکيه دادم و چشمامو بستم 

نميدونم چقدر گذشته بود که با ضربه ھای مدوام و صدا کردنای اسمم توسط آھی 
  . چشمامو باز کردم و به سختی از جام بلند شدم

  
  .ودم ميچرخيدمسرگردون دور خ

  اFن بايد چيکار ميکردم؟
  ..سريع دست بردم و اشکامو پاک کردم

قفل درو که باز کردم چشمم به آھی افتاد که با تعجب نگاھم ميکرد و پشت سرش 
 ..آيناز که با چشمای نگران و ترسيده بھم زل زده بود

 
  .آھی رد نگاھمو دنبال کرد و به آيناز رسيد

  
  :با مکث رو بھش لب زد

  
  ...برو_
  

  :آيناز قدمی جلو اومد و گفت
  
  ...داداش من خودم _
  

  :آھی پريد وسط حرفشو با صدای محکم و خشمگينی گفت
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  ...گفتم برو_
  

  .با گريه قدمی به  عقب گذاشت و با عجله به سمت اتاقش رفت
  .رفتنشو دنبال کرد و بعد از رفتنش وارد اتاق شد و درو بست

  :مو با معنای ايست جلوش گرفتم و با گريه گفتمقدمی به سمتم اومد که دست
  
تو گفتی نميتونی با من . ببخش که اينقدر نفھم بودم... ببخشيد که مزاحم بودم_

  . باشی اما من خر نفھميدم
  ...من نميدونستم نامزد دا 

  
  .نذاشت حرفم تموم شه با يک قدم بلند خودشو بھم رسوند و محکم بغلم کرد

  .و برای لحظه ای خشکم زدحرف توی دھنم ماسيد 
 دستشو توی موھام فرستاد و سرمو عقب داد و لباشو محکم روی لبم گذاشت

 
  .و محکم به ديوار کوبيدم

  .برعکس ھميشه که از لذت سرمست ميشدم اما اFن داشتم عذاب ميکشيدم
  

  .سرشو توی گردنم فرو کرد و پوست گردنمو بين لباش گرفت و محکم بوسيد
  

  ...از ھم باز کردم و ناليدملبای خشکمو 
  
  ...نکن آھی. کن...ولم_
  

  .اما آھی انگار کر شده بود و فقط داشت کارشو ميکرد
بوسه ھاش کم کم ...با دستام شونه ھاشو گرفتم و ھول دادم اما تکونی نخورد  

  .داشت پايين تر ميومد
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  .دستشو زير تاپم فرستاد و شکممو اروم نوازش کرد

  :جيغ زدم 
  
  ...کنآھی ن_

  ...ولم کن ميگمت
  

سرشو بلند کرد و با چشمای سرخش خمار نگاھم کرد و دوباره لباشو به لبام 
  ..نزديک کرد و خشن بوسيد

  
حسی که داشتم قابل توصيف نبود دستش که ...اشکام صورتمو خيس کرده بودن 

 باFتر رفت پی در پی مشتامو به سينش زدم  و سرمو تکون ميدادم و تقG ميکردم
 

  : که  آھسته توی گوشم زمزمه کرد
  
  .باشه ھرچی تو بگی... ھيس_

  ...فقط آروم باش
  

  :مظلوم بھش نگاه کردم و گفتم
  
  از اولم اضافی بودم؟_

  ...اون بود که من اومدم؟ بخاطر ھمين دوستم نداشتی؟ من
  

  :نرم انگشتشو روی لبم گذاشت وزمزمه کرد
  .آخه تو که نميذاری آدم توضيح بده_

  کر کردی چرا اين ھمه مدت سراغی از خانوادم نگرفتم؟ھيچ ف
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  ميدونی چرا مدام ازشون دوری کردم؟
  .ھمش بخاطر اين نامزدی مسخرست

مامان ميخواست من با دختر خالم نامزد کنم اما از اون جايی که من کوچيکترين 
  .عGقه ای بھش نداشتم زير بار حرفاشون نرفتم 

  .ز اون روز پامو توی اون خونه نذاشتمگه گاھی بھشون زنگ ميزنم اما ا
  .از ھمون اول برای من يه جور ديگه بودی. ولی خانوم کوچولو تو فرق داری

  ...من کسی نبودم که زير بار حرف زور برم اما بخاطر تو
  

  :و گفتم. حرفشو که قطع کرد بازوشو گرفتم
  
  بخاطر من چی آھی؟؟_
  

اش رد شد و يھو دوباره لباشو برق عحيبی از چشم..نگاھی به چشمام انداخت
  روی لبام گذاشت و با ولع بوسيد

  ...با تقه ايی که به در خورد  لباش از حرکت ايستاد 
  ..آھی نفس عميقی کشيد و ازم جدا شد

  
  ..با اخمای درھم به سمت در اتاق رفت و بازش کرد

  ..با ديدن آيناز که با چشمای قرمز و متورم پشت در اتاق ايستاده شوکه شدم
  

  ..آھی ھم سرجاش ايستاد و با بھت به خواھرش نگاه کرد
  
  چرا چشمات اينجوريه؟؟_
  

به محض اينکه حرف آھی تموم شد  اشکای آيناز سرازير شد و آھی رو بغل 
  ..کرد
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  ..من....من خواستم ..بخدا نميخواستم دعواتون شه_
  

  ..:آھی نگاه سرگردونی بھم انداخت و گفت
  
  ...ومچيزی نشده عزيزم ار_
  
  ..من از عمد اينکارو نکردم داداش _
  
 ....ھيش خانومی عزيزدلم گريه نکن_
 

رفتم توی آشپزخونه و يه . چند دقيقه ای گذشته بود و آيناز تقريبا آروم شده بود
ليوان آب براش آوردم تا آروم شه و در بين سنگينی نگاه خيره ی آھی رو روی 

  .خودم حس ميکردم
  

دستمو دورش حلقه کردم و با لبخند بھش نگاه کردم که جواب  کنار آيناز نشستم و
  .لبخندمو داد و بھم تکيه زد

  .فکرم به سمت حرفای آھی رفت
  .از بين تمام حرفاش انگار فقط تيکه ی آخرش رو شنيده بودم

  
خيلی دلم ميخواست بدونم که چی ميخواسته بھم بگه اما مطمئن نبودم که بازم 

  .حرفش پيش بياد
  ..ی آيناز بھش نگاه کردمبا صدا

  
دلم خيلی براتون تنگ ... وسايلمو جمع کردم بايد زود خودمو برسونم ترمينال_

  .ميشه
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  .با تموم شدن حرفش محکم بغلم کرد که متقابG بغلش کردم و به خودم فشردمش 
  .توی اين مدت خيلی بھش عادت کرده بودم و درست مثل خواھر نداشتم، شده بود

  ...عزيزم  منم ھمينطور_
  

****  
  

توی راه برگشت از ترمينال بوديم و ھر دو توی سکوت نشسته بوديم که دستمو به 
سمت ضبط ماشين بردم و روشنش کردم و بعد رو به آھی کردم و با افسوس 

  :گفتم
  
  .کاش يه کم بيشتر ميموند خيلی دلم براش تنگ ميشه _
  

  :لبخند مھربونی بھم زد و جواب داد
  
خواست پيشمون بمونه اما ميدونی که درس و دانشگاھش اين  اجازه منم دلم مي_

  .رو بھش نميده
  

  :بعد با اخمی مصنوعی بھم نگاه کرد و گفت
  
  ...اگه يکم ديگه ميموند فکر کنم جای منم توی قلبت ميگرفت_
  

  ...لبخندی بھش زدم و سرمو به سمت بيرون چرخوندم
  ..با پخش شدن اھنگ توی ماشين حواسم جمع شد

  
  خونه مون ميدون جنگ نيست
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  من به خاطر تو اينجام
  سر چی بايد بجنگيم

  من ازت چيزی نميخوام
  

  جز يه عشق که بين ما ھست
  ھر چی دوست داری خراب کن

  مثل ھرشب سرنوشتِ 
  ھردوموُن انتخاب کن

  
  من ، من که تسليم تو بودم
  از چه جنگی زخم خوردی

  با کی ميجنگی عزيزم
  من ببازم تو نبردی

  
  دستمو ، دستمو باF گرفتم

  نه واسه عقب نشينی
  روبروت آينه گذاشتم
  زندگيموُن ببينی ببينی

  
  نه غريبه م نه يه دشمن
  نه تو اين خونه اسيری

  نميخوام کسی فدا شه
  نميخواد سنگر بگيری

  
  
  ..نميدونستم منظورش از اين اھنگ چی بود"
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  .."اما..شايد ھمينجوری گذاشته بود
  
  

  يم تو بودممن ، من که تسل
  از چه جنگی زخم خوردی

  با کی ميجنگی عزيزم
  من ببازم تو نبردی

  
نگاھی به آھی انداختم که تمام حواسشو به رانندگيش ..اشک تو چشمام جمع شد "

  ..داده بود
"  

  دستمو دستمو باF گرفتم
  نه واسه عقب نشينی
  روبروت آينه گذاشتم
  زندگيموُن ببينی ببينی

  
  

  ..:محکم آھی رو شنيدم دستم گرم شد و صدای
  
 بريم مسافرت؟؟_
 

  چيه؟: با تعجب بھش نگاه کردم که با سر گفت
  

  با اين سر و وضع من؟_ 
  
  مگه چته؟_
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  :دست شکستمو باF بردم 

  
  ...اين از دست شکستم و سرم ھم _
  

ادامه ندادم که نگاھشو چرخوند روی سرم و حس کردم چند لحظه چشماش برق 
  .ھمون آھی بودزد اما با پلک زدن 

  
  .بعد ھم تو تازه از مسافرت برگشتی خسته ای_
  

  :وقتی رسيديم کليدو به دستم داد و گفت..پووفی گفت 
  
  .برو تو من برم يه سری کار دارم زود ميام_
  

  .باشه ايی گفتم و  به سمت خونه راه افتادم
  

  ..مانتومو از تنم بيرون کشيدم و شالمو روی مبل انداختم که در زده شد
  ..تعجب کردم

  ..!!به اين زودی برگشته بود
  

  .در رو که باز کردم يه سيلی تو گوشم نشست
  ..با بھت به زن رو به روم چشم دوختم که با نفرت و چندش بھم خيره شده بود

  
  تو ھرجايی ھرزه اينجا چيکار ميکنی ھاااااان؟؟؟_ 
  

  ..يکردمداد ميزد ولی من ھنوز از سيليش گيج بودم و با بھت نگاھش م
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  ..دستمو گرفت و با قدرتی که بخاطر گيجيم بيشتر شده به سمت پله ھا پرتم کرد
  
  ....برو ھمون اشغال دونی که ازش اومدی دختره ی_

نميدونم چه جادويی براش درست کردی تو ..خونه پسرم فاحشه ھا رو راه نميده
  ...رو اوردتت اينجا

  
  ..صورتش سرخ شده بود
  :که گفتدرو بست ولی ميشنيدم 

  
  ..بايد تموم خونه رو ضد عفونی کنم از دست اين دختره_
  

با باز شدن  در ..با شلوار و تاپ دو بنده و موھای لخت روی پله ھا ايستاده بودم
  ..اسانسور ترسيده نگاھمو بھش دوختم که چشمم به آھی خورد

  
  :با ديدنم چشماش گرد شد  و با صدای بلندی غريد

  
  نجا چرا ايستادی ھان؟ با اين سر و وضع اي_
  

  :ھمينطور که بازوم رو گرفته بود و به سمت در خونه ميکشيد ادامه داد
  
اصG برای چی اينجوری !کليدای خونه رو داخل يادت رفت و اينجا موندی نياز _

  بيرون ميای؟
  

  ..درو باز کرد
  :صدای گوشيش باعث شد دست از حرف زدن برداره و جواب بده
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  ی اينازتو که تازه رفت_
  

  :به وضوح صدای ايناز رو ميشنيدم
  
  ..مامان اومده اونجا اھی وای نياز..داداش_
  

 ..نگاه اھی تو نگاه مامانش گره خورد
 

  ..بدون ھيچ حرفی گوشيو از کنار گوشش پايين اورد 
  
  شما کی اومديد مامان؟_
  

  :مادرش با اخم گفت
  
کرده بعد بھش ميگم  خوشم باشه پسرم اينجا دور خودشه يه مشت ھرزه جمع_

  ازدواج کن برام نه مياره
  

  ..عضGت بدنم از اين ھمه توھين منقبض شد و سرمو پايين انداختم 
  

  :در حالی که مستقيم به مادرش نگاه ميکرد گفت..اھی دستمو گرفت
  
  ! محرممه..نياز زن منه! نياز ھرزه نيست_
  

  مادرش شوکه به آھی چشم دوخت که آھی پوزخندی زد؛
  
  گار اونی که خبرارو رسونده ناقص رسوندهان_
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اھی ھلم داد داخل خونه و خودش ھم اومد داخل و درو . .صدايی از پله ھا اومد

  ..بست
  

  :خسته روی مبل نشست و به مادرش که ھنوز شوکه بھش نگاه ميکرد گفت
  
 اينجا اومدی تا زن منو از خونش پرت کنی بيرون و افتخار ھم بکنی مامان ؟؟_
 

با خوردن ضربه ايی به سرم اونم روی ھمپن بخيه ھا از درد جيغ بلندی يھو 
  ...زدم

  ..داد آھی تو جيغ مادرش گم شد
  .ولی من روی زمين افتاده بودم و  درد فجيعی توی سرم پيچيده بود

  :صدای مادرش توی گوشم زنگ خورد
  
ونم فکر کردی يه بی پدر و مادر رو برام بياری من عروسم ميخونمش و تو خ_

  راھش ميدم ھان؟
آھی من اينجور تربيتت کردم که بيوفتی دنبال اين دخترای ھرزه و خراب که فقط 

  !ميخوان پسرای مردمو تيغ بزنن
  ؟!!!اگه پس فردا بچه پس انداخت چطوری ثابت ميکنی بچه ی توئه ھاااان آھی

  
سعی کردم سرجام بشينم که سرم گيج ..گرمی خون رو روی صورتم حس کردم

آھی بدون اينکه جوابی به مادرش بده به سمتم اومد و با ديدن خون لبشو ..رفت
  .گزيد و از جا بلندم کرد که چشمام سياھی رفت و ديگه چيزی نفھميدم

  
  "آھی"
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  :اروم رو به مامان که روی صندلی ھای بيمارستان نشسته بود گفتم
  
  ديدی چيکار کردی ؟_
  

  :وج ميزد اما با اصرار گفتنگرانی و پشيمونی توی صورتش و چشماش م
  
  ...حقش بود دختره ی_
  

  :قبل از اينکه جملشو ادامه بده گفتم 
  
  .تو ھيچی درمورد نياز نميدونی...مامان لطفا چيزی نگو_
  

  ..با حرص روشو برگردوند اما ديدم که چطور زير لب ذکر ميخوند
  ..و نميخوادميدونستم مادر مومن و با خدای من ھر چقدر ادم بد باشه بازم بدش

 ..اخ اگه ميفھميدم کی بھش گفته 
 

  :دوباره سرشو به طرفم برگردوند و گفت
   
  ...حتی اگه اونو بشناسم ھم کاری از پيش نميبری آھی_
  

  :بعد ھم با ناراحتی ادامه داد
  
ھمش . سه سال سال پا تو خونه نگذاشتی و از دور و به زور يه زنگ ميزدی_

  بخاطر ھمين دختره اس اره
چون بھت گفتم بايد نامزد کنی ؟ مگه من بد تو رو ميخواسم که اين کارا رو ؟ 

  کردی؟ اين دختر که تو خيابون پيدا کردی بھتر از اون دختر نجيبه ھا؟
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  :پوزخندی به حرفای تکراريش زدم و کGفه گفتم

  
نياز يه سالم نشده با منه چرا ھمه ... اينقدر حرفاتو تکرار نکن...مامان مامان_

  رو گردن اون ميندازی؟؟  چی
  

  اصG کدوم احمقی  بھت گفته که نياز خونه منه؟ کی گفته از خيابون پيداش کردم؟
بس نيست اين ھمه گناه دختر مردمو شستی مامان؟  نمازايی که ميخونی و  نماز 

  شبايی که از يادت نميره اين اجازه رو بھت ميده که به نياز تھمت بزنی؟
ری بکنی نميتونی نياز  رو ازم جدا کنی و بايد به عنوان ولی اينو بدون ھر کا

عروست قبولش کنی حتی اگه توله پس انداخت ھم رو جفت چشمام جا داره  چون 
  ...من تصميم دارم اين صيغه رو رسمی کنم و با اون ازدواج کنم

  
  :با اومدن پرستار از جا بلند شدم

  
  خانومم چطوره ؟ بھوش نيومد؟_
  

  :لبخندی زد
  
ميتونيد بريد ..راخانم خوشگلتون بھوش اومد و سراغ شمارو گرفت چ_

  ..ببينيديشون
  

  :آھی کشيدم و پرسيدم
  
  کی مرخص ميشه؟_
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 .بعد از اينکه سرمش تموم شد ودکتر معاينش کرد ميتونيد ببريدش_
 

  :سری تکون دادم و نيم نگاھی به مامان انداختم
  
وقتی اومدم حرف ...مرخص بشهمن پيش نياز ميمونم تا ...شما بريد خونه _

  .ميزنيم
  

  :پشت چشمی نازک کرد و گفت
  
اون دختره که چيزيش نيست تو چرا ميخوای بمونی؟فردا صب بيا مرخصش کن _
  ...تا
  

  ..:توی حرفش پريدم و جدی گفتم
  
  مامان تاکسی بگيرم برات يا خودت ميری؟_
  

  .عصبی از جاش بلند شد و بدون ھيچ حرفی به سمت خروجی رفت
  ...کGفه به مسير رفتنش چشم دوختم

  
  .به سمت اتاق نياز رفتم و درو آروم باز کردم که سرش به طرفم چرخيد

  
  .رنگ و روی پريدش توی ذوق ميزد

اما ..پيشونيشو  بوسيدم که لبخند کمرنگی زد.با ديدنش اونم اينجوری دلم گرفت
يا يه چيز  نميدونستم مربوط به مامانه..چشماش تری و خيسی عجيبی داشت

  !!!ديگه
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  اين چند مدت ھمش بيمارستانم من_
  

  تقصير منه؟_ 
  

  .آروم دستشو به بازوم کوبيد
  
  ...تو ھميشه مقصری آھی_
  

  .لبخندی بھش زدم
  
  دستت ھم درد ميکنه؟_
  
  ..يکم_
  

  :مکثی کرد  و گفت
  
  مامانت کجاست؟_
  

  .اخمامو در ھم کردم
  
  ...شروع نکن نياز _
  
  ...استم بگم که من حق رو بھش ميدم ھمينشروع نکردم فقط خو_
  

  .با تعجب نگاھش کردم
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  حق چيو بھش ميدی؟_

  اينکه انگ خيابونی بودن بھت ميزنه حق با اونه؟
  اين که ميگه با دوز و کلک اومدی سر زندگی من حق با اونه؟

  
  ...انگار تو يادت رفت من چجوری اومدم تو زندگی تو_
  
  

ند کردم اما تو دو سانتی صورتش دستمو مشت با عصبانيت بی حدی دستمو بل
  .کردم

  
  .از ترس چشماشو بسته بود

  
  "نياز"
  

  ...:کنار صورتم غريد 
  
  ..بھت گفتم خوش ندارم اينجوری در مورد خودت حرف بزنی_
  

  ..:دھنمو باز کردم که ادامه داد
  
  ..حرف نزن نياز اعصابمو خراب کردی_

خودت اجازه ميدی ھمچين حرفی بزنی محرم منی چجوری به ..تو اFن زن منی 
  ھان؟؟

قرار نيست با کوچکترين حرفی تو اون بکوبی تو سر خودت و ..گذشته ھا گذشت 
  !!به روی من بياری
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  ..از اين عصبانيتش دلم غنج رفت

  ..از تعصبی که روی من داشت چشمام پر اشک شد..از لحن صحبتش
  

  ..روی صورتش کشيد با ديدن چشمای اشکيم دستشو پايين اورد و محکم
  ..از حالت نيم خيز صاف نشست 

  
  ..دستشو  توی موھام فرو کرد و اروم بغلم کرد

  
من نميخوام ھيچ چيز و ھيچ کس اين اجازه رو داشته باشه که بھت توھين کنه و _

  ..نياز رو زير سوال ببره..و خودت..نجابتت..شخصيت تورو
  

 ..ھق ارومی زدم که محکمتر تو بغلش فشرده شدم
 

***  
  ..در خونه رو باز کرد و وارد شد

  ..اروم منو روی کاناپه گذاشت
  

  ..:چراغارو روشن کرد و کليدارو روی ميز پرت کرد
  
  مامان کجايی؟؟_
  

  ...مشکل پشت سر مشکل..سرمو به پشت تکيه دادم
  

  ..دستمو روی شکمم گذاشتم
  ..اخه با اين بدبختی چيکار کنم 
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  ..خودم اومدم با دستی که تکونم ميداد به

  ..چشمامو باز کردم و آھی رو ديدم
  

  ..خسته کنارم نشست...آھی رو ديدم
  
  درد داری؟_
  

  :سرمو روی شونش گذاشتم و اروم گفتم
  
  ..مامانت کجاست..نه_
  
  ..حمومه_
  

  ..اروم از جا بلند شدم که آھی دستمو گرفت
  
  کجا ميری؟؟_
  
  ..حس ميکنم بوی الکل گرفتم منم برم حموم_
  

  ..و تکون داد و دستمو ول کردسرش
  
  "آھی"

  ..با نشستن کسی کنارم به سختی چشمامو باز کردم
  

  ..:مامان به پاھاش زد و گفت
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  بيا سرتو اينجا بزار_
  

  ..ابروھاشو باF انداخت و با دست زد رو پاھاش..خيره نگاش کردم
  
  قبG که ھر فرصتی پيش ميومد ميومدی رو پام ميخوابيدی_
  

  ..ی زدم و روی کاناپه دراز کشيدم و سرمو روی پاھاش گذاشتملبخند کمرنگ
  

  ..دستاش تو موھام نشست و اروم شروع به نواش کردنم کرد
  

  ..ارامشی که حس ميکردم رو خيلی وقت بود حس نکرده بودم
  
  ..نميدم پسرم. من ھيچ وقت کاری برخGف ميلت انجام_
  

  ..مکثی کرد..سرمو روی پاھاش فشردم
  
  تو ميخوامفقط صGح_
  
  از کجا ميدونی صGحم با اونی نيست که عاشقشم و دوستش دارم مامان؟؟_
  

  ..خودم ھم از حرفی که زده بودم تعجب کردم..سکوت کرد
  !؟....!عشق

  
  ..دستشو روی صورتم کشيد
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  انقدر دوستش داری آھی؟؟_
  
  ..شمولی وقتی ميبينيم ناراحته يا داره درد ميکشه ديوونه مي..نميدونم مامان_
  

  ..:با صدای ناراحتی غريد
  
  ولی من دوست داشتم اونی که من برات کانديد کردم عروسم بشه_
  

  ..:پووفی گفتم
  
چه قيافه چه اخGق ..مامان اونی که شما  کانديد کردی اصG از تيپ من نبود_

  ..جدا از اينکه من اون موقع که مجرد بودم دوستش نداشتم چه برسه به اFن
  
ا آھی مجرد نيست چرا عروسی نميگيريد رسميت ببخشيد به اين حاF که آق_

  رابطتون؟
  

  ؛..متعجب و شوکه نشستم
  
  يعنی شما برام خواستگاری ميری؟؟_
  

  ..:ابرويی باF انداخت
  
  مگه خونواده داره؟؟_
  

  :اخمی کردم و گفتم
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  .قبل از اينکه بياد تھران خونه عموش زندگی ميکرد ..بله خانواده داره_ 
  

  ...مثل ھمون روزا که ميخواست از چيزی سردربياره.اشو ريز کردچشم
  
  چرا اومد تھران؟؟_
  

  .:نفس عميقی کشيدم
  
  ..تو ھمون دانشگاھيه که من ھستم...درس بخونه _
  
  يعنی تو استادشی؟_
  
  ...بله مامان_
  
يعنی اون جا بھش پيشنھاد دادی صيغت بشه اونم بدون ھيچ چون و چرايی _

  ا گذاشت و قبول کرد؟خانوادشو زير پ
  

  ..:پووفی گفتم
  
  .. مامان عموش ميدونه منو نياز محرميم_

  ...فقط نميدونه با من زندگی ميکنه.بھش گفتم برا اشنايی بيشتر ميخوام صيغه کنيم
  

  .ابروشو باF انداخت که به دروغ متوسل شدم
  
نياز  ميدونيد اونجا چجوريه ھرچی ھم به..مامان دلم به خوابگاه رضا نبود_

  .اصرار کردم نميومد انقدر تھديدش کردم و بھش زور گفتم تا راضی شد بياد
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  :صداشو پايين آورد

  
 شما باھم رابطه دارين؟_
 

لبمو گزيدم و چشمامو به ھرجايی غير از مامان دوختم که صدام ..شوکه شدم 
  ..زد

  ..:نگاھش کردم
  
  من به يه شرط راضی ميشم برم خواستگاری نياز_
  

  :مزمه کردممردد ز
  
  چه شرطی؟_
  
  ..نياز دو ھفته بياد خونم دور از تو پيشم بمونه_

  ...بعد از اين دو ھفته به عموش زنگ ميزنم و وقت خواستگاری ميذارم و
  

  ..:با اعتراض و عصبی تو حرفش پريدم
  
  امکان نداره من با چه اطمينانی نياز رو بسپرم دست شما مامان؟؟_

  ..نياز 
  

  :ردمامان اخم بدی ک
  
بيشتر حرف بزنی وسايلمو جمع ميکنم ميرم ديگه منو تو خوابتم نميبينی بچه _
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  پروو
  مگه من جGدم که ميترسی بفرستيش پيش من؟

  
  نه اما تا چند ساعت پيش از بيمارستان اوردمش يادتون که نرفته؟؟؟_
  

  اخماش بدتر توھم رفت
  
  ..ھمين که گفتم_
  

  :لبمو تر کردم و گفتم
  
  ت ميکنمبا نياز صحب_
  

  ..لبخند زد و رو دستم زد
  
  ..حاF برو دنبالش تنھا تو اتاق مونده_
  

  :با تعجب گفتم
  
  ..اون که حمومه_
  

  :ابروھاشو باF انداخت
  
  فعG تو برو _
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  "نياز"
  

  .حوله رو روی سرم گذاشتم و آروم حرکتش دادم
  

مادرش در اتاق رو باز کردم که آھی رو ديدم روی پای .خيلی گرسنه بودم  
  ...خوابيده و باھاش صحبت ميکنه 

  
  .لبخندی به لبخند و آرامش مادرش زدم و دوباره به اتاق برگشتم

  
  .شايد از گرسنگی زياد ضعف ميکردم اما ارزشش رو داشت

  
  ..دوباره ھمون فکر تو مغزم کليد خورد

  ...برای آرامش مادرش
  ..برای لبخند آھی

  
  ..اشکم چکيد

  
  ...منبرای موندگاری بيشتر 

  
  .روی تخت دراز کشيدم

  
  .سرمو برگردوندم.بعد از مدتی در اتاق باز شد

  :آھی با تعجب بھم گفت 
  
  چرا اينجايی ؟_
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  :لبخند کمرنگی زدم
  
  .يکم سردرد داشتم اومدم دراز بکشم_
  

  .:کنارم روی تخت نشست
  
  ...موھاتم که خشک نکردی _
  

  :پاشو بغل کردم
  
  آھی؟...خشک ميشه_
  

  :با موھام بازی ميکرد گفت در حالی که
  
  ...جانم_
  
  غذا چی ميخواييد درست بکنم؟. گرسنمه_
  

  :دوباره اخم کرد و تشر زد
  

  .تو با اين دستت فقط مونده که غذا درست کنی _ 
  .ميرم زنگ بزنم غذا بيارن

  
  :نشستم و دستشو گرفتم و با اعتراض گفتم
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اين مدت تو ھمش از رستورانا اFن مامانت ميگه بلد نيستم غذا درست کنم و تو _
  غذا ميخوردی

 
  اFن خسته ايی نميشه . فردا ھنرنمايی کن خانومم_
  
  باشه برا من Fزانيا بگو بيارن_
  

  ...خنديد و زير لب بچه پرويی بھم گفت
***  

  
برگه ايی که نوشته بودم رو کنار سرش گذاشتم و آروم از اتاق و بعد خونه بيرون 

  ..زدم
  

  ..دFرام قرار داشتم با ٩برا ساعت 
  ..به کافی شاپ مورد نظر که رسيدم از تاکسی پياده شدم

  
  ..:دFرام که منو ديد با نگرانی نزديک اومد

  
  خوبی؟؟_
  

  :نه نبودم ولی لبخند زدم
  
  خوبم کی بريم ؟؟_
  
  ..ببين اگه ميخوای ھمين اFن ھم ميشه کنسلش کرد_

  ..اصG به آھی بگو شايد اين بچه رو خواست
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  :چشمامو تو کاسه چرخوندم و گفتم

  
  ..دFرام من مطئنم بريم_

  بھم گفته بود بچه بی بچه ..من نميخوام آھی رو از دست بدم
  

خواست حرفی بزنه که با ديدن نگاھم ساکت شد و بعد از حساب کردن از کافی 
  ..شاپ بيرون زديم

  
  ..ه آھی بگمتو تاکسی که نشسته بوديم عقلم ميگفت برگردم خونه و ھمه چيو ب

دستور ميداد که اين بچه رو از بين ببرم تا آھی ھميشه پيشم ..اما قلبم قوی تر بود
  ..بمونه

  ..شايد تا ھميشه
  
  تو سونو ھم رفتی؟ميدونی بچت چند ماھشه؟_
  

  ..:سرمو باF انداختم
  
  نه_
  

  ..پووفی گفت و گوشيشو دراورد 
  ..راننده داد اول قرارمونو به تاخير انداخت و بعد ادرسی رو به

  
  کجا داريم ميريم؟_
  
بايد اول ببينيم بچه چند ماھشه اگه باFی چھار ماھش باشه اصG طرف ..دکتر _
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  راضی ميشه بندازتش يا نه
  

  ..سرمو پايين انداختم
  
  

  منشی با ديدن دFرام از جا بلند شد
  :بعد از احوالپرسی و معرفی من گفت

  
  خاله خانم دکتر ھستن ديگه؟_
  
  ..زيزم بعد اين خانم شما بريد داخلآره ع_
  

  انتظارمون زياد طول نکشيد که رفتيم داخل
 

  ..زن سی و خورده ايی شيک پشت ميز نشسته بود 
  .روی مبل نشستم

  
  ...خب بفرماييد خانما_
  

  :دFرام آزمايشم رو روی ميز گذاشت و گفت
  
  ...راستش دوستم بارداره اومديم برای چکاپ اوليه_
  

  :نگاھی به برگه انداخت و از جا بلند شدخانم دکتر 
  
  .مبارک باشه بفرماييد عزيزم رو تخت بخوابيد_
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  .ژل رو روی شکم لختم ريخت و دستگاه روی شکمم حرکت داد

  
  ...خب خانم شما دو ھفته بارداريد و اوضاع جنين رو به راھه_
  

  .شوکه به مانيتور زل زده بودم
  

  ..بيرون نيومد لب ھای خشکمو حرکت دادم اما صدايی
  

  ..دستمالی به دستم داد تا ژل روی شکمم رو پاک کنم
  

  ..دوباره روی مبل نشستم
  
خب وضعيت ھر دو خوبه ولی انگار مامان زياد به خودش نميرسه و غذا _

  ..نميخوره
  

  .دوباره نگاھی به آزمايشم کرد
  
ز استرس ا. قرص برات مينويسم ..کم خونی و فقر آھن شديد اينجا مشاھده ميشه_

ماه ھای اوليه محل آرومی رو براش ايجاد .عصبانيت و ھرگونه فشار دور باشيد
  .کنيد

  
  :از باFی عينک نگاھی بھم انداخت و ادامه داد

  
خب ديگه چيزی نميمونه و اينکه ...گرچه اين حرفارو بايد به باباش برسونيد _

  .قرص ھارو حتما تھيه کنيد و سر ساعت بخوريد
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  .ز مطب  بيرون زدمگيج ومبھوت ا

  
  :دFرام با ذوق و خوشحالی گفت

  
  بريم برسونمت خونه؟_
  

  :بدون  اينکه نگاھش کنم گفتم
  
  !!قرارمون دير ميشه_
  

  ...:دFرام وا رفت
  
  نياز_
 

  .از وقتی تو تاکسی نشستيم حرفی نزد
  .گوشيم زنگ خورد

  .با ديدن اسم آھی اشک روی گونه ام سر خورد
  

  .:راست کشيدم  فلش سبز رو به طرف
  
  صبح بخير عشقم کی بيدار شدی؟_
  

  :صدای خوابالود و گرفته اش گوشم رو نوازش کرد
  
  کجايی اين برگه چيه؟...ھمين اFن خانوم_
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  ..اشک ھام بی سر و صدا تند تند رو گونه ام ميريختن

  
دFرام رو که ميشناسی صبح بھم زنگ زد گفت امشب خواستگار ...ھيچی آقا_

  ... مياد براش
  

  :تک خنده مصنوعی زدم  
  
  ...دختره ترشيده از  ذوقش از صبح منو کشونده اين پاساژ و اون پاساژ_
  

  :خنديد
  
  .يه خانم قرار بود امروز برا مادر شوھرش ھنرنمايی کنه_
  
تا دو ساعت ديگه ميام ناھار درست .آخ من قربون اون شوھر برم_

  .صبحونه ام رو ميز ھستا.ميکنم
  .ام اFن کلمو ميکنهمن برم دFر

  
  .خنديد و با گفتن مواظب خودت باش گوشيو قطع کرد

  
  ...بلند زدم زير گريه

  
  .دFرام دستاشو دورم حلقه کرد

  
ببين چقدر دوستت داره چرا ميخوای اين کارو ...بيا و از خر شيطون بيا پايين_

  !بکنی؟ بھش بگو حامله ايی و تمام
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  ...ن، نه اFن اگه نخواستش اونوقت بيا و سقطش ک 
  

  :با گريه گفتم 
  
  ...بھم گفته بود بچه نه_

  .اگه بفھمه حاملم شايد دلشو بزنم
  .شايد دورم بندازه چون فکر ميکنه دورش زدم 

  .نميخوام من آھی رو بيشتر از جونم دوست دارم
  

  :مظلوم به دFرام چشم دوختم
  
  حتی اگه ديگه مامان نشدم و صدای قلبشو نشنيدم مھم نيست_
 

  :با گريه خنديدم
  
  .مھم اينه که آھی رو داشته باشم_
  

  .اشک دFرام سرازير شد
  .:دست بردم و گونشو پاک کردم

  
  .برای دوستت خوشحال باش. گريه نکن _
  .با اين کار با جون و زندگيش ميمونه 
  

  ...روی صندلی انتظار نشسته بودم
  

  .ورده بودنشخونه شيکی بود که البته به صورت مطب غير قانونی درآ
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  خانمی که اين کارو ميکرد سر يک قضيه 
پروانه اشتغالشو باطل کردن که بعدھا مشخص شد پاپوش بوده اما کسی نبود 

  .ثابتش کنه
  

  .از فکر خانم دکتر دراومدم و به منشی که اسممو صدا زده بود چشم دوختم
  

  .دFرام مضطرب بھم نگاه کرد که لبخند کج و کوله ای تحويلش دادم
  

  :ھول گفت
  
  نه نه باھات بيام؟..کيفتو بده من تو برو _
  

  .سرمو باF انداختم و وارد اتاق شدم
  
  "آھی"
  

  .با ديدن پيامک ليوانی چای از دستم افتاد
  :مامان نگاھشو بھم دوخت و نگران گفت

  
  چيشد پسرم؟؟_
  

  ...لبامو تکون دادم اما 
  

  :بلندتر صدام زد
  
  آھی چته؟_
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  :وم لب زدمآر...بھش خيره شدم

  
  ...نياز حامله اس_
  

  ...با تعجب بھم نگاه کرد
  
  چی؟؟_
  

  :ارومتر و با ھمون شوک و بھت گفتم
  
  داره ميره سقطش کنه_
 

  .مامان ھين بلندی گفت
  .اسم نياز روی صفحه گوشی نمايان شد.گوشيم دوباره زنگ خورد

  
د و رو بلندگو مامان وقتی بی حرکتی من رو ديد گوشيو از دستم قاپيد و جواب دا

  :گذاشت
  
  بله؟_
  

  .اما صدای دختر پشت گوشی ،صدای نياز نبود
  :دختر با التماس گفت

  
آقا آھی نياز بارداره ميخواد بچه رو ..ترو خدا آقا آھی بياييد جلوی نيازو بگيريد _

  .بندازه
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  ...نميتونم منصرفش کنم تروخدا بياييد  تا دير نشده بياييد 
  

  :طفا بياييد که به خودم اومدم  داد زدمبا گريه تکرار ميکرد ل
  
  ...آدرس رو بده_
  

  .سريع آدرس رو گفت
  

بدون اينکه لباسمو عوض کنم سوئيچ رو از روی ميز برداشتم  و به سمت ماشين 
  .رفتم ھمين که استارت زدم در کناری باز شد و مامان سوار ماشين شد

  
  .با سرعتی باور نکردنی به سمت آدرس ميرفتم

  
  ...نياز...نياز..نياز

  
  ..:محکم دستمو کوبوندم روی فرمون و بلند داد زدم

  
  ...نياز احمق_
  

  :دست مامان رو بازوم نشست
  
  ...مامان قربونت برم آروم باش اFن سکته ميکنی آروم باش_
  

  .بدون اينکه ماشينو پارک کنم جلوی در خونه ايی که ادرسشو داده بود ايستادم
  

  ..مين که در باز شد زن رو ھل دادم و داخل دويدمزنگو پشت سرھم ميزدم ھ
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  ....نــــــيــاز_
  

  به سمت تنھا اتاقی که درش بسته بود رفتم
  

  .درو باز کردم که با نيازی که لباس سبز رنگ پوشيده بود چشم تو چشم شدم
  

  .چشم ھای قرمز و صورت بی رنگش گواه بدی ميداد
  

  .ايی به صورتش زدمجلو رفتم ھمينکه دھنشو باز کرد کشيده 
  

  ..:جيغ خفيفی شنيدم اما بس نکردم و کشيده دوم رو زدم
  
  ...بگو دير نيومدم نياز و اF دمار از روزگارت درميارم_
  

  .بلند گريه ميکرد
  
  د زبون باز کن احمق د بگو Fمصب بگووووووو_
 

  .با دادی که زدم خانم دکتر به خودش اومد و آروم به سمتم اومد
  
ھر ھنوز سقط انجام نشده خانمتون دلشون نميومد و تا اFن گريه ميکرد آقای شو_

  .و نميذاشت بھش دست بزنم 
  

  .ناخوادگاه نگاھم به نياز که رو زمين افتاد بود، خورد
چشمای خيس از اشک و لبای کبود و بی رنگ و صورت زردش که به لطف 
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بيرون ميومد نشون  سيلی ھام قرمز شده بود و باريکه خونی که از دماغ و دھنش
  !از حال بدش بود

  
  .مامان کنارش نشست و بغلش کرد

  
  

  .از اون مکان منحوس بيرون زدم و توی ماشين نشستم
   

  ..سرمو روی فرمون گذاشتم و چشمامو بستم
  .مغزم بی اجازه داشت حرفايی که نياز پشت گوشی گفته بود رو تکرار ميکرد

  
  ...ده بودم و اFنحرفايی که از روز اول براش ديکته کر

  
بعد از چند دقيقه نياز و دوستش در پشت رو باز کردو نشستن و مامان جلو 

  .نشست
  

  :با صدای گرفته گفتم
  
  کجا برسونمتون خانم؟_
  

  :با صدايی لرزون گفت
  
  .سر اولين مترو منو پياده کنيد ممنون ميشم_
  

  :بی حوصله گفتم
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  ...آدرس بديد خودم _
  

  :توی حرف پريد
  
  ...خيلی ممنون بايد برم کرجنه _
  

  .سری تکون دادم
 نيم نگاھی به مامان انداختم که توی فکر بود

 
  .از آيينه به نياز نگاه کردم

  
  .گوشه ماشين کز کرده بود و از پنجره به بيرون نگاه ميکرد

  .اشک ھم از گوشه ی چشمش ميريخت
  

  .کGفه روی فرمون زدم
  .رسوندم به سمت خونه رفتمبعد از اينکه دوستش دFرام رو 

  
  :مامان نگاه عميقی بھم انداخت و گفت

  
  ...برای فردا دوتا بليط بگير _
  

با وحشت اشک ھاش با سرعت بيشتری روی .. تکون خوردن شديد نياز رو ديدم
  .با ھق ھق بلندی از پشت گوشه مانتوی مامان رو گرفت.. صورتش سرازير شد

  
Fتو صورتش نديده بودم گفت با گريه و مظلوميتی که تا حا:  
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  ميخواييد آھی رو ببريد آره؟_
  .توروخدا اين کارو نکنيد

  .غلط کردم
بخدا نذاشتم بھم دست بزنه توروخدا منو ازش جدا . بخدا من آدم سنگدلی نيستم

  ...نکنيد من ميميرم 
  ..بخدا.. من دختر خوبی ميشم

  براش زن بگيريد ولی از من جداش نکنيد 
  غلط کردم. .خواھش ميکنم

  
  :و اين بار گوشه تيشرتمو گرفت و با صدای بلندتری زد زير گريه 
  
نذاشتم بھم دست ..ميميرم بری آھی نرو...توروخدا نرو...غلط کردم آھی نرو _

  بخدا نذاشتم.. بزنه
  

  .سريع زدم رو ترمز و ماشينو گوشه ايی پارک کردم
  

  .دمپياده شدم و رفتم عقب کنار نياز نشستم و بغلش کر
  

  .محکم بھم چسبيده بود و گريه ميکرد
  
  .غلط کردم...غلط کردم آھی _
  

  .محکم به خودم فشارش دادم
  

  ...چشمام ميسوخت از مظلوميتش
  .نگاھمو به مامان دوختم که مبھوت به نياز چشم دوخته بود
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  .وقتی نگاھمو ديد آھی کشيد و صاف نشست

  
 .کردم و دوباره ماشينو راه انداختم به پشت درازش..نياز تو بغلم بی حال شده بود

 
  .مامان زمزمه کرد

  
  ...برا منو نياز بليط ميگيری ھمين فردا_
  

  :با درد گفتم
  
  ...مامان_
  

  :با خشم به طرفم برگشت
  
  با اين دختر چيکار کردی ھان؟ چرا اينجوريه؟..يامان_
  

  :کGفه دستی تو موھام کشيدم
  
  !مامان تو ھيچی نميدونی_
  

  :ه سعی ميکرد بلند نشه گفتبا صدايی ک
  
  .پس بگو تا بدونم_
  !تا بفھمم دور و برم چخبره؟ تا بفھمم زندگی پسرم چجوريه 
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  .لبامو بھم دوختم و جوابشو ندادم
***  

  
  .نياز رو روی تخت گذاشتم

  .با پارچه ی خيسی که آورده بودم خون خشک شده روی لبشو پاک کردم
  

  .کبودی گونه ھاش دلمو به درد آورد
  

  .مانتوشو از تنش درآوردم که چشمم به شكمش خورد
  

  .سرانگشتامو آروم روی شکمش کشيدم
  

جوری بھم خيره شده بود که ..با صدای مامان دستمو کشيدم و سرمو بلند کردم
  .مطمئن بودم حرکتمو ديده بود

  
 .کم کم بيدارش کن غذا داره آماده ميشه بايد يه چيزی بخوره ضعف نکنه_
 

  .ادم و از جام بلند شدمسری تکون د
  
  "نياز"
  
  

  .آھی با بچه ايی که تو دستش بود منتظر من ايستاده بود و لبخند ميزد
  

  .جواب لبخندشو دادم و به سمتشون رفتم
لبخند آھی به اخم بزرگی ..ولی انگار ھرچه بيشتر ميرفتم ازشون دورتر ميشدم



 دزديدمت

 

342 

  ..تبديل شده بود
  .ديگه بچه ای توی دستش نبود

  ...نو کشتیتو بچمو_
  

  ...من نکشتم ..نه نه من نکشتم
  

  .با جيغ چشمامو باز کردم
  

  :آھی دستامو گرفت
  
  .نياز خواب بوده چيزی نيست آروم باش_
  

  :ھنوز نفس نفس ميزدم
  
  ...آروم باش دختر خوب_
  

ولی چيزی نمی .دلخوری و ناراحتی توی چشماش موج می زد..بھش نگاه کردم
  .گفت

  ...دريغ از يک کلمه
  
  ...بلندشو غذا بخوريم مامان منتظره_
  

  :نگاھشو بھم دوخت..دستشو کشيدم
  
  آھی_
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  .بلند شو نياز اFن وقت حرف زدن نيست_
  

  ...ميخوام باھات حرف بزنم_ 
  
  .اما من فعG گوشی برای شنيدن حرفات ندارم _
  

  :از جا بلند شد
  
  ...بلند شو_
  

  .بعد از شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه رفتم
  

  .از استرس و اضطراب در حال مرگ بودم
  

  .وقتی وارد شدم سGم ريزی گفتم و روی صندلی نشستم
 :مامان آھی با مھربونی که از وقتی اومده بود  ازش نديدم ، گفت

 
  .بايد تقويت بشی ...بشين خانوم_

اFن دونفری اونوقت نه غذای درست حسابی نه استراحت کافی داری و ھمشم 
  ...بيمارستانی 

  
  .بھش زل زده بودم

  
  يعنی ممکنه بخاطر بچه ھم شده منو به عنوان عروسش قبول کنه؟

  .نگاھمو از مامان آھی به سمت آھی چرخوندم
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  اين ھمه دعوا و نگرانی آھی يعنی بچه رو ميخواد؟ 
  

  ..يھو ترس از دست دادن آھی و بچه تو دلم پيچيد
  ..نکنه آھی بچه رو ازم بگيره و منو پس بزنه

  
  .عق زدم..معدم بھم پيچيد به سمت دستشويی دوييدم

  .دست آھی دور کمرم حلقه شد و موھام با دستش گرفت
  .ھر چی عق ميزدم اشکام بيشتر ميشد 

  
  :با نگرانی آروم گفت

  
  .انقدر به خودت فشار نيار معدت زخم ميشه_
  

  .دھنمو شست و به سمت آشپزخونه برد
  

  :مامانش گفت
  
  بيا غذا بخور _

  .که وارد معدت بشه آروم تر ميشه  غذا
  

  :و رو به آھی گفت
  
  نگران نباش ماه ھای اول اينطوريه _
 

  .مشوش به صورتم خيره شده بود
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  .برام غذا کشيد و جلوم گذاشت
  .يه قاشق گذاشتم دھنم اما نتونستم قورت بدم

  .يه قلپ آب خوردم
  .ترس تموم وجودمو فرا گرفته بود

  
  ...شتم و مستقيم به آھی خيره شدمقاشقمو روی بشقاب گذا

  
  .سرشو بلند کرد, سنگينی نگاھمو که حس کرد

  
  ؟!جانم _
  
  اFن چی ميشه؟_
  

  .:کGفه چشماشو بست
  
  ...نياز گفتم اFن وقتش نيست و_
  

  ...:مامان آھی تو حرفش پريد 
  
  چرا اFن وقتش نيست؟_
  

  :و رو کرد به من
  
  .به آھی گفتم دوتا بليط بگيره_
  

بدنم انگار يھو زير صفر شد و چشمام سياھی رفت به سرعت حرفشو ادامه دمای 
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  :داد
  
  ..برای من و تو نياز_
  

  :چشمام گرد شد با صدايی لرزون گفتم
  
  ميخواييد منو برگردونيد خونه عمو ؟_
  

  :دستاشو روی ھم گذاشت و گفت
  
 با من ميای خونم..نه _
 

  ..:شوک زده بھش خيره شدم
  
  با شما؟؟_
  

  .:ه سمت آھی برگردوندمسرمو ب
  
  برم گيGن؟؟..يعنی من من بايد...يعن_
  

  ..عصبی بدون ھيچ حرفی بلند شد و يکم بعد صدای کوبيده شدن در  اتاق اومد
  
  ..بله با من ميای اونجا ميمونی _

  ...خوبه يکم از ھم دور بمونيد
  

  ..بغض کردم
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زيد تا اھی سرد بشه شما ميخواييد با دور کردنمون از ھم بينمون جدايی بندا_

  ؟..ديگه سراغم نياد آره
  

  ..بغضم کم کم سر باز ميکرد
  

  ..سرمو بلند کردم ..دستام گرم شد
انگار ھيچ شباھتی به زنی که منو ..لبخند مھربون و چشمای گرمش روبه روم بود

  !ھل داد و اون حرفا رو بھم زد ،نداشت
  
  م به کاراش فکر کنهفقط يه مدت آھی رو تنھا ميذاريم يک...نه دخترم _
  

  :تند گفتم 
  
  ..نميخواد بريم من ميمونم...آھی ھيچ کاری نکرده _
  

  ..بلند شد و پيشونيمو بوسيد
  
  ...خوشبحال پسرم که تو اينقدر دوست داريش _

 ..فقط به من اعتماد کن..من ميدونم دارم چيکار ميکنم عزيزم 
 

  ..دستمو روی شکمم گذاشتم و سرمو پايين انداختم
  ...گذاشتن سينی جلوم سرمو بلند کردم با
  
  بچم چيزی نخورده اين سينی رو ببر ھم تو بخور ھم اون_
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  ...لبخند کمرنگی زدم 
  

  ..دستشو گرفتم و بوسيدم
  ..:با اخم سعی ميکرد دستشو از تو دستام دربياره

  
  مرسی که آھی رو بدنيا اوردين و بزرگ کردين _
  

  ..:خنديد
  
معموF مردا اينجوری به مادر زنا ميگن و ..شده بين شما ھمه چی برعکس_

  . ..تشکر ميکنن
  

  ..خنديدم و از جا بلند شدم
  ..عينکشو پوشيده بود و روی يک نقشه خم شده بود..سينی رو بردم

  
  ..با صدای در سرشو بلند کرد 

  ..نيم نگاھی بھم انداخت و دوباره سرشو خم کرد
  

  ..سينی رو ميز گذاشتم و به سمتش رفتم
  ..دستمو دور کمرش حلقه کردم و سرمو به کمرش تکيه دادم

  
  بيا شام بخور_
  

  ..دستامو از دورش باز کرد
  
  ..ميل ندارم_
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  ..:دستشو کشيدم 

  
  ..بيا بريم_
  

  ..کGفه پووفی گفت و سرشو به طرفم برگردوند که ابروھام باF دادم
  ..با اخم روی تخت نشست که ميز رو جلوش گذاشتم و پيشش نشستم

  
  ...شروع کرد به غذا خوردن 

 ..معدم بھم ميپيچيد..با ولع ميخورد ولی من بيش تر از دوتا قاشق نتونستم بخورم 
 

  .از خوردن دست کشيد و بھم نگاه کرد 
  .با ديدن لبخندم سوالی و با اخم سرتکون داد

  
  .شونه ايی باF انداختم 

  .ليوان ابو برداشت و يکم ازش خورد
  
  ن چند روز پيش مامانت بمونم؟قراره م..آھی _
  

  .اخماش بيشتر توھم رفت
  ...يادم رفت حرفای مامانشو

  
  .ذوق زده خنديدم و استين لباسشو چسبيدم

  
  .تو که راضی نيستی نذار من برم_
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  .سرشو به دو طرف تکون داد
  
  ...نميخوام اينجا باشی...برو _
  

  .دستم رو آستينش خشک شد اما اھی بی توجه ادامه داد
  
  .نميخوام برای يه مدت ببينمت چون محض ديدنت ياد اون مطب لعنتی ميوفتم_

  .ياد اينکه ميخواستی بچم رو سقط کنی
  ياد اينکه نياز انقدر بی رحم و سنگدل شده که ميخواست بچشو بندازه

  
  .سرد به چشمام خيره شد

  
اومدی نميخوام مثل ديروز اين به ذھنم بياد که يعنی تو بخاطر نيازت و ھوست _

  تو اين خونه و پيشم موندی که بی توجه به من و بدون گفتن به من رفتی سقط؟
  

  .با اين حرفش شکستم
  ...به تمام معنای واقعی شکستم

  
  ..:زمزمه کردم

  
 ..!بچت_
 

  .از جاش بلند شد و پشت بھم ايستاد
  ...و من

  .عين يه مرده متحرک از جا بلند شدم
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  .مده بودچيزی که ازش ميترسيدم به سرم او
  .با قدم ھای کوتاه به سمت حموم رفتم

آب  گرم رو باز کردم و درپوشو گذاشتم تا .. آروم و بی صدا لباسامو دراوردم
  .وان پر بشه

  
  .با نشستن توش يکم سوختم اما بعد عادی شد

  
  .بعد از تو يک ثانيه حتی اون آدمه سابق نبودم”

  .افسردگی جاشو به تب داد
  “.کرد عشق تو  قرصامو عوض

  
  ؟!من ھرزه بودم

  ...حتما بودم که مرد زندگيم بھم گفت بخاطر ھوا و ھوسم پيش اونم
  حتما ھرزه ام که مادرش اومده بود اينجا تا منو ازش جدا کنه

  
  
  .عشق تو بازندم کرد”

  .عشق تو پابندم کرد
  ...آخرش اما چيشد

  “.عشق تو خارم کرد
  

  .حس ميکردم بدنم سرد شد
  .اما بدنم مثل يه تيک يخ سرد و قطبی بود آب گرِم گرم بود

  
  ..صدای آھی توی گوشم طنين انداز بود”
  ...بخاطر نياز و ھوست پيشم موندی'
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  ....بخاطر نياز و ھوست پيشم موندی
  

  .بلند خنديدم
  تو گوشم زنگ ميخورد  و حرف اھی

  
  "بخاطر نياز و ھوست پيشم موندی”
  
  
  .شم نباشیمن شرط ميبندم از اينم ديوونه تر مي”

  .عشق تو پابندم کرد
  .عشق تو بازندم کرد

  ...آخرش چيشد
  “.عشق تو خارم کرد

  
  .صدای در زدن مداوم در ميومد اما من حال باز کردن در رو نداشتم

  .چشمام تب دار و بدنم سرد شده بود
  .انگشتام دور وان خشک شده بود

  ...انگار قفل شده بودن
  .بGخره آھی تونست در رو باز کنه

  با ديدن من جا خورد
 

  :لب زد
  
  ...نياز_
  

  .دستمو گرفت تا از وان جداش کنه.فکم قفل کرده بود
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  .با ديدن بدن خشک شدم سرجاش ايستاد
  
  .مامان زنگ بزن اورژانس بدو مامان... يا خدا...يا خدا _
  
دستشو دو طرف ..وحشتانک تکون ميخوردم .. يھو بدنم شروع به لرزيدن کرد  

  .سرم گذاشت
  
  .جواب بده...نياز...نياز نگام کن_

  ...لعنتی جواب بده نياز
  
  
  "آھی"
  

  .شوکه به نياز خيره شدم
  

  .کلمه صرع تو گوشم زنگ ميخورد
  

  :دکتر گفت... کلی قرص بھش دادن 
  
  ..اFن خوابه..متاسفانه تشنج عصبی بوده _
  

  ..:با رفتنشون مامان ناراحت اومد سمتم
  
  ...يا بيھوشه يا تو بيمارستانهاز وقتی اومدم اين دختر _

  تو ميدونستی  مريضه؟
  .ھان آھی حرف بزن
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  ...زير لب  کلمه ی نه رو زمزمه  کردم 

  ..و بياد اوردم لرزش دستھاش ھنگام عصبانيت
 ..لرزش بدنش

 
  .بيرون رفتم

  .گوشيو برداشتم و شماره ی عموی نياز رو گرفتم
  بله؟_
  
  .آھی ام...سGم عمو جان_

  خوبيد ؟
  
  .بله آھی جان شناختم...سGم پسر _

  ...شکر  خدا
  
  ببخشيد ميخواستم يه سوال از شما بپرسم؟ _
  
  ...بگو در خدمتم_
  

  .لبمو با زبونم تر کردم
  
  نياز صرع داره؟_
  

  ...مکثی طوFنی کرد 
  
  مگه تو نميدونستی؟_



 دزديدمت

 

355 

  نياز بھت نگفته بود؟
  

  .وا رفتم
  
  يعنی از قبل اينجوری بوده؟...يعنی_
  
  .ھر وقت عصبی ميشد حمله و تشنج بھش دست ميداد..بله_
  

  :زمزمه کردم
  
  .ولی من از وقتی ديدمش اينجوری نشده بود_
  

  ..:صدای دادش  بلند شد
  حالش بد شده؟_ 
  
  .ولی اFن خوابيده...بله_
  

  .آه بلندی کشيد
  
  .از امانتی برادرم خوب محافظت نکردم_
  

  .:با صدای لرزون ادامه داد
  
فته بود اگر در محيط آروم باشه و محرک نداشته باشه حمله بھش دکترش بھم گ_

  ..چی شده که اينجور شد...دست نميده
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 ..ھيچی..ھيچی عمو جان_
 

  .بعد از نصيحت ھايی که داد خداحافظی کرديم 
  .به سمت اتاق رفتم

  .مامان رو ديدم که قرآن به دست باF سر نياز نشسته بود
  

  .دستامو و شونه ھاش گذاشتم
  
  ...مامان برو استراحت کن_

Fروز پر تنشی داشتيم فشارت ميره با...  
  

  .قرآن رو بست و بوسيد
  
  .در اسرع وقت بليط بگير بريم_
  

  :ناليدم
  
  ...مامان_
  
  .مامان نداريم_

واF من اومده بودم شر يه دختر ھرزه رو از زندگی پسرم کم کنم ولی انگار 
  برعکس شده

فرستادمش اتاقت ھيچيش ..ار نرسونی به دختر مردمبايد شر تورو کم کنم که آز
  نبود چی بھش گفتی به اين حال افتاد؟
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  .با يادآوری حرفام آتيش گرفتم
  .اون لحظه ناراحتی چشمامو کور کرده بود

  
  ھواپيما براش بد نيست؟.حامله است...يعنی نياز...اون_
  
  .قطار بگير_

  .وھرچی ولی در اسرع وقت دست به کار ش... اتوبوس
  

  :بعد انگشت اشارشو به نشانه تھديد باF برد
  
  .ولی آھی وای به حالت ببينم دنبالش اومدی يا  بھش زنگ زدی_

  .تا وقتی که بھت نگفتم حق نداری از يه متريش رد بشی
  

  :متعجب و با اعتراض گفتم
  
  مامان زنمه يعنی چی حق ندارم باھاش حرف بزنم؟_
  
  خوب شه به حرفام گوش ميدیزنته که باشه اگه ميخوای حالش _
 
  ..ولی مامان_
  

  ..:دستامو تو دستش گرفت
  
ببين آھی من ھمش سه چھار روز اينجام اما ھرچی بينتون گذشته تا اFن رو _

  ..فھميدم
  ..ھم عشق باور نکردنی نياز به تو ھم حساسيت تو وقتی موضوع نياز باشه
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  من دقيق نميدونم چی شده که نياز رفت برا سقط بچه
  نميدونم چرا ھی ميترسه تو بذاريش و بری
  ..ولی به نظر من تنھا مقصر اين وسط تويی

  تويی که نياز حس امنيت باھات نداره
  که ھی سعی داره تورو راضی نگه داره

  ..تقصير توعه که نياز ھمش ترس از دست دادنت رو داره
  و اين مشکل با سکوت کردن از بين نميره

  ..حل نميشهبا داد زدن و عصبانيت ھم 
شايد اصG ..يکم بينتون فاصله بيوفته ھم تو با خودت ميشينی فکر ميکنی ھم اون

وقتی جدايی بينتون افتاد تو فھميدی اصG اونو نميخوای و فقط برای غريزته که 
  ....نگھش داشت

  
  ..:توی حرفش پريدم

  
  ..مامان اصG اينطور نيست_
  

  ..:بی توجه ادامه داد
  
  ..ورو نخواستشايد اصG اون ت_

  ..شايد فھميد اين عGقه کورکورانه اس
اونوقت نميتونی مجبورش کنی بمونه و زير يک سقف اونم به عنوان صيغه پيش 

  تو بمونه
  

  ..:غريدم
  
  ..ما نامزد نيستيم که وضعيتمونو سبک سنگين کنيم_



 دزديدمت

 

359 

  بچه ی منو تو شکمش داره..اون حامله اس
  اونوقت به نخواستن من فکر کنه؟

  ؟؟؟؟!ن بی غيرتم بذارم با يه بچه تو شکمش ازم جدا بشهمگه م
  

  :مامان چشماشو ريز کرد
  
  بچه برات مھمه يا نياز؟؟_
  

  :بدون معطلی گفتم
  
  معلومه ھر دو_
  
  کی برات مھمتره؟ چرا تا فھميدی ميخواسته سقط کنه ديوونه شدی ؟؟_
  

  ..لبامو بھم دوختم
  
  ..از کی مھمترهمن دارم ميبرمش تا اين وسط مشخص بشه کی _

  تا تو ديگه در جواب اين سوالم تعلل نکنی
  تا احساسات واقعی خودت رو نشون بدی 

  
  ...سرمو پايين انداختم

  ..دستمو نوازشی کرد و از جا بلند شد
  

  ..کنار نياز دراز کشيدم و بھش خيره شدم
  ..اين جدايی چقد طول ميکشيد

  ..چقد بايد از نگاھش دور ميموندم
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  ..اشو نشنومچقد بايد صد
  

  ..دستمو روی شکمش گذاشتم
  ..حس خاصی داشتم

  يعنی پدر شدن ھمين حسی ھست که اFن دارم؟؟
  

  ..مسلما نه
  ..اونا زناشون تو بغلشونن

  ..آرامش دارن
  ..اونا زناشون نميخواست پنھونی سقط کنه

  
  .."ابدا..عمرا..ھرگز..ھيچوقت عقدت نميکنم"
  

  ..روی تخت نشستم
  ..از زده بودم رو به ياد آوردمحرفايی که به ني

  ..مسبب اين عذاب من بودم
  ..من بودم که گفتم تو صيغه ايی ھستی
  ..من بودم که ترسو تو چشماش کاشتم

  
  "بخاطر نياز و ھوست موندی"
  

  ..چرا ھيچوقت به لرزش دست ھاش اھميت نميدادم
 ..چرا فکر ميکردم يه تيک عصبی بيش نيست

 
  ..شتم پيامی به ارسGن دادمگوشيمو از روی دراور بردا

  ..با مطمئن شدن از جوابش چشمای خستمو بستم 
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  ..شايد خواب ميتونست اين سر پر درد رو درمون کنه
  
  "نياز"
  

  ..چشمام که باز کردم ھمه جا روشن بود
  ..نور چشممو زد سريع بستم

  
  ..ھمه ی بدنم درد ميکرد 
  ..ھی کشيدمبا يادآوری چيزی که شد آ...به سختی سرجام نشستم

  
  ..باورم نميشد اين ھمه خوابيدم..نگاھی به ساعت انداختم

  ..از جا بلند شدم و به سمت دستشويی رفتم
  ..با ديدن صورتم تو آيينه دستم لرزيد

  
  چشمام قرمز و پف دار شده بود 

  لبام ھم کبود بود که ميدونستم به ھمين زوديا خوب نميشه
  ..از سيلی ھای آھی دوتا ور گونه ھام کبودی خفيفی داشت

  
  ..از ياد آھی اخمام رفت توھم

  
  ..صورتمو شستم و بعد از مرتب شدن از اتاق بيرون زدم

  
  ..مادر آھی رو مبل نشسته بود و تلويزيون ميديد ولی خبری از خود آھی نبود

  
  .. با ديدنم لبخند کمرنگی زد
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  بيدار شدی؟؟حتما گرسنته بيا صبحونه بدم بخوری_
  

  ..الش رفتمبی حرف دنب
  

  ..روی صندلی نشستم
  ..و اون ھرچيزی رو که فکر ميکرد مقوی ھست رو روی ميز چيد

  
  بزار برات نيمرو ھم درست کنم بخوری_
  
 ..ھمينا کافيه خانوم..خيلی ممنون_
 

  ..اسمشو نميدونستم
  ..نميدونستم چجوری بايد صداش کنم

  
  ...:دوباره لبخندی به روم پاشيد

  
  ..اسمم مريمه _

  نيمرو خوبه بخور جون بگيری
  

ولی برخGف حرفش ھمين که بوی تخم مرغ به مشامم رسيد حالم بھم خورد و به 
  ..سمت دستشويی دويدم و عق زدم

  
  

  ..بی جون صورتمو شستم
  ..چشمام سياھی ميرفت و حس ضعف تمام وجودمو گرفته بود
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  :بازومو گرفت و آروم کشيد
  
  بيا عزيزم _
  

بعد از چند دقيقه با سينی پر ..و فرز به سمت آشپزخونه رفتم منو روی مبل نشوند
  ..از خوراکی اومد

  
  ..کره رو که ديدم حس کردم يکم دھنم آب افتاد

  
  ..آب دھنمو قورت دادم و دستم به سمت کره رفت

  ...لقمه ايی درست کردم و تو دھنم گذاشتم
  
  ..ا دوست نداریمربا بزار عسل ھم ھست اگه مرب..نياز جان کره خالی نخور _
  

وقتی لقمه ی اولو خوردم انگار معدم  به تGطم افتاد که گرسنگی شديدی رو 
  ..احساس کردم

  
صبحونه ايی که شامل کره و مربا و ليوان ..بی حرف و آروم صبحونه ميخوردم

 ..پر از آب پرتقال
 

  ..در سالن باز شد و آھی با کاغذی که دست بود اومد داخل
  

  ..سينی رو به سمت آشپزخونه بردم از جا بلند شدم و
  

  ...با کمترين سرعتی که داشتم کارھام رو انجام ميدادم
ولی نميدونم چرا انقدر زود ھمه چی سرجاش نشست و من بايد از اونجا بيرون 
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  ...ميرفتم
  

نگاه سنگين آھی رو روی خودم حس ميکردم اما مقاومت کردم و حتی نيم نگاھی 
  ..بھش ننداختم

  ..خانوم نشستم کنار مريم
  

  ..صدای خستشو که شنيدم قلبم به تپش افتاد
  
  ...مدت دو ھفته امروز عصر ساعت پنج حرکته..بليط گرفتم رفت و برگشت_

  ..و پاکت رو روی ميز گذاشت
  

  ..مريم خانوم با خونسری به بليط ھا نگاھی انداخت
  

  ..زير چشمی بھش نگاه ميکردم
  ..توجه به من و آھی از وسط دو نصفش کردوقتی بليط برگشت منو پيدا کرد بی 

  
  !مامان_
  

  ..:بھش نگاه کرد
  
توام ميای زنتو برميداری و ميای ولی قبل از اون ھيچ ..ھروقت بھت گفتم بيا _

  !حرفی نميخوام بشنوم آھی
  

  ..کGفه و عصبی به مادرش خيره شده بود
  

  ..بست از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت و درو با صدای خيلی بلندی
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  برو لباساتو جمع کن_
  

 ..با صداش نگامو از در گرفتم و سرمو به سمتش چرخوندم
 

  ..سرمو به نشونه ی باشه تکون دادم و به سمت اتاق راه افتادم
  

  ..درو که باز کردم آھی رو تخت ديدم
  

  ..ساعد دستشو از روی چشماش برداشت و با ديدنم دوباره به ھمون حال برگشت
  

  ..اون به سمت کمد رفتمبی توجه به 
  

ساک کوچولويی برداشتم و لباسايی که فکر ميکردم Fزم باشه رو تا ميکردم و 
  ..داخل اون ميذاشتم

  
  ؟!خوشحالی که داری ميری_
  

  ...دستم از کار ايستاد
  ..اما مکثم چند ثانيه طول نکشيد

  
  انقدر اينجا عذاب ميکشيدی که اFن بدون چون و چرا داری ميری؟؟_
  

  !يون ميگفتھذ
  ..و اF آھی ھمون ديشب اتمام حجت کرده بود.. حتما ھذيون ميگفت
  ..نميخواست منو ببينه
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  ..ديدنم اونو ياد بچش مينداخت که ميخواستم سقطش کنم
  
  چرا جوابمو نميدی؟_
  

  ..بی حرف زيپ رو بستم و کنار در گذاشتم
  ..:درو که باز کردم ناله وار گفت

  
  ..نياز_
  

  ...درو بستم
  ..ه سمت آشپزخونه رفتمب
  
  مريم خانوم کمکتون کنم؟؟_
  

  ..انگار تو فکر بود که يکم از جا پريد
  
 ببخشيد نميخواستم بترسونمتون_
 
  توی خودم بودم متوجه نشدم اومدی_
  

  ..:بعد نگاھی به اطرافش انداخت 
  
  لباساتو جمع کردی؟؟.کاری نمونده انجام بدی_
  

  ...:م آوردسرشو نزديک..با بغض سر تکون دادم
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  ؟؟؟؟..چيزی شده_
  

  ..سرمو به دو طرف تکون دادم
  
  .قرار بود امروز ھنرنمايی کنم_
خودمو برا شما لوس کنم آھی منتظر من بود تا مثل ھميشه غذای مورد عGقه شو  

  .. بپزم
  

  ...ھق زدم
  

  ..آھی کشيد
  
ومد اونم زخمی با گريه ا..بچه که بود يه پسر از رو دوچرخه ھلش داده بود_

  ..سراغم که اF و بG ھمين امشب ميری دم خونه اونيکه ھلم داد
  

  :کمرنگ خنديد
  
_Fوقتی رفتيم خونه پسره ..آيناز که دختره از اين لوس بازيا نکرده تا حا

  ..ساله مرغش يه پا داشت7اما آھی ..ميخواستيم آشتی شون بديم
  ..ستتا ھمون بG رو سرش نيورد راحت ننش..آشتی نکرد که نکرد

  
  ..:نگاھی بھم انداخت

  
اشتباھی که خواستی بکنی ھرچقد خودش ..ميخواستم بگم که آھی کينه اييه _

من نميدونم به چی داره فکر ميکنه اما ميدونم وقت ..مقصر باشه بازم يادش نميره
  ..ميخواد تا فراموش کنه يا حداقل ھضم کنه
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  ..اما من پشيمون شده بودم ھمون لحظه_
  
  ..ورو روی تخت و لباس ديداما اون ت_

 ..اين تصوير ھنوز تو
 

  ..:به شقيقش اشاره کرد
  
  ..ميگن دخترھا از بچگی حس مادری دارن..اينجا حک شده_

که ھميشه پايه  ثابت خاله بازيا بود و ھميشه عروسکش ..اما من تو آھی اينو ديدم
  !بغلش بود 

  ..اون بخاطر تصميمت يکم دلخوره
  
  

  ..بلی کشيدآھی طوFنی تر از ق
  
  ...چی ميخواستم و چی شد_
  

  ...از اين حرفش حس مزخرفی بھم دست داد
  ...حس آويزون بودن 

ھمون لحظه با ديدن اشک تو چشماش و آه تو سينش آرزو کردم کاش بچه ايی 
  ..درکار نبود

  ..اونوقت ميرفتم
  ؟؟؟..ميرفتم

  ؟ پيش عمو؟..کجا ميرفتم ..ميتونستم آھی رو ترک کنم
  !!ی سنتی و متعصبمپيش عمو
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  ..مقابل مھربونی زن مقابلم حرفی نداشتم..سرمو پايين انداختم

  ..شرمنده حضورش شدم
  ..من اومدم تو زندگی پسرش و تمام آرزوش رو نابود کرده بودم

  
  ..با اومدن آھی از فکر بيرون اومدم

  ؟..!کی از پيشم بلند شده بود و من نفھميده بودم
  

  ..ميزو چيدمگيج از جا بلند شدم و 
  

  ..وقت ناھار فقط صدای قاشق چنگال به گوش ميرسيد
زير چشمی به آھی نگاه ميکردم که بی حواس با غذاش بازی ميکرد و طبق 

 ..عادت ھميشگی لوبيارو از برنجش بيرون می انداخت
 

  .با تشکر آرومی از جا بلند شدم
  
  ...نياز عزيزم برو کم کم آماده شو بايد بريم ترمينال_
  
  .ری تکون دادم و باشه ايی زير لب زمزمه کردمس
  

  .به اتاق که رفتم حس ترديد کل وجودمو گرفته بود
  

  من ميخواستم چيکار کنم؟
  آھی رو ول کنم و برم؟

  ميتونستم بدون اون دووم بيارم؟
  ...بدون عطر نفسھاش که شبا پوست صورتمو نوازش ميکرد
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  ...بدون صدای مردونش 
  ...بدون آغوش گرمش

  تونستم اين جدايی که معلوم نيست تا کی ھست رو تحمل کنم؟مي
  

  .آھی به سمتم اومد.در اتاق که باز شد سرمو برگردوندم
  
  ...نياز_
  

  .:به سمت کمد رفتم که دستمو گرفت وکشيد
  
  ...نگاھم کن ...اينجوری تنبيھم نکن_

  ...حرف بزن با من
  

  .مت خودش برگردوندکمی خشن دو طرف صورتمو گرفت و به س...جوابی ندادم
  .مجبورم کرد بھش نگاه کنم

  
  :با صدای بمی گفت

  
  ...نياز_

  .نميخوام از پيشم بری...نرو
  
  نرو از پيش من  جايی نرو"

  تو نباشی دلم ُپر خون ميشه من
  منو تنھا نذار  جايی نرو

  نرو اينجا نذار من بيچاره رو
  " تو نباشی به کی؟ بگم عاشق شدم
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  .اين خونه رو بدون تو نميتونم تحمل کنم...ميگم نرو دارم بھت...نگام کن_
  
  
  بخدا از خودم  بی تو دل می ُبرم"

   تو نباشی به کی؟ ديگه تکيه کنم
   ديگه رو شونه ھای کی؟ گريه کنم

  . اين دنيا رو نميخوامو 
  نميخوام زنده بمونم،

 !"عشق من
 

  :با التماس تکونم داد
  
من ديوونه ميشم تو اين ...ميکنم نرو خواھش...جوابمو بده ساکت نمون نياز_

  .خونه تا برگردی
  .اونم اگه برگشتی در کار باشه

  
   اون لحظه که تو می ری"

  ميرم از اين دنيا ميدونم
  !عشق من

  از حال من تو خبری داریُ 
  درمون اين دل بيماریُ 

  من دل خوشيم به تو رو ديدنِ 
  "عشقت ھميشه تو قلِب من

  
  .زد که قلبمو سوزوند سکوتمو که ديد لبخند تلخی
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قول ...قول بده به  ترک کردنم فکر نکنی...حاF که رفتنی ھستی قول بده نياز_

  ...تو خونه خودمون...تو آغوش من... بده ھرچی بشه آخرش ھمينجايی
  
  اينجا بمون و از اينجا نرو"

  با جون و دل من ميخوام تورو
  من با تو به ھمه جا می رسم

  بيَکسمدنيام تويی بی تو من 
  " ای عشق من، زيبای من، با من بمون، دنيای من 

  
  .اشکم چکيد که با لباش مسير اشکو دنبال کرد تا به لبام رسيد

  .لباشو روی لبام گذاشت
  .نفس نفس ميزد

  .چنگی به کمرم زد و به سمت خودش کشيد
  .لباشو از ھم باز کرد و با ولع بوسه ايی از لبام گرفت 

  .بی نفس و با حرص و دلتنگی بيشتری لبامو بوسيدوقتی ھمراھی منو ديد 
  

  .نفس که کم آورديم لباشو جدا کرد و پيشونيشو به پيشونيم تکيه داد
  .چشمای بستش رو باز کرد

  ..:خيره تو چشمای خيس من آروم زمزمه کرد
  
  دوِست دارم_
 

  ؟...حاF آھی
  حاF که ميخواستم برم 

  ...حاF که رنجيدم و دل شکستم
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  ..ف صورتم رو گرفت و پيشونيمو بوسيد و به سرعت از اتاق بيرون زددو طر

  
  تحملشو نداشتم خدا..ھق ھق بی صدام بلند شد..بی تقG دو زانو وسط اتاق افتادم

  
  ..نميدونم چی گذشت

يا چطور گذشت اما تا به خودم اومدم نگاه غمگين و ملتمس آھی رو پشت سرم  
  ..گذاشتم و وارد قطار شدم

  
  ..مامو باز کردم و صدام از گريه صاف شد قطار نيمی از راھو رفته بودتا چش

  
  ..مريم خانم دستشو روی دستم گذاشت و فشرد

  ..نگامو بھش دوختم
  :با اطمينان چشماشو باز و بسته کرد و گفت

  
گاھی برای درست شدن يک رابطه بايد دست بکشی و ول کنی بری تا ھمه چی _

  بدتر نشده
  

  ..:و دور تا دور صورتم چرخ دادمکث کرد و نگاش
  
  ..ھيچوقت..من بد زندگی پسرمو نميخوام نياز_

ھيچ مادری راضی نميشه جگر گوششو با اون چشمای غمگين و سر خورده ببينه 
  ..و دم نزنه

  ..اما اFن حس ميکنم برای اون Fزمه اين رفتن
 ..برای اون بيشتر از تو
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ديد قصد ندارم حرف بزنم چندبار وقتی ..بی حرف سرمو به شيشه تکون دادم
  ..روی دستم زد ولی ول نکرد

  
  ..دستم روی شکمم نشست

ھدف اين دوريو ھرچی بھش گوشزد ميکردن انگار ..ھيچيو نميدونستم..نميدونستم 
  ..در گوش من نميرفت

  ...شايد خودمو زده بودم به خيابون معروف تا نفھمم...در خG بودم
  

اولين روزی که تنھا ..آھی گذاشتم رو به ياد آوردماولين روز که پا توی خونه 
خودمو بھش انداخته بودم تا به ..حتی شده با فروختن تنم..ھدفم جلب توجھش بود

  ..عشقم برسم
  

به طرز خنده داری خودمو وارد ماشينش کردم تا اون جوری وارد زندگيش 
  ...بشم

  ..ق بی موقعاما امان از عش..زندگی که نميدونستم چی در انتظارم داره
  ...امان از لرزيدن دل

  
  ..ياد حرف زدن آھی با خانومی که نشناختم دلمو رو سوزوند

  ..شايد توقع داشتم من ھم از اون قربون صدقه ھا و توجيه ھا نصيبم شه
  ..اما اFن ھرچی ميگردم انگار پيدا نميکنم

  ؟؟!به راستی کور شدم که اFن فقط بدی ھای آھی رو ميبينم
  
تو که ميدونی نگرانتم از اولم ميخواستم آيناز رو بفرستم عزيزم "

  .!"اينجوری خيالم راحت تره...پيشت
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  "مواظب باش خرگوشم"
  
  "نميخواستم تنھا بمونی"
  
  "دلم برای ھمسر کوچولوم تنگ ميشه"
  

خاطرات ھر چه سريعتر داشتن ميومد و ميرفتن و من ريزش اشکام رو خيلی 
  کردممحسوس تر از قبل احساس مي

 
  .تا رسيدن به مقصد چشمامو بسته بودم و نقش آھی پشت پلکام بود

  
  .با تکون دستی چشمای خيس و خستمو باز کردم

  
  .:مريم خانوم با مھربونی دستمو گرفت

  
  ...بلند شو...رسيديم عزيزم _
  

  .حالت تھوع امونمو بريده بود
  .دم در که رسيديم با ديدن شلوغی اونجا معدم به ھم پيچيد

  
  چيزی شده نياز؟_
  

  ...:مچاله بھش نگاه کردم
  
  .حالم داره بھم ميخوره_
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 Fھمون لحظه با پيچيدن بوی عطر تندی توی بينيم حس کردم محتويات معدم با
  .اومد

  
  .سريع با دست زن کناريمو ھول دادم و به نزديکترين سطل دويدم

  .ھرچی بيشتر عق ميزدم معدم بيشتر ميسوخت
  

  .ونستم مريم خانم کجا رفتتو اين حال نميد
  

  .زن اول با غضب نگام کرد  ولی با ديدن حالم نگران بھم نزديک شد
  
  خانوم شما خوبيد؟_
  

 .با نزديک شدنش بوی عطر باز بھم خورد و حالمو بھم ريخت
 

  .از پشت سر مريم خانم با ليوان يک بار مصرف ظاھر شد
  
  .بيا اينو بخور شيرينه حالتو بھتر ميکنه_
  

  .:رو به اون زن کرد بعد
  
  .يکم حالش خوب نيست...شرمنده خانوم ھلتون داد _
  
  ...دشمنتون شرمنده خانوم_
  

  ...جلوی دھنمو گرفته بودم تا بوی عطرش به بينيم نخوره
  .نفس کشيدن برام سخته شده بود
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  :بGخره وقتی زن رفت مريم خانوم به سمتم برگشت
  
  چرا نخوردی؟_
  

  .:نفس بريده گفتم
  
  .لم از بوی عطرش بھم ميخورد نميتونستم دستمو بردارمحا_
  

  .و قلپی از ليوان خوردم
  

  ..شربت خنک و شيرين حالم بھتر کرد و حس کردم که چشمام بازتر شد
  
  .ايناز اومده دنبالمون بيا بريم توھم زود يه جا بشينی سرگيجه نگيری_
  

  ..سرمو تکون دادم و ھم قدم باھاش رفتم
  

  شده بود خيس عرق بشمشرجی ھوا باعث 
 

  .با ديدن آيناز لبخند کمرنگی زدم..به سمت يه ماشينی رفتيم
  .با ديدنمون از جا پريد و لبخند بزرگی روی لباش نشست

  
  .مامانشو بغل کرد و بوسيد و به سمتم اومد

  
  ...عزيزدلم_
  

  .:و محکم بغلم کرد
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  ...ببخشيد بابت اين چند روز_
  

مردم بعضی با خنده و بعضی با اخم .گاش کرديميھو جيغی زد که بھت زده ن
  ...بھمون خيره شدن

  
  :مريم خانوم بھش تشر زد

  
  .چته دختر ابرومونو بردی_
  

  :اما اون بی توجه باFپايين پريد
  
  ...دارم عمه ميشم دارم عمه ميشم يوھو_
  

  :مريم خانوم خنديد
  
  اخه فحش خوردن ايقد خوشحالی داره ايناز؟_
  

  .:ديھو ذوقش کور ش
  
  ...يادم انداختی مامان_
  

  .توی ماشين نشستيم.خنديدم
  .نفس عميقی کشيدم و گوشيمو روشن کردم

 .آھنگ که فرستاده شد دستم روی پاور رفت و گوشيو خاموش کرد
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  :طی يک تصميم گوشيو به طرف مريم خانوم گرفتم
  
  اينو پيش خودتون نگه ميداريد؟_
  

  .:ز کنجکاو بھم نگاه کردبی ھيچ حرفی سرشو تکون داد اما آينا
  
  چرا؟کيف نيوردی با خودت؟_
  

  .خب اين دختر دوست داشتنی يکمی ھم خنگ ميزد
  ؟!اخه اين کيف روی پام چی ميگه اين وسط

  
  :سرمو تکون دادم

  
  ...گوشيم خاموشه فعG دستم نباشه_
  

  .يھو صورتش غمگين شد
  ..مميزان عGقش به آھی رو ميدونست... فک کنم ياد آھی افتاد

  .حاF  اونجا تنھاست...مرد من
  

  .آھی کشيدم
  

  ...اين دوری ...شايد اين بھتره
و پيشش بودم در انتظارش ميسوختم . با ياد حرفی که کل مدتی که عاشقش بودم

  .اشکم روون شد
  

  بايد کار به جاھای باريک کشيده ميشد تا اھی زبون باز کنه بگه؟
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  .مريم خانوم بغلم کرد

  
  .ز جان حالت بد ميشهگريه نکن نيا_
  

  :ھق زدم
  
  آھی رو ميخوام_
 

  .بی ھيچ حرفی دست روی بازوم گذاشت و اروم نوازش کرد
  .چه کاری ميتونه انجام بده

  ...تو ھمين چند ساعت اوليه...من مرزھای دلتنگی رو رد کردم
  
  "آھی"
  

  .حالم خوب نبود.نفس عميقی کشيدم
  ...ياد چشمای اشکيش که ميوفتم حالم از خودم

  .غرورم و ھمه چيزی که باعث شد من پيشش نباشم بھم خورد...خودخواھيم
  

  .بالشتشو محکمتر بغل کردم...عطرش توی بينيم پيچيد
  

  .ديوونگی که شاخ و دم نداره
  ...حاF من در نبودش ديوونه شدم از عطر تنش

  
  .گوشيم زنگ خورد

  .اما طرف سمج بود.حوصله ھيچکسو اFن نداشتم
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  .بار سوم گوشيو برداشتم.زددوبار زنگ 
  
  بله؟_
  

  :صدای مھران توی گوشم نشست
  
اخه بيشعور ميدونی من کی بھت زنگ زدم که اFن داری ناز ميکنی جواب _

  ...نميدی
  

  :بی حوصله گفتم
  
  ...بگو رضا _
  
  ...بيا دانشگاه انگار بعضی از برگه امتحانای بچه ھا گم شده_
  
  دنبالشون؟ مگه تو يقه ی منه که بيام بگردم_

  گذاشته بودم تو کمد 
  
 .چون کمد تو و امتحان تو بود بايد بيای_
 

  :عصبی غريدم
  
  ...اFن ميام_
  
  .زود باش انگار اغتشاشی اين وسط شده _
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  .فحشی بھش دادم و قطع کردم
  .پيامی که داشتمو باز کردم

  
  .با ديدن اسم نياز دلم تو سينه ام فرو ريخت

  .آھنگی که فرستاده بود رو پخش کردمچنگی به موھام زدم و 
  
  
  .خونمون ميدون جنگ نيست"

  ...من بخاطر تو اينجام
  .سر چی بايد بجنگيم

  .من ازت چيزی نميخوام
  ...جز يه عشق که بين ما ھست

  ...ھرچی دوست داری خراب کن
  .مث ھرشب سرنوشت ھردومونو انتخاب کن

  ...من
  ...من که تسليم تو بودم

  ...ردی با کی ميجنگی عزيزماز چه جنگی زخم خو
  .من ببازم تو نبردی

  ...دستمو باF گرفتم...دستمو
  .نه واسه عقب نشينی

  .روبه رو ايينه گذاشتم زندگيمونو ببينی
  "ببينی

  
  ..ياد اون روز تو ماشين افتادم

  ...دقيقا ھمين اھنگ بود که گذاشتم
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  .عصبی گوشيو محکم کوبيدم به ديوار و داد زدم
  ...ريادفرياد پشت ف

  ...تا اينکه به اشک تبديل شد
  
  نيااااااز... نياز...نياز_
 

  .سريع لباسم رو پوشيدم و از خونه بيرون زدم
  .خونه ايی که بوی نياز و خاطراتش توش بود

  
  !بی حوصله به سمت اتاق رفتم  باز کردن در ھمانا و جاخوردنم ھمانا

  
  اينجا چی شده بود؟

  
  :خيره شدمسرمو بلند کردم و به بقيه 

  
  اينجا چه خبره؟_
  

  .:مھران ابرويی باF داد
  
واF خبری نيست فقط يه چندتا دانشجو اتاقو بھم ريختن کمدتو پيدا کنن و بعد _

سعی کردن  اونو بشکونن و وقتی موفق ميشن تمام برگه ھای امتحان نيست و 
  !نابود ميشه

  
  :اين بار واقعا مبھوت شدم

  
  ھمه برگه ھا؟_
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  !عينکلھم اجم_
  

  :اخم کردم و به آقای زمانی خيره شدم
  
  اين چه امنيتی ھست آخه مگه دزدگير و نگھبان اينجا نداره؟_
  
اFن پليسم وارد ماجرا شده چون نگھبان پير رو با .ھمه چی اوکيه اوکی ھست_

دز خيلی خيلی باF خواب کردن بودن و پيرمرد بيچاره اFن بيمارستانه و يه سکته 
  !خفيف کرده

 .تاق دوربينارو ھم تعطيل کردنا
 

يه لحظه حس کردم وسط يه فيلم پليسی ايستادم و منتظر بودم جنايتکار ھر لحظه 
  !بپره وسط

  
  ..اخمامو توھم کردم و به سمت کمد راه افتادم

  ..آه کشيدم و سرمو به ديوار پشت سرم تکيه دادم
  

  ..سه ساعت تمام اينجا بودم و با ھمه سر و کله ميزدم
  !اومد بازجويی از ھمه چی پرسيد حتی اگه با کسی دشمنی دارم يا نه پليس

  
  ..با قرار گرفتن ليوان خيلی بزرگ يکبار مصرف قھوه جلوم سرمو بلند کردم

  
  ..دوست صميميم و استاد ھمينجا..مھران بود

  !عظيمی بداخGق استاد نياز که ازش شاکی بود
  



 دزديدمت

 

385 

  ..ليوانو گرفتم و يه قلپ خوردم
  

  ..:تمچشمامو بس
  
  ..واقعا بھش نياز داشتم_
  

  ..صداش آروم و جدی بلند شد
  
  ؟!نياز خونه اس_
  

  ..لبمو تر کردم و بدون اينکه جوابی بدم قلپ ديگه ايی خوردم
  
  !خيلی آشفته ايی!دعوا کردين؟_
  
  ..ميدونی نياز ميگفت استاد عظيمی بدترين و بداخGق ترين استاديه که داريم_
  

  :خنديد که ادامه دادم
  
 نميدونم با اين اخGق مسخره ات چيکارشون کردی که ميترسن_
 

  :با غرور و افتخار گفت
  

دوما جديت و روی خوش ..اوF مرد بايد سگ اخGق باشه تا ھيبت داشته باشه _ 
  ...نشون دادن باعث ميشه بچه ھا ازت حساب ببرن سوما مسخره تويی و

  
  ..:نيشخندی زدم که سرم تير کشيد



 دزديدمت

 

386 

  
  !مـــــرد نکشيمون_

تازه کلی ! واF کGس من کسی جرئت نفس کشيدنم نداره اما انقدر حرف پشتم نيس
  درسمو دوست دارن

  
  

  ..بھش خيره شدم..بازم خنديد
شخصيت آروم و شيطونی داشت و بعضی وقتا لودگی ..مرد جذاب و بانمکی بود

Fخونش خيلی ميزد با!  
  
  بھم خيره نشو بابام راضی نميشه_
  

  ..:خندهزدم زير 
  
  قصدم خيره خانوم اجازه خواستگاری بده_
  

  :زد به بازوم
  
  گمشو_
  

  :نگاھمو بھش دوختم ..آھی کشيد
  
  چيشد؟_
  

 ..شونه ايی باF انداخت و سرشو به طرفم برگردوند
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  ميگی کی پشت اين قضايا ھست؟_
کی سعی !تو که تو دانشگاه بی حاشيه ترين استادی و به قول تو محبوب ھمه 

  ين کارو بکنه؟؟کرده ا
  
  !حرفتو اصGح کن_

  ؟!کی اين کارو کرده و تمام ورقه ھا و امتحانای بچه ھارو برده! سعی نه
  
  !شايد از اين دانشجوھای کله گنده باشه که امتحانشو خوب نداده باشه_
  

  :خودمو جلو کشيدم و زمزمه کردم
  
ردنم خيلی آسون چون تھديد ک! اگه کله گنده بود اFن من سرجام نبودم نه برگه_

  !تر از دزديدن اوناست
  
  

  !در اين بلبشوی زندگيم فقط ھمين مسئله کاری کم بود..دوباره تکيه کردم
  
  ! اصG از اول اين کار اشتباه بود نبايد ميومدم تدريس_

  ھمون شرکت بسه
  

  :لبخند زد
  
  ساعته شرکت تلپی برای ھمين وقتت پره 24ن که _
  

  :پووفی کردم
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  !و کارکشته گذاشتم سرجام فقط بعضی وقتا ميرم امضاھای مھممعاون مطمئن _
  گرچه از يکی دو روز آينده بايد برم سرکار

  
  !تعدادشون از دستم در رفته بود..آھی کشيدم

  
 ..شايد اينجور وقت زودتر بگذره_
 

  ..نگاه خيرشو حس کردم اما ديگه حرفی نزدم
گ بود و نميتونستم فکر کنم چی مخم ھن...تا آخر وقت تو دانشگاه پيگير کارا بودم

  !شد که به کمد من حمله شده؟
  

  ..تو ماشين نشستم ولی استارت نزدم
  

  ..گوشيم رو از جيبم در اوردم و تو ليست مخاطبين رفتم
  

  !بايد به حرف مامان گوش ميدادم و زنگ نميزدم؟
  ؟!بايد منتظر ميمونم

  
خودم که اومدم دستم تماس عقلم زود امر کرد که گوشيو برگردونم سرجاش اما به 

  ..!گرفته بود
  

  ..گوشيو کنار گوشم که گذاشتم وا رفتم
  !خاموش بود

  !!!!!!!!!گوشيشو خاموش کرده بود
  

  ..يعنی تنھا راه ارتباط با من رو قطع کرده بود
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  ..دلم ميخواست داد بزنم

  ..مانند بچه ھايی شده بودم که عروسک مورد عGقشون رو ازشون گرفتن
  

  ..روسک من بودنياز ع
  !عروسک باربی دوست داشتنيم

  
داشتم چرت ميگفتم عروسک باربی من ! تو اون حال زار و ناراحتی خندم گرفت

  ؟!ديگه چه صيغه اييه مرد
  

  ..داشبورت رو باز کردم و با ديدن کليدا سری تکون دادم و به سمت شرکت رفتم
  

 ..واستم برم خونهدلتنگ بودم اما نميخ...عصر بود گرسنه و خسته و٧ساعت 
 

  ..خونه ايی که ھر گوشه ايی که نگاه کنم نياز رو ميبينم
  ...با اون لبخند زيبا و منحصر به فردش

  ..اون موھای قھوه ايی روشنش و چشمای معصوم و مظلومش
  

  ..آخ که من چيکار کردم 
  

  !انگار تازه داشتم پردازش ميکردم..لب گزيدم
  !!لود ميشدم

  
  ...لی من اFن خودش يه کوچولو تو شکمش داشتنياز کوچولوی تو بغ

  ..يه جنين از من
  ..از خون من از جنس من
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  ...نياز مادر شده بود و من

  
  ...من ھم پدر

  
  .. پدری که خون مادر بچشو تو شيشه کرده بود

  ..سرمو روی فرمون گذاشتم
  

  ..لعنتی من که اين چند ماه دوستت داشتم
  ..اخم نکردم داد نزدم

  چيکار ميکردم تا باور کنی نياز؟..ممحبت کرد
  ..اون جمله ی Fمصب دو کلمه ايی انقدر مھم بود که تو اFن پيشم نباشی

  
  که من ويارت ، حال بدت ، حاملگيت رو کنارت نباشم؟

  
  نياز انقدر مھم بود که خواستی سقطش کنی اون پدر سگو آررره؟

  
  ..يدم تا جواب بگيرمانگار نياز مقابلم که داشتم گGيه ميکردم و ميپرس

 جواب سواFيی که با حماقت نپرسيدم
 

  .دوباره استارت زدم و با سرعت راه مونده به شرکت رو روندم
  

  .پارک کردم و از ماشين پياده شدم و به سمت در شرکت رفتم
  

  .:منشی با ديدنم از جا بلند شد
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  .خوش اومدين...سGم مھندس_
  

  :ی گفتمسری تکون دادم و با صدای گرفته اي
  
پرونده ھای دو ماه اخير و با ھرچی اطGعاتی که اين دوماه اتفاق افتاد رو برام _

  .وقتی تموم شد مرخصی بری.بيار
  

  ..دسته در رو که گرفتم به سمتش چرخيدم
  
  .سھيلی اگه نرفته بھش بگو بياد اتاقم_
  

  :موقر و با احترام جواب داد
  
  ...حتما آقای مھندس_
  

  .ر براش تکون دادم و وارد اتاق شدمسری به عنوان تشک
  .کتمو در آوردم و روی مبل انداختم و به سمت قھوه ساز گوشه اتاق رفتم

  
  .اFن تنھا چيزی که منو سرپا نگه ميداشت قھوه بود

  
 .بايد کار ميکردم تا بتونم فکرمو صافی نگه دارم

 
  :گوشيو برداشتم و به مھران زنگ زدم

  
  جانم داداش؟_
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  گاھی؟ھنوز دانش_
  
  چطور؟..آره دارم کارامو راست و ريست کنم برم ديگه _
  
من ترم جديد کGس برنميدارم خواستم به زمانی بگی از ھمين اFن، تا روی من _

  .حساب نکنه
  
  

  :مکث کرد
  
  بخاطر اين مسئله ايی که پيش اومد؟_
  

  :بی حوصله گفتم
  
ھمچين اتفاقی پيش مياد اولين باره ..آره من سرم برا دعوا و دردسر درد نميکنه_

  .نميخوام تکرار بشه
  
  ...اينجوری پيکان ھای شک برميگرده طرفت_

چون ھنوز اين مسئله تموم نشده و ممکنه حتی به خودت شک ...نميشه اFن بگی
  ...کنن پس

  
  :پووفی گفتم

  
  ...شکر خوردم مھران شکر_
  

  :بلند خنديد و درحالی که صداش از جای دوری ميرسيد گفت
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 .فعG...برم به بدبختيام برسممن _
 

نگاھم ميخ ميز بزرگ رو به روم ...ليوان قھوه رو برداشتم و پشت ميزم نشستم
  ..شد
  

به راستی من اومده بودم اينجا تا فکرم مشغول بشه ولی با ديدن اتاقم ياد نياز 
  ...افتادم

  
  ...نگاھم خيره موند به ميز و فکرم سفر کرد به ھمون روزا

  
  .به چشمای خندونش و لوندی ھايی که دل ازم برد..يازبه شيطنت ن

  ...بی صدا و يھويی
  

  ...بی دليل موند..ھمون روزايی که بی دليل نياز اومد
  ...و بی دليل شد ھمه آرزوم

  
  .آھی از ته دل کشيدم

  !اين روز نحس انگار تمومی نداشت
  

  .با تقه ايی که در خورد به خودم اومدم
  ..ان سرد شده ی قھوه جلو چشمام اومدنگاھم پايين اومد و ليو

  
  ..لعنتی

  
  بفرماييد_
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  ..با گذاشتن پرونده ھا خبر داد کسی توی شرکت نيست و خودش ھم اFن ميره

  
  ..سری براش تکون دادم و ازش تشکر کردم

  با لبخند جوابمو داد و با اجازه ايی گفت و رفت
  

  ..چشمامو باز و بسته کردم
ت اطرافم آرامش نسبی گرفتم و دل به کار دادم و بعد از مکثی با ديدن سکو

 ..خودمو از ياد و خاطره ھا دور کردم و غرق کار شدم
 
  "نياز"
  

  ..سرمو روی بالشت فشار دادم و اشک گوشه چشممو پاک کردم
  

حالت تھوع و دل دردی که داشتم از وقتی که به خونه با صفای مريم خانوم 
  ..رسيديم  امونمو بريد

  
تمام روز رو در دستشويی در حال عق زدن به سر بردم و بوی گند انقدر که 

  ..استفراغ که بدنمو گرفته
  

  ..به آيناز که پايين تخت خوابيده بود چشم دوختم
  ..وقتی حالمو ديده بود با چندش و خنده گفت از عمه شدنش پشيمون شده
ه بزرگ گفت که اين بچه فسقلی نيومده داره اذيت ميکنه وای به حالی روزی ک

  شده
  

با حرفاش پروانه ی کوچولويی تو قلبم جون ميگرفت و لبخند زارمو وسعت 
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  ..ميداد
  

  ..از جا بلند شدم و به سمت حمامی که نشونم داده بودن رفتم
  

  ..!!با اين بو خوابيدن محال بود
  

  ..حوله و لباس ھامو بی صدا دراوردم و توی رختکن گذاشتم
  

  !ه جونم می انداختحمام بزرگ ولی مدرنشون ترس ب
  !!تاريک نبود ولی خيلی بزرگ بود

  
  ..لباس کثيفو دراوردم و نگاھی خودم انداختم

  ..شايد به دنبال ردی از بارداری در ظاھرم ميگشتم
  

  ..مثG بزرگی شکمم يا تَرکی اينور و اونور
  

 ..ولی شکم تخت و صافم بھم دھن کجی کرد
 

  .لبخندی زدم...زير دوش رفتم و آب داغ رو باز کردم
  ..ميخواستم از امروز بدون فکر کردن به آھی زندگی کنم

  !اين دوری که بخاطر من نبود
  

  .ميخواستم منتظرش بمونم تا بياد
  من .تا بياد و خودش منو از اينجا ببره

حتی اگه يه ماه ...منتظرش ميمونم تا احساسشو بفھمه و بياد دنبالم تا بريم خونمون
  ..طول کشيد
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  ...ه سالحتی اگه ي
  ..حتی اگه تا آخر عمرم طول بکشه من منتظرش ميمونم

  
  :با تقه ايی که در حمام خورد دوش آبو بستم

  
  ؟!بله_
  

  ..:صدای مريم خانوم به گوشم رسيد
  
  نياز عزيزم حالت خوبه؟_
  

اما حاF که نگاه ميکنم ميبينم .شايد حرفاش ناراحتم کرد.شايد اون اوايل بدجنس بود
  .م بدتر رفتار ميکردممن برای بچه ا

  
  ...بله مريم خانوم خوبم_
  

  .زياد تو حموم نمون ضعف ميکنی_ 
  
  ...چشم_
  

  !صداش از جايی دورتر شنيده شد وقتی چشمت بی بGيی گفت
  

  ..من از امشب ميخواستم برای خودم و بچه ام زندگی کنم
  به انتظار مرد زندگيم
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  "سه ماه بعد"
  

  .ينمآيناز دستمو گرفته بود تا بش
  :به سختی روی مبل نشستم و رو به مريم جون با زاری گفتم

  
  اگه اFن اينجوريه پس ماه ھای آخر چجوری ميشم؟؟...نفسم رفت مريم جون _
  

  ..:موھای مش شده اشو که به اصرار من و آيناز رنگ کرد رو تابی داد و خنديد
  
  ؟!عزيزدلم شنيدی که دکتر چی گفت_

يادت نره توام ..برای ھمينه اين اوايل نفست ميگيره ممکنه دو قلو باردار باشی
  .بنيه ضعيفی داری که مزيد بر علته

  
  ..:آيناز از ھمه جا بی خبر با چشمای گرد شده داد زد

  
  چی؟ دوقلو؟؟؟؟_
  

  .:خوشحال از جا پريد
  
  ...آخ جوووووون دوقلووووو_
  

و به آيناز نازک نارنجی شده بودم که با شنيدن اين حرفش زدم زير گريه و ر
  :غريدم

  
  .آخ جون و مرض تو که نفست نگرفته بشينی پاشی بخوابی_
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  ...!بغض کرده بودم اساسی...پقی زد زير خنده و بلند شروع به خنديدن کرد
  

  ..:مريم جون با لبخند کنارم نشست و بغلم کرد
  
  گفت مشکوکی ھنوز چيزی نشده که...دخترکم... عزيزم_
 

  ..:با گريه گفتم
  
غير از اينه که ..را تو اخرای سه ماھگی نميتونم راه برم بشينم نفس بکشمپس چ_

  چند قلو حامله ام؟؟
  

  ...دست روی موھام کشيد
  ...ياد اون روزای سختی که گذرونده بوديم افتادم

  
 Gف قولی که به خودم داده بودم از دوری و دلتنگی آھی بی حال بودم و عمGبرخ

  ..داشتم دق ميکردم
  

زير سرم رفتم تا اينکه مريم جون برام بليط گرفت و ھمون شب جدی بھم چندبار 
  ..:گفت

  
اگه فکر ميکنی اFن که بری آھی عقدت ميکنه و زندگی به خوشی تموم ميشه _

  ..اينو بگير و برو
  ببينم ميتونی به ھمون وضع زندگی کنی؟

  تو ھمون شک و ترديد؟
  تو عذاب دوست داشتن بچه ی نفھمم اره ميتونی؟

  ..اگه ميتونی بسم { بليطو بردار و برو
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  ..و من ھمون شب بدترين شب زندگيمو داشتم

  ..ھمه چيز رو به مريم جون گفتم ھمه چی..ناله ميکردم
  

  ...حتی گفتم چجوری وارد زندگی تک پسرش شدم..از عشقی که بھش داشتم
  

  ..گفتم و گفتم و گفتم تا اينکه تمام صورتم خيس از اشک بود
  .. مين و زمان گله کردماز ز

  
  ..و من تازه ھمون شب بزرگی و مھربونی اين زن رو فھميدم

  ..وقتی که معذرت خواھی کرد از حرفاش و رفتاراش 
  وقتی که گفت ھيچکس نميتونه مثل من  عاشق اھی بشه

  
..  

  ..بد ويار بودم و ھمون ماه اول پنج کيلو کم کرده بودم 
 ..ی که به مشامم ميخورد باF مياوردمميلم به چيزی نميکشيد و ھر بوي

 
  ..با تکون خوردن شونم سرمو بلند کردم

  :مريم جون با ھمون لبخند قشنگش چشمای خيسمو پاک کرد و گفت
  
  عزيزم بلند شو لباساتو عوض کن بيا برات انار دون کردم_
  

  ..با شنيدن اسم انار چشمام برق زد و دھنم اب افتاد 
  

  ..خجالت ميکشيدملعنت به من که ھنوز 
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  :با خجالت گفتم
  
  نميشه اول بخورم بعد لباس عوض کنم؟_
  

  :مريم جون لبخندش پررنگ تر شد و گفت ..آيناز بيشعور باز زد زير خنده
  
  ..اFن ميارم برات..نه چه اشکالی داره _
  

  ..بوسه ايی روی پيشونيم زد و از جا بلند شد و به سمت آشپزخونه لفت
  

  ..:آيناز که کنارم نشسته بود برگشتم و پس گردنی نثارش کردم منم سريع به سمت
  
  من اينجا دارم عذاب ميکشم تو ميخندی؟...رو آب بخندی بيشعور _
  

  ...:با ذوق خنديد
  
 خيلی شوق داره...وای نياز دوتا بچه ھمزمان بھم بگن عمه عمه شکGت_
 

  ..دوباره بغض کردم و لبام لرزيد
  
  ...اما...اما_
  

  ..ی کردم نتونستم ادامه ی اين اما رو بگمو ھرکار
  ؟..اما من بدون پدر چطوری ميتونستم دوتا بچه رو بزرگ کنم

  
  ..بدون آھی که اين سه ماه نديدمش
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  ..صداشو نشنيدم
  ..يا شايد..نميدونم غذا خورده..ھيچی ازش نميدونم
  ..منو فراموش کرده

  
نشست و دستامو گرفت و جلوی پام ..لبخند آيناز محو شد ..اشکم سرازير شد 

  ..محکم فشار داد
  
  ...خودم کمکت ميکنم که_
  

  ..با اومدن مريم جون حرفشو قطع کرد و من  سريع گونه ھامو پاک  کردم
  
  ..اينم انار برای گل دخترم_
  

  ..تشکری کردم و مشغول خوردن اون دونه ھای تپل و پر آب قرمز رنگ شدم
  

  ..:آيناز  رو به مادرش گفت
  

امروز  خاله سرور اومد گفت فردا خونشون جمع ميشن و بگم بھت تا  مامان_ 
  بليم
  
  ..فردا تو و نياز آماده باشيد بريم..باشه مامان جان_
  

  :سرمو بلند کردم و با تعجب گفتم
  
  خب من برای چی بيام؟_
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 برای چی اينجا بمونی عزيزم؟ ھمين که گفتم آماده باشيد ميريم_
 

  ..زد و خودشو مشغول تلويزيون کرد لب ورچيدم که لبخندی بھم
  :قاشقی تو دھنم گذاشتم که آيناز توی گوشم گفت

  
  بريم تو اتاق؟_
  

  ..سوالی نگاش کردم که لب گزيد و با چشم به اتاق اشاره کرد
  

با ايستادنم چشمای مريم جون روی برجستگی ...کاسه به دست از جا بلند شدم 
  ..خيلی کوچيک شکمم ثابت موند

  ..ند لحظه نگاھشو باF کشوند و به چشمام نگاه کردبعد از چ
  

  :لبخند نصف و نيمه ايی تحويلش دادم
  
  شايدم دوش گرفتم..برم لباسامو عوض کنم _
  

سرشو تکون داد و من راھمو به سمت اتاقی که در اينجا به من تعلق داشت 
  ...رفتم

  
  ..با لباس زير توی اتاق بودم..شلوار و مانتومو دراوردم 

  ..پھلو مقابل آيينه ايستادم  و دستمو روی شکمم گذاشتمبه 
  ..ولی نسبت به سه ماھگی بزرگ بود..برجستگی کوچيکی ايجاد شده بود

  
  ...در اتاق باز شد که جيغ خفيفی کشيدم و سريع پيراھنو جلوی خودم گرفتم
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  چته خب؟ _
  

  :بعد پشت چشمی نازک کرد و گفت
  
  شو دارمحاF خوبه از ھرچی داری من دوبل_
  

خنديدم و از عمد نگاھمو روی ھيکل تقريبا پرش چرخوندم که ضربه ايی به 
  ..:بازوم زد

  
 درويش کن زنيکه ی ھيز_
 

  ..خنديدم و پيراھنمو پوشيدم و روی صندلی نشستم
  ...ميديدم که داشت اين پا و اون پا ميکرد

  
  :شونه رو روی ميز ول کردم و به طرفش برگشتم  و گفتم

  
  آيناز؟چی شده _
  

  :دستاشو توھم قفل کرد و با ِمن و ِمن گفت
  
  اون ھمکGسيمو يادته؟ _
  

  ..چشمامو ريز کردم 
  
  ھمونی که گفت دوست داره؟_
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  ...لپاش سرخ شد 
  !خودمو که با آيناز مقايسه ميکردم اختGف بزرگی پيدا ميکردم...خنده ام گرفت

  
  خب چيشده؟_
  
  ...کر کنم يه مدت ف..گفته بودم  ...من که بھش _
  

  ..زيادی بين حرفاش فاصله مينداخت
  
  آيناز زير لفظی ميخوای اFن؟؟_
  

  :چشماشو بست 
  
  امروز تو محوطه بھش گفتم دوسش دارم_
  

  ..چشمام گرد شد
  ..نه به اون نميخوام نميخواما و بزار فکر کنم نه به اين دوست دارم

  
  :بچاره وار بھم نگاه کرد

  
خجالت ميکشم اون ..م زنگ ميزنه جوابشو نميدماز صبح داره بھ..غلط کردم_

لحظه احساساتی شدم اخه با دختر ديدمش وای نياز خراب کردم اFن ميگه عجب 
 بی حيايه
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  ..:خنديدم و دستاشو گرفتم
  
  اون چی گفت اون لحظه؟_
  

  ..لبخند يه لحظه رو لباش نشست
  
ن لحظه بپرم وای نميدونی نياز ھمچين کپ کرد و چشماش گرد شد خواستم ھمو_

ببوسمش بعد وقتی به خودش اومد چنان قھقه زد که از خجالت مردم و از پيشش 
  فرار کردم از اونوقت تا اFنم داره زنگ ميزنه

  
  

خواستم حرفی بزنم که دوباره زنگ گوشيش بلند شد تو دستش گرفت که از 
  ..دستش گرفتم و جواب دادم و رو اسپيکر گذاشتم

  
Gسيشھين بلند ايناز با سGم گفتن رضا ھمک..  

  
  ..پاشو نيشگون گرفتم تا حرفی بزنه ولی فقط با خجالت به گوشی زل زده بود

  
  خانوم جان نميخوای جواب بدی؟_
  

  اين پسرم جو گرفته بودتش ھا..نيشم باز شد
  

  :صداش توام با خنده شد
  
  رفتی نشد جوابتو بدم..منم دوستت دارم عزيزدلم _
  



 دزديدمت

 

406 

  :جيغ زداين بار آيناز با حرص 
  
  رضا_
  

  :کش دار و با خوشحالی گفت
  
  من قربونت برم که با رضا گفتنت منو ميکشی..جووووون رضا_
  

 ..گوشيو دادم بغلش و از جا بلند شدم و تنھاش گذاشتم
 

  ...لبخندم تمام صورتمو پر کرده بود
  ..به طرف سالن رفتم و کنار مريم جون نشستم

  
  :ھواسشو بھم داد و گفت

  
  موند پس؟ آيناز کجا_
  

  :لبخند موذی رو لبم نشست و سرفه ايی کردم و گفتم
  
  دوستش بھش زنگ زد_
  
  

  :خنديد و آروم تر جوابمو داد
  
  دوستش که اسمش رضا نيست؟ _
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  ميدونست؟؟..شوکه نگاش کردم  و لب گزيدم
  

  ..وقتی بھت منو ديد اروم بازومو کشيد و سرمو روی پاھاش گذاشت
  

  :د و گفتاروم دست توی موھام کشي
  
  ..من اگه ندونم دخترم داره چکار ميکنه که سرمو بذارم زمين بميرم_
  
  
  ..خدانکنه_
  

  ...خنديد و به نوازش موھام ادامه داد
 ..چشمام از خوشی نوازش مادرانه خمار شد و اروم روی ھم افتاد

 
****  

  ..چشمام لرزيد ولی باز نشد..صداھا توی سرم ميپيچيد
  
  داری؟مامان از آھی خبر ن_
  

  :صدای جدی مريم جون رو شنيدم
  
  نه_
  
  ؟!زنگ ھم نميزنه_
  

  :دوباره تکرار کرد



 دزديدمت

 

408 

  
  !نه_
  

  ..:لحن دلسوز و پر ترحم آيناز رو دوست نداشتم
  
  نياز تا کی اينجا ميمونه؟_
  
  جاتو تنگ کرده آيناز؟_
  
خدا شاھده منظورم ..نه وای مامان اين چه حرفيه بخدا منظورم اين نيست.. نه _

  ..بود فقطاين ن
  

  ..مکث کرد
  ..حرکت خفيفی تو شکمم احساس ميکردم

  ...مثل يک موج
  
مامان نکنه فکر کردی ھمش از حاملگيه که ..مامان شبا صدای گريش تو گوشمه_

  اين ھمه Fغر شده و زير چشماش سياه و کبود شده؟
  

  ..سکوت مريم جون بھم دھن کجی ميکرد
  
د دنبالش؟ من مطمئنم داداش ھم دلش برا يعنی نميشه بھش زنگ بزنم بيا...يعنی_

  ..نياز تنگ شده
  
اون اگه آدمش باشه خودش مياد منتظر ..من نياز رو پيشکش داداشت نميکنم ! نه_

 ..زنگ من يا تو يا حتی نياز نميمونه
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  ...ولی مامان_
  
اينجام خونه ی .اين دختر روی سر ما جا داره.اين بحث تموم شد...ولی بی ولی_

  ...خودشه
  .برادرت گند زد به زندگيش و اFن اينجوری ولش کرده

  .قرار نيست من عين اون بشم 
بکشی که نياز ميشنوه و  ناراحت   ديگه نبينم باز اين بحثو پيش..اين بحث تموم شد

  .پس مواظب باش. نميخوای که برای اون يا بچه اتفاقی بيفته..ميشه
  

  .:صدای اروم و رنجور آيناز ناراحتم کرد
  
  ...مچش_
  

  .من نميخواستم باعث عذاب يا دعوای بين کسی باشم
  .من اصG نميخواستم اينجا باشم

  .جايی که آھی نتونه بياد مادر و خواھرشو ببينه
  .نميخواستم باعث دوريش باشم

  
  ..تکونی به خودم دادم و اروم چشمامو باز کردم

  
  .مريم جون روی مبل رو به رو نشسته بود و سبزی پاک ميکرد

  
  :ا ديدن چشمای بازم لبخندی زدب
  
  بيدار شدی دخترم؟_
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  :جواب لبخندشو دادم

  
  .نميدونم چرا اين روزھا زياد خوابم مياد_
  
  .بارداری خوابالودگی ھم مياره_
  

 .به سختی سرجام نشستم
 

  :موھامو پشت سرم زدم و اروم گفتم
  
  .ناھار نميخوريم؟ بچه ام گشنشه_
  

  :گاھشو روی شکمم چرخوندمريم جون با ذوق نگام کرد و ن
  
  .قربونتون برم من که گشنتونه_
  
  .خدانکنه مامان_
  

  .لب گزيدم و نگامو توی چشمای بھت زدش دوختم
  

  :دستپاچه گفتم
  
  .بخدا از دھنم پريد...ببخشيد_

  .توروخدا ناراحت نشيد
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  :کنارم نشست و دستامو گرفت
  
  ...  ی چقد خوشحالم نيازنميدونی از اينکه منو قابل دونستی و مامان صدام زد_
  

  ..و بوسه ايی به پيشونيم زد
  .ديدم چطور دستشو گوشه چشمش کشيد تا من اشکشو نبينم

  
  ...و چقدر من ترحم برانگيزم و حال زاری دارم که ھمه برام دل ميسوزونن

  
  :دستمو روی شکمم کشيدم و اروم گفتم

  
 ..وقتی به دنيا ميای تو ميشی ھمه کسم_
 

****  
  

  :سرم کشيدم که آيناز داد زد  چادرمو
  
  برای چی چادر پوشيدی؟_
  
  با اين شکمم برم باF زانو تنگ بپوشم برا مردم؟.. بھتره_
  

  :چشم غره ی توپی بھم رفت و گفت
  
برا من مردم مردم ميکنه ھمش چھار پنج تا زن دور ھم جمع شدن غيبت سر _

  ...ميکنن پسر زن علی و نسيمه دختر کاظم و بقيه دخترا رو
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  :خنديدم و گفتم
  
  ...ھمينا اگه چادر نپوشم مGقات بعدی من سوژه ی اونام_
  

  .نگاھی به تيپش کردم.انگار قانع شد که سری تکون داد
  تونيک سبزش قشنگ رو تنش نشسته بود و شال سفيدش صورتشو قاب گرفته بود

  
  :زد به بازوم و آروم گفت

  
  .اھوی من صاحب دارم_
  

  :بلند خنديدم و گفتم
  
  .ن بشنوه جرئت داری بلند بگو مريم جو_
  

  :لبشو با ادا گاز گرفت
  
  ...اوا خواھر_
  

  :مريم جون شالشو مرتب کرد و گفت
  
 .بريم دخترا_
 

  .از در بيرون زديم و پياده راه افتاديم
داشتيم به جلسه ی ھفتگی دوستای مريم جون ميرفتيم و به خواستش امروز منم 

  ھمراھش شدم
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  .اش زير گوشم از روزش تو دانشگاه حرف ميزدآيناز يواش يو
  

  ...از رضا و حرفاش و نگاھاش
  .از رفتارای تابلوش جلوی بچه ھا و سوتی ھاش

  
  .گاه بلند ميخنديدم و گاه لبخندم کمرنگ تر ميشد

  ...کمرنگ تر از ياداوری خاطرات شيرينم
  

مريم جون  با ديدن درختای بلند و گل ھای رنگارنگ لبخندم پررنگ شد و رو به
  :گفتم

  
  اينجاس خونشون؟_
  

کرده بود و ناخوادگاه  بوی گل ھا مستم..سرشوکه تکون داد باذوق سر تکون دادم 
  .منو بيشتر سمت اون خونه ميکشيد

وارد که شديم يه خانوم فوق العاده زيبا دم در ايستاده بود و  با لبخند به استقبال 
  .مھمونا اومده بود

  
  :يکتر اومد و بغلش کردبا ديدن مريم جون نزد

  
  .مريم ستاره سھيل شدی بايد تو اسمونا دنبالت گشت_
  

  :مريم جون لبخند زد
  
  .مشغول بودم يکم سرور جان  و اF ميدونی ھمنشينی با تو برام لذت بخشه_
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  :تکون داد و روبه ما البته رو به ايناز گفت لبخند زد و سرشو 
  
  به عزيزم چطوری خانوم؟_
  

 .غول صحبت شد حواس من به گل رز کنار پله ھا خوردتا ايناز مش
 
  ؟!مريم عروس گرفتيو ما خبر نداريم_
  

  :کنجکاو نگاھمو برگردوندم که مريم جون دستشو پشتم گذاشت و گفت
  
  .نياز دخترمه سرور_
  

  .:سريع لبخند زدم و دستشو فشردم
  ...خوشبختم سرور جون_
  

  :لبخند وسيعی زد ولی زود جمعش کرد و گفت
  
  .مريم اينقدر دلتنگت بودم که دم در نگھتون داشتم _

  ...بفرمايد داخل تو روخدا 
  

  .نگاه ھمه رو روی خودم احساس ميکردم.روی مبل نشستم
  

  :آينازکنارم نشست و زير گوشم گفت
  
فردا بايد فقط کشته مرده ھای خانومو جمع کنيم نگاه تو رو خدا چطور _

  .خريدارانه نگات ميکنن



 دزديدمت

 

415 

  
  :زدم و غريدم به پھلوش

  
  .بخدا بخوای بخندی به مريم جون لوت ميدم_
  

ھمراه با خنده چشم غره ايی بھم رفت و دستشو به عGمت زيپ روی دھنش 
  .کشيد

  
انصافا نصف بيشتر نگاھشون روی من دررفت و .نگاھی به دور و برم انداختم

 .آمد بود
 

  !خودمو جمع کردم و ای کاش حلقه ی آھی رو دستم مينداختم
  

  .مريم جون بGخره اومد و ميل کناری نشست
  :شالشو باز کردو بھمون گفت

  
  ...اFن شروع ميکنن شما ھم در بياريد دخترا_
  

  :و رو به من گفت
  
نياز خوشگلم اينجوری عجيب غريب نگاه نکن نصف بيشتر اين خانوما ميان _

  .اينجا دنبال عروس برای پسراشون
  

  :خنديدم
  
  ...وا _
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  :ه ايی باF انداختخنديد و شون

  
  .تا اFن به ده نفر جواب خواستگاريتو پس دادم_
  

  .ھم خنديدم ھم تعجب کردم
  

  ... سالن ھر لحظه شلوغ و شلوغتر ميشد
  .ميشد بخندم و حتی گاھی گريه کنم قيافه ھای جديد و بحث ھای جالبشون باعث 

  
  ...چندتا خانوم اومدن که ھمه به پاشون بلند شدن

  
Gکمی خوش و بش کردن شروع کردن به خوندن م کردن وبعد از س. 

 
ھاج و واج به اون ھمه انرژی نھفته شده تو صداشون و متنی که ميخوندن گوش 

  .ميدادم و خود به خود باھاشون ھمراه ميشدم
  

تکونای خيلی ريزی که تو شکمم احساس ميکردم بھم ميفھموند که بچم ھم احساس 
  .خوشحالی ميکنه

  
  

  ...مو سر کشيدم که نشستن خانومی رو کنارم احساس کردمليوان شربت
  

  :سرمو به طرفش برگردوندم که لبخند مھربونی بھم زد و گفت
  
  اسمت چيه دخترم؟_
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  :در جوابش لبخند کمرنگی زدم و گفتم

  
  ...نياز_
  
  ماشا~ ھزار ماشا~ چه دختر قشنگی چندسالته مادر؟_
  

  :وسط حرفمون پريد و گفتخواستم جواب بدم که آيناز عين قاشق 
  
  .نياز مامان ميگه ميخوايم بريم_
  

  :کردم که گفت رو يه زن معذرت خواھی
  
  ...شماره مامانتو بده برا امر خير دختر گلم_
  

  :ايناز دستمو کشيد با تعجب گفتم
  
  ...عه آيناز زشته_
  

 .ولی بی توجه بھم با احتياط دستمو ميکشيد و به سمت حياط ميبرد
 
  آيناز ؟چيشده _
  

  :با اعتراض گفت
  
؟ مگه شوھر نداری؟؟ پس نشستی با اون خانم حرف !مگه تو حامله نيستی_
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  ميزنی که چی؟
  يعنی از نگاھش نميفھمی که چی ميخواد؟

  
  :پورخندی بھش زدم و دستشو محکم پس زدم

  
  !خودم ميدونم با کی حرف بزنم و چجوری_
  

  :ش زل زدم و گفتمبه اطرافم نگاه کردم و بعد به قيافه ی عصبي
  
  کو شوھر آيناز کجاست؟_

  !من که نميبينمش
  !نه اينجا

  !نه تو خونه 
  !نه تو اين شھر

  کجاست اين شوھر ھان؟
  

  :با صدای نسبتا بلندی گفت
  
  مگه اون خواسته بود از ھمه جدا بشيد ؟اون خواست بيای اينجا ھان؟؟؟_

  يا تورفتی بودی برای  سقط؟
  !تو بودی که ترکش کردی

  
تا حاF از من پرسيدی چرا؟ تا حاF گفتم از عشقم، از بابای بچم چی شنيدم که _

  با يه شکم پر ازش فرار کردم؟
  

  :زدم تخت سينش و گفتم 
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  اصG اين خانوم خواستگاره؟؟ آره؟ _

پس خوووبه بچه رو ميارم ميدمش باباش که عين خيالشم نيست من و بچش چيکار 
  . ميکنيم و ميرم ازدواج ميکنم

  
  مطمئنی زنی که ازدواج کرده و بچه داره رو برا پسرش خواستگاری ميکنه؟؟_
  

  :نگاھمو دوباره توی نگاھش پرتاب کردم و گفتم
  
  !وقتی بدوزم که کسی نميفھمه چه گذشته ی گندی دارم_
  

 ...!صورتم سوخت
 

  .چشمای پر اشکم باFخره باريد و اولين قطره روی صورتم سرازير شد
  

  .رت مبھوت آيناز چرخی خورد و روی صاحب دست خيره موندنگاھم روی صو
  

مريم جون با اخمای درھم چشم غره ای به آيناز رفت و بدون اينکه بھم نگاھی 
  :بندازه گفت

  
  !زودتر راه بيافتين بريم خونه_
  

  .سرمو پايين انداختم و بغضمو قورت دادم
  

  ...ميداد اينکه اFن چی تو ذھن مريم جون ميگذشت؛ داشت منو عذاب
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درو که باز کرد دلگير به سمت اتاقم راه افتادم و درو قفل کردم و پشت در 
  .نشستم

  
  !ھيچوقت آھی رو بخاطر امروز نميبخشيدم 

  
  ...سرمو روی زانوھام گذاشتم و اشکام باز راه افتاد 

  
بعد از نيم ساعت تقه ايی به در خورد وپشت بندش صدای آروم و گرفته آيناز به 

  ...:سيدگوشم ر
  
  ...نياز_
  

  :وقتی صدايی نشنيد محکم تر به در کوبيد و گفت
  
 .  .  .نياز درو باز کن_
 

  .باز ھم چيزی جز سکوت نصيبش نشد
  
  ...ببخشيد_
  

  ...:مکثی کرد
  
  ...من فقط يه خورده روی  آھی حساسم.منظوری نداشتم_
  

  ...مکث
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  ...شهدلم نميخواست چيزی که مال آھيه کسی روش نظر داشته با_
  

  :اين بار مکثش طوFنی تر شد و بعد گفت
  
  ...آھی گفته بود که_
  

  ...:حرفشو خورد و آھی کشيد 
  
  .معذرت ميخوام_
  

  ...ولی ذھنم پيش جمله ی قبليش مونده بود
  

  !! آھی چی بھش گفته بود
  در مورد من؟

  
و فين فين کنان از جا بلند شدم و بی توجه به آيناز پشت در به سمت تخت رفتم 

  ..روش دراز کشيدم
  

  ...چشمام درد ميکرد و ورمشو احساس ميکردم
  

  .دستمو روی شکمم گذاشتم و بچه ی ناآروممو نوازش کردم
  

  ..دنيای بيخبری غرق شدم  با گرم شدن چشمام تو
  

با احساس دردی توی شکمم پلکام ازھم جدا شد و روی سقف سفيد اتاق ثابت 
  موند
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  .شد جيغ آرومی بزنم و نيم خيز بشمدلم يھو بھم پيچيد و باعث 

  
  :صدای مريم جون اومد  بعداز دو دقيقه دسته ی در باF پايين شد و

  
  نياز ،مادر چيزی شده؟_
  

  .  ازدرد به خودم ميپيچيدم
  .صداشونو ميشنيدم اما نميتونستم از جام تکون بخورم

  
  .به سختی بلند شدم که از شدت درد ضعف کردم و روی زمين افتادم

  
  :صدای افتادنم رو که شنيدن جيغ آيناز بلند شد و در محکم کوبيده شد

  
  ...   نياز دروباز کن نياااااااز_
  

خودمو روی زمين کشيدم و ھمين که نيمخيز شدم و دستم به دسته رسيد احساس 
  .کردم چيزی ازم خارج شد

  
ندی گفت و در که باز شد مريم جون با ديدنم يا خدای بل. از ترس به ھق ھق افتادم

  ..:خم شد بغلم کرد
  
  !چيشده نياز؟؟؟؟؟_
  

  :با نفس نفس و با درد لب زدم 
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  .مياد... داره ازم خون... مان داره ..درد دارم ما_
  

  :آيناز با دو اومد توی اتاق و گفت
  
 .مامان به اورژانس زنگ زدم_
 

  .دستمو فشار داد و موھامو نوازش کرد
  .دماسترس و ترس آيناز رو احساس ميکر

  
  .پشيمانی و نگرانی رو تو نگاه مريم جون خوندم

  
  :با درد گفتم

  
  نکنه برا بچم اتفاقی بيوفته مامان؟_
  

  :بغلم کرد و گفت
  
  ...خدانکنه عزيزکم خدانکنه خوشگلم اينا عاديه _
  

  :زمزمه کرد
  
  ...اينا عاديه_
  
  

م باھاش دوباره پايين اومدن خون رو احساس کردم و اين بار خيس شدن شلوارم ھ
  ...ھمراه بود که مريم جون و آيناز ديدن



 دزديدمت

 

424 

  ...از گريه ی زياد نفسم بريده بود 
  

  :آيناز با لرزش گفت
  
  مامان لباساتو بيارم؟؟_
  

با ھول به سمت در دويد . چشمی روی ھم گذاشت که  زنگ در به صدا در اومد
  .و درو باز کرد

  
  .پابه پاش ميومد و داشت حالمو براش توضيح ميداد

  
کتر باF سرم نشست و بعد از معاينه ی سطحی دستشو روی شکمم گذاشت و د

  :فشار داد
  
  !اينجا درد ميکنه؟_
  

  ..:سرمو تکون دادم و گفتم
  
  ..اينجا خفيفه اما_
  

ھنوز جملمو کامل نکردم که دستشو پايين تر آورد و فشار داد  که از درد جيغ 
 .بلندی کشيدم و چشمام سياھی رفت

 
  ”آھی”
  

  :ار ميز منشی رد شدم و گفتماز کن
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  .بيا توی اتاقم_
  

  ...کيفمو روی ميز گذاشتم و نشستم
  

  :با سينی پر اومد داخل و فنجون قھوه و کيک رو گذاشت روی ميز و گفت
  
  ...سGم صبح بخير مھندس_

از صبح شرکت افق برای قرارداد جديد زنگ زد و شرکت محمد اسGمی ھم 
ارند فقط گفتن دوباره بھشون زنگ بزنيد و ھمين زنگ زدن ولی نگفتن چه کار د

. طور به آقای ماکيانی زنگ زدم در مورد اون مسئله که بھم گفتيد حرف بزنه 
خانم نسيمی مدير شرکت سھند ھم اومدن اينجا ولی زود رفتن و گفتن که 

  .برميگردن
  

  .نفس عميقی کشيد و ساکت شد
  

  :بدون اينکه سرمو باF بيارم گفتم
  
افقو بزار برای ھفته ی آينده به اسGمی زنگ بزن بگو تا ھفته ی اينده قرار _

  .مھندس نيست
  .نسيمی اگه اومدبگو نيستم

  .با ماکيانی ھم تماس بگير و به اتاقم وصل کن
  
  ...چشم مھندس _
  

  ... و از اتاق بيرون زد
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  . ظھر بود و ھنوز خبری از تلفن ھر روزه ی آيناز نبود ١١ساعت 

  
  .تم نگران ميشدمکم کم داش

  
  .تلفن که زنگ خورد از فکر بيرون اومدم

  
  ...سGم آھی _
  

  :نفسمو بيرون دادم و گفتم
  
  سGم ودرد ميدونی از کی منتظر تماستم علی؟_
  
  .امروز تونستم باFخره تمومش کنم.  به جون ده تا بچم خيلی مشغولم_
  
 !حاF ھمه چی اوکی شد؟_
 
  ...سند ھم گذاشته شد منتظر توئه بيای ببينيش خيالت تخت ھمه چی تحت کنترله_
  
  ھمون تاريخ؟_
  
  . ھمون تاريخ ھماھنگ شد_
  

  :تلفن بوقی خورد که  با ديدن اسم آيناز ھول شدم و گفتم
  
_Gبعدا بھت زنگ ميزنم فع.  
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  :و سريع جواب آيناز رو دادم

  
  تو از صبح کجايی؟ نميدونی منتظرتماستم؟_

گفتم ساعت تنظيم کن ھر روز صبح زنگ بزن خواب موندی نه؟ مگه بھت ن
  ھان؟

  
  ..!جواب نميداد

  :با عصبانيت داد زدم
  
  کدوم گوری رفتی؟_
  

  :با صدای گرفته گفت
  
  آھی؟_
  

  :نگرانی تو وجودم سرازير شد
  
  چيشده آيناز؟_
  
  ميتونی بيايی اينجا؟؟_
  

  ..:روی صندلی وا رفتم
  
  ؟اتفاقی افتاده ؟.......برای نياز اتف.. برای_
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  ..:بغضش شکست و گفت
  
  .آھی بيا من ميترسم_
  

  ..:درحاليکه به سرعت به سمت در ميرفتم گفتم
  
  آيناز جون مامان بگو چيشده؟_

  نياز چش شده؟؟
  

  :با فين فين گفت
  
  . ..  ما اFن بيمارستانيم آھی_
  

  :رو به منشی گفتم
  
  !زود  فقط! تا يک ساعت ديگه يه بليط برای گيGن بگير_

  .فرودگاه آماده باشه من ميرم
  
  
  ...بله بله حتما_
  

  :به آيناز گفتم
  
  چرا بيمارستانيد؟نکنه بGيی سرش اومده؟_

  درد داره؟
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  :ھقی زد
  
  ...خونريزی داره آھی_
  .از وقتی اومديم بيمارستان تا اFن تو  بخش مراقبت ھای ويژه اس 
  

  :ترس داشت فلجم ميکرد که ادامه داد و ناليد
  
  .جون خودش و بچه درخطره...اره آھیاحتمال سقط د_
  

  .صدای ھول آيناز باعث شد ساکت بشم
  
  دکتر دکتر چی شد؟_
  
  :با شنيدن صدای غريبه ايی که گفت 
  
  ..متاسفم_
  

 . . .آيناز جيغ بلندی کشيد که گوشی از دستم افتاد
 
  ”نياز”
  

  ...تکونی خوردم که در توی تنم پيچيد
  
رفع شده و اونموقع خونريزی شديدی داشت آقای عزيز دارم بھتون ميگم خطر _

و نياز به خون داشت ولی خواھرتون از ترس بيھوش شدن و ادامه ی حرفامو 
  .نشنيدن
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  :صدای مريم جون رو شنيدم

  
  اقای دکتر اFن چطور ھستن؟_
  
ھم مادر و ھم بچه ھا خوبن و فعG خطر رفع شده ولی برای مادر استراحت _

  !زايمانش چون بارداری سخت تری رو در پيش دارهمطلق تجويز ميکنم تا روز 
  

  :صدای نفسی که از سر آسودگی کشيد به گوشم رسيد  و زمزمه ايی که کرد
  
  !دوقلوان پس_
  
  

  !!خوابم برد
  

اين بار که چشمام باز شد ھوا کامG تاريک بود و فقط نور ماه از پنجره مشخص 
  ..بود
  

  ...لبخندی زدم دستمو روی شکمم گذاشتم و با حس برجستگيش
  

 !نزديک بود بچم از دستم بره از بی فکری ھای من
 

  .در اتاق باز شد و من ھيکل آيناز رو تونستم تشخيص بدم
  

  ..کليد چراغ رو زد که چشمام از ھجوم نور بسته شد
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  .دستمو گرفت که دوباره چشمامو باز کردم 
که اشکاش  چشمای پف کرده و صورت رنگ پريدش باعث شد لبخندی بھش بزنم

  :روون شد
  
  ...منو کشتی نياز_
  

  :صدامو صاف کردم و گفتم
  
  چيشد؟_
  

  :با ھق ھق و بريده بريده گفت
  
تو که از ھوش رفتی بردنت بيمارستان بعد تو اورژانس حالت بد بود خونريزی _

  زيادی داشتی 
  ..دکتر ھم اومد گفت بايد خون پيدا کنيم واست چون نداشتن و

  
  ..اره به ھق ھق افتادادامه نداد و دوب

  
  :زبونمو روی لبای خشکم کشيدم و گفتم

  
  بچم که خوبه؟؟_ 
  

  :عين بچه ھا  اشکاشو پاک کرد و ليخند عميقی زد
  

  فسقلی ھای عمه دوتاشون دخترن... بگو بچه ھا _ 
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  ..خشکم زد
  ...دوتا دختر

  
  :آيناز دستمو فشار داد و گفت

  
استيبل بشه بعد مرخصت ميکنن مامان  دو روز بايد بمونی بيمارستان وضعيتت_ 

  ھم فرستادم خونه من بمونم پيشت 
  
  چنده؟..ساعت_
  

  :نگاھی به ساعتش انداخت و گفت
  
  ...پنج_
  

  .درد خفيفی ھم داشتم. فکرم درگير بود ... سرمو تکون دادم و حرفی نزدم
  
  چيزی نميخوای بگی؟_
  

  :سوالی نگاھش کردم 
  
  ..!در مورد بچه ھا_
  
  
  چی بگم؟_
  

  .:چشمای قرمز و پف کردشو گرد کرد
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 يعنی ھيچ نظری نداری که دوقلوی دخترن؟_
 
  ...نه_
  

  :آھی کشيدم که لباشو روی ھم فشار داد بعد دوباره گفت
  
  من .. اتفاق صبح معذرت ميخوام..بابت_
  

  :نگاھمو به چشماش دوختم
  
  گذشت..مھم نيست آيناز _
  
حالت بد شد؛ نزديک بود فسقلی ھا . بخاطر اون از مامان سيلی خوردی.. مھمه_

   سقط بشن
  

  :سرشو باF برد و نفس عميقی کشيد و بعد گفت
  
  ...من فقط غيرتيم  _
  

  :تک خنده ايی زد
  
اون موقع ھا که آھی اينجا بود خيلی روش حساس بودم  حتی وقتايی که يه _

  . دختری بھش نگاه ميکرد يا شماره ميداد ؛ناراحت ميشدم و دعواش ميکردم
  

اونجا وقتی ديدم داشت ازت شماره ميخواست تا برای پسرش خواستگاری کنه؛يه 
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  ...چيزی تو سرم زنگ خورد نياز
تو قبول نداشته باشی يا مامان بگه يا حتی آھی اينجا نباشه من تو رو زن داداش 

  .خودم ميدونم
  ... زنش نياز ... مادر بچه ھاش

  !زن آھی
  

  .ث شدم حالت بد بشه عذر ميخوام که باع. تحمل نکردم
  
  

  .اشکم از گوشه ی چشمم سرازير شد
  ..زنش... زن آھی

  
  :با صدای خش داری گفتم

  
پس داداشت کو تا ببينه زنــــش نزديک بود سقط کنه؟ کجا بود تا حال و روزمو _

  ببينه؟
  

  و رو به پنجره دراز کشيدم
 

***  
  

  ...کتری رو گذاشت روی اجاق و اومد روبروم نشست
  
  وز چرا انقدر زود بيدار شدی؟امر_
  

  :دستمو روی شکمم کشيدم و ناليدم
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خصوصا اين .  ..از وقتی از بيمارستان مرخص شدم تا اFن زياد گرسنم ميشه_

  .ناخودآگاه چشمام باز ميشه .. .موقع صبح 
  

  :خنديد و گفت
  
  !دوتا دختر شکمو،خدا به دادت برسه_
  

  منم خنديدم که صدای سوت کتری بلند شد
  .از جا بلند شد و به طرف آشپزخونه  رفت

  
يازده روز از اون حادثه گذشته بود و نه من و نه مريم جون حرفشو پيش 

  ..نميکشيديم
  .ھم سيلی ای که زده بود و ھم حرفای من فراموش شده بود

  
  :آيناز ميز رو چيد و گفت

  
  . مامان بيدار ميشه پوستمو ميکنه_
  

  .:تکه ايی نان کندم و گفتم
  
  باز چيکار کردی؟؟_
  

  ..:مظلوم نگام کرد و گفت
  
  .فقط از مربای سيبش يکم برداشتم ...  ھيچی جون خودم_
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  :خنديدم که مريم جون از پشت سرش گفت

  
  ورپريده مگه نگفتم نرو سراغش؟_
  

 .با خنده سGم و صبح بخيری گفتم که با لبخند عميقی جوابمو داد
 

  .يناز رفت و جوابشو دادو چشم غره ايی ھمراه با لبخند به آ
  :که آيناز گفت

  
وای مامان داشت يادم ميرفت ھا امروز سالگرد عقد شاھين و نسرينه منو ھم _

  .دعوت کردن
  

داشتم با لبخند به حرفاش گوش ميدادم و برا خودم لقمه درست ميکردم که با 
  :خودشيرينی گفت

  
  حاF اجازه ميدی منو نياز بريم؟_
  

  :ردمبا تعجب سرمو بلند ک
  
  من؟_

  من چرا بايد بيام؟
  

آيناز با ايما و اشاره خفه شويی نثارم کرد و نامحسوس چشم غره ايی بھم رفت و 
  :گفت
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  .من که نميتونم تنھا برم پس توھم با من ميای_
  

  :و بی توجه به چشمای معترضم رو به مريم جون گفت
  
  مامانی بريم؟؟_
  

  :نداخت بعد گفتمريم جون اول به من بعد به آيناز نگاھی ا
  
  .باشه _
  

  :آيناز دستاشو بھم زد و گفت 
  
  .آخ جووون پس بلند شو بريم لباس بخريم_
  

  .و دستمو آروم کشيد و به سمت اتاقم رفت
  

  :درو که بست به بازوم کوبيد و گفت
  
  .رضا ھم دعوته من تنھايی نميرم_

  توام جلو مامان ھی اعتراض کن خب؟؟
  

  ..:تم و گفتمشيطون ابروھامو باF انداخ
  
  .آھا به ديدار محبوب و يار ميروی_
  

  :خنديد و گفت
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  .کجای کاری حتی آرايشگاه رزرو کردم تا خوشگل کنيم_
  
  اگه مريم جون راضی نميشد ميخواستی چيکار کنی؟_
  

  :لوس لب ورچيد و با ناز پلک زد
  

  پس فسقليای عمه به چه درد ميخورن؟_ 
  

  :ميکنم گفتوقتی ديد ھمينطوری خنگ بھش نگاه 
  

خب اونا ميخوان ھوا بخورن در نتيجه مامانشون بايد ھوا بخوره درنتيجه _ 
 .ميرفتيم

 
  :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

  
  .از خودت مايه بزار_
  

  :و به سمت کمدم راه افتادم
  
  حاF Fزمه لباس بخريم ارايشگاھم بريم؟؟_
  
  .اين وای آره خونواده ی نسرين ھمه دختراشون فيس و افاده_

  .يه لحظه فکر کن من شلخته يا ساده برم مجلسشون
  
  شاھين و نسرين کين؟_
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  :چشماشو ريز کرد و گفت

  
  يه ساعته دارم حرف ميزنم اخر ميگی ليلی زن بود يا مرد؟؟_
  

  .:خنديدم
  
  .خب ھمه چيو گفتی فقط نگفتی کين اينا_
  
  .ه زنشفاميل بابا ميشن شاھين پسِر پسر عموی بابامه نسرين ھم ديگ_
  
  مريم جون چرا دعوت نيست اگه فاميل بابات ميشه؟_
  
  !چون برا جوونا جشن گرفتن نه پيرزنا_
  

  :چشمام گرد شد که در باز شد و مريم جون اتيشی اومد تو
  
  ...پيرزن اون عمته دختره ی _
  

  ..:آيناز با تمسخر لبشو گاز گرفت
  
  بد،؟ نچ نچ نچ نچ مريم بانو حاF فالگوش وايستادی ھيچ ولی حرف_
  

  .:مريم جون خونسرد گفت
  
  ...مھمونی بی مھمونی_
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  .مامان غلط کردم_
  

  :خنديدم که مريم جون با لبخند گفت
  
 .آماده بشيد بريم بازار ھم شما خريد کنيد ھم من اين پولو  سر راھم واريز کنم_
 

  .به لباسی که تنم بود نگاه کردم و دوباره به سمت آيناز برگشتم
  
  مخصوصا با اين شکم ؟! ن به درد ميخوره؟واقعا اي_
  

  .دوباره به خودم تو آيينه نگاه کردم
  

آستين حلقه ايی بود و از باF تا زير سينه تنگ بود و بقيش کلوش تا پايين افتاده 
  .بود
  

جنسش ساتن بود که يه تور شيری رنگ روش افتاد و نگين ھای ريز و درستی 
  .روی تورش تزيين شده

  
  :ه برق ميزد گفتبا چشمايی ک

  
  .محشر شدی.ببين چقد بھت مياد_
  
  اخه شايد ناراحت بشن من اينجوری لباس بپوشم؟_
  
  .دارم بھت ميگم ھمشون بدتر از اين  ميپوشن_



 دزديدمت

 

441 

  .بعد ببين چطور شکمتو کوچکتر نشون داده تا تو ھم ھی نگی خجالت ميکشم
  

  ..دوباره نگاھی به خودم انداختم
فر درشت خورده و آزاد روی شونه ھام افتاده بودن؛  با اين آرايش و موھايی که

  .زيبا شده بودم
  

  :با صدای آيناز نگاھمو روش چرخوندم
  
  خوب شده؟_

لباس سورمه ايی کوتاه تا روی زانو که با جوراب شلواری و ارايش Fيت 
  .اروپاييش از اون يه عروسک ساخته بود

  
  :لبخندی به روش زدم و گفتم

  
  عالی شدی_
 

  .مجلسی و شالمو پوشيدم و ھمراه آيناز سوار تاکسی شديممانتو 
  

  :گوشش بردم و گفتم  سرمو زير
  
   تاFر گرفتن يا تو خونه ميگيرن؟_
  
  .ويG اختصاصی گرفتن که بعد شام بيرون رو ساحلش پايکوبی کنن_
  

  .سرمو تکون دادم
  .آدما برای سالگرد ازدواجشون چه کارا که نميکردن



 دزديدمت

 

442 

  
  .يکی ايستادماشين يه جای تار

  .اب دھنمو قورت دادم و پياده شدم
  

  :ايناز کيف پولشو درآورد و گفت
  
  تا حساب کنم برو ببين اين يکيه يا ويG کناريش_
  

  .باشه ايی گفتم و تو تاريکی روی سنگ فرشھای جلوی ويGھا به راه افتادم
  

  .آروم آروم قدم برميداشتم تا با اين پاشنه ھای پنج سانتی نيوفتم
  
  . چراغ ھای تزيينی رنگی روشن بود. گاھمو دور باغ و درخت ھا چرخوندمن
  

 .در بزرگی که مقابلم بود رو ھل دادم که با باز شدنش اھنگی پخش شد
 
  قسم به عشقمون قسم ھمش برات دلواپسم”

  قرار نبود اينجوری شه يھو بشی ھمه کسم
  اينجوری عاشقت شدم. چه جوری شد . راستی چی شد 

  “تا کم شه از جرم خودم. م تقصير توست شايد ميگ
  
  

  .دلم ريخت...نگاھم تو نگاھش قفل شد
  . ..با اون دسته گل و کت شلوار 

  .ھمون که جونمم براش ميدادم...شده بود ھمون مرد جذاب
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  اينجوری عاشقت شدم. چه جوری شد . راستی چی شد ”
  تا کم شه از جرم خودم. شايد ميگم تقصير توست 

  آمدم ببين که دل سپرده داریبه مGقات 
  چگونه عمری از احساس عشق شدی فراری نگاھم کن دلم را عاشقانه ھديه کردم

  “تو دريا باش و من جويبار عشق و در تو جاری
  
  

  .برق چشماش چشمامو زد
  .ديدمش که قدم به قدم بھم نزديک ميشد

به دست  بھم که رسيد نفس عميقی کشيد و به ارومی شال و مانتومو درآورد و
  ...خدمتکار داد و بعد به نرمی دستمو گرفت و برد وسط سالن

  .آھنگ عوض شد
  .دست ديگش دور کمرم پيچيد و منو به خودش چسبوند

  .شوکه و مبھوت بھش نگاه ميکردم
  
  فکر عاقل کردنم ھرگز نبود من از اين ديوانگی سر ميروم”

  ميشوم آنچه ميبينم به غير از عشق نيست شک نکن ديوانه تر ھم
  “بی جھت نيست اين ھمه زيبايی ات ھرکسی بيند تورا مجنون شود

  
  :پيشونيمو بوسيد و با لبخند به خودش اشاره کرد و زير لب گفت

  
  ...مجنون شود_
  
  دور تو ميچرخمو آرايشت کل اعجاب طبيعت ميشود”

  ديوانه ات شدم ببين فقط به من دل را ببند دل را ببند دل را ببند
  “شق تو سوخت ای دلبرم فقط بخند فقط بخند فقط بخندای جان از ع
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  :منو آروم چرخوند و با چشمايی که عجيب گرم و سوزان بودن لب زد

  
  ...فقط بخند _
  

  .و از پشت بغلم کرد و دوباره تکون خورد
  
  ھر کسی گويد سخن از عشق را نتواند که دلی از تو برد”

  يک بيمار ميخواھد فقط دلبری از تو چنان دشوار است که دل تب دار و
  ديوانه ات شدم ببين فقط به من دل را ببند دل را ببند دل را ببند

 “ای جان از عشق تو سوخت ای دلبرم فقط بخند فقط بخند فقط بخند
 

  .وقتی آھنگ تموم شد جلوم زانو زد و شکممو بوسيد
  

  .صدای جيغ و داد بلند شد و اشکام با سرعت بيشتری پايين اومد
لند شد و دستاشو دور کمرم انداخت و آروم منو جلو کشيد و پيشونيمو از جا ب
  .بوسيد

  
  .به سمت سفره عقدی که به طرز زيبايی چيده شده بود رفت 
  

پاھام از حرکت ايستاد که آھی با لبخند مھربونی دستشو دور شونه ھام گذاشت و 
  .به سمت صندلی ھدايتم کرد

  
  :Fل بھش خيره شدم که لب زد

  
  ...ام شناسنامتو خط خطی کنمميخو_
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  ...آيناز با چشمای اشکی نزديک شد و شنلی رو بھم پوشوند و دستمو فشرد

  
  ...با چشمای مبھوت به ھمه چيز نگاه ميکردم

  .صدای عاقد رو ميشنيدم اما نگاھم به آيه ھای  قرآن جلوم خيره بود
  

  .دستی که روی دستم نشست منو به خودم آورد
  :چشماش نشست که دوباره مثل تمام امشب لب زد نگاه سردرگمم توی

  
  ...بگو بله_ 
  

  ...:مثل ربات تکرار کردم
  
  ...بله_
  

صدام انگار از ته چاه بيرون اومد؛ اما گويی ھمين کافی بود تا صدای کل و دست 
  ...و سوت بلند شه

  
  .آھی نفس عميقی از کنار گوشم کشيد و بله محکم و رسايی گفت

  
  ..نده شد و امضا کرديم خطبه عقد دائم خو

  
  ..آھی پشت دستمو باF برد و بوييد 

  ..لباش روی انگشت حلقم نشست و بوسيد
 .و حلقه ايی از جعبه ی سورمه ايی رنگ دراورد و به دستم انداخت
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  ..!اون يکی حلقه بمونه يادگاری_
  

 ھمه رو تو ھاله ايی از مه ميديدم و انگار از اون لحظه زندگيم روی دور تند
  .افتاده بود

  
  فقط فشار دست آھی رو احساس ميکردم 

حتی فسقليام انگار حال مادرشونو درک ميکردن که يه جا کز کرده بودن و از 
  .لگداشون خبری نبود

  
  .با بلند شدن اھی ناخودآگاه بلند شدم

  .دوباره به سمت وسط راه افتاد
  .و آھنگ آرومی پخش شد

  .:بGخره لب باز کردم و گفتم
  
  ؟چرا_
  

  .:دستاشو دورم محکم تر پيچيد
  
  چرا چی؟_
  
  بعد اين ھمه مدت چرا اFن؟_

  :سرشو پايين تر آورد
  
  ...چون فسقليای بابا بزرگ شدن_
  

  !! فقط بخاطر بچه
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آھی که اون جنجالو راه انداخت اFن بخاطر خودم بياد .. پورخندی به خودم زدم
  !اينجا

  
    :بدون اينکه منتظر بمونه چيزی بگم گفت

  
  ...من بايد باشم که نذارم اذيتت کنن_
  
  يعنی چی؟_
  

  :با تمنا زير گوشم گفت
  
طاقت دوريت رو ... طاقت اينکه آخ بگی ...يعنی طاقت دردت رو ندارم_

  .ديگه ندارم...ندارم
  ميفھمی يعنی چی؟  

  .يعنی من، آھی، که يه روز ميگفتم نياز فقط يک نياِز  جلوت کم آوردم
  .نياز رو تنھا نياِز زندگيم ميدونميعنی اFن من اين 

  ...تنھا احتياجم توی اين زندگی
  ..تنھا کسی که ارامش منو با خودش برد و رفت

  
  :با بغض گفتم

  
نزديک بود جون بدم توی اون اتاق عمل .بچه ھامون نزديک بود از دستم برن_

 پس کجا بودی تو ؟ ھان؟کجا بودی؟... کوفتی
 

با ھر اخمت مردم و با ھر نفسی که . کردمتا صب نگاھت ... کنارت بودم
ميخواستم . نميخواستم با ديدنم حالت بد شه. ولی نموندم...ميکشيدی جون ميگرفتم
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  .ميخواستم عقدت کنم توی جا و مکانی که لياقتشو داری. سوپرايزت کنم
  

  ...و من يادم اومد اون نفسی که از سر آسودی از سينه بلند شد و من شنيدم
  

  :ی سينش زدمبا مشت تو
  
  ...    جشن نميخواستم.. لعنتی من سوپرايز نميخواستم_
  

  :صدام شکست
  
  .من حتی عقد نميخواستم_

  !فقط تورو ميخواستم اينو ميفھمی ؟
  

دھنش باز شد چيزی بگه که آھنگ تموم شد و پشت بندش ...چشماش دو دو ميزد
  .. .وقت شام رو اعGم کردن

  
جايگاھی که برای عروس دوماد درست کرده  آھی پيشونيمو بوسيد و منو برد

  ...بودن
  

با صدای آيناز که صدام ميزد سرمو بلند کردم و صدای چيلک عکس به گوش 
  .رسيد

  :با ذوق گفت
  
  ... توپ،Fکچری.عجب عکسی شد_

  .وای قربونتون برم
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  ..:بعد پشت چشمی نازک کرد و گفت
  
  .ينيدالتماس نکنيد نشونتون نميدم  بعد چاپ ميکنم ميب_
  

  .راھشو گرفت و رفت
  

  :آھی آروم زير گوشم زمزمه کرد.بی حرف سرمو پايين انداختم
  
  چی برات بکشم عزيزم؟_
  

  :نيم نگاھی بھش انداختم و آرومتر زمزمه کردم
  
  .ميل ندارم _
  
  ...نميشه که_
  

بعد تيکه ی  بزرگی از Fزانيا  رو توی بشقاب گذاشت و ليوان دوغ رو به دستم 
  ...داد
  

ناچارا خواستم بشقابو ازش بگيرم که ابروھاشو باF برد و چنگال پر رو نزديک 
 .لبام آورد

 
  .گوشه لبمو گزيدم که اشاره زد که بخورم

  .دھنمو باز کردم و خوردم
  

  .ولی لب به دوغم نزدم
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  ...دوغ نميخوری؟؟ دوست داشتی_
  
  .نوشابه ميخوام_
  

  :ت و چشماش بود گفتبا محبتی که توی حرکا.. و لبامو بھم فشردم
  
  ...ولی نوشابه برات خوب نيست خانوم_
  
  .تجويز کرده...يکم...دکتر_
  

دوغ رو از دستم گرفت و ليوان ديگه ای رو که کمتر از ربع توش نوشابه ريخته 
  ...بود داد دستم

  
  :معترض نگاھش کردم که اين بار گفت

  
  !راه نداره_
  

  :بی ھوا گفتم
  

  !اون موقع راه داشت..وشابه ميخوردم ماه من ھروز ن ۴تو اين _ 
  

  .چشماش کدر شد
 .دستامو بھم گره زدم و سرمو پايين انداختم
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  :با صدای ريزی گفتم
  
  تو شام نميخوری؟_
  

  :نگاھشو باF آورد و لبخند کمرنگی زد و گفت
  
  ...ميخورم _
  

  ...و دوباره چنگالو آورد سمت دھنم
  .. به اين ترتيب من  و اون شام خورديم

  
  ...از خستگی پاھام ورم کرده بود
  :آھی روی سرمو بوسيد و گفت

  
  .من اFن ميام_ 
  

  ..با رفتنش نفس عميقی کشيدم که عمو به سمتم اومد
  ..به سختی از جا بلند شدم که دستمو گرفت و لباشو روی پيشونيم گذاشت

  
  .. خوشحالم که خوشبخت شدی نياز_

  ..و اFن به اينجا رسيدیخوشحالم که ھر چقدر بھت بد کردم ولی ت
  ..به مردی که عاشقانه دوستت داره

  
  ..و دوباره منو بوسيد 

  
با چشمايی ناراحت به مريم جون که کنارم ايستاده بود نگاه کردم که با لبخند 
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  :عميقی که روی لباش بود گفت
  
  ...بشين عزيزکم _
  

شدم خنديد و با ديدن گونه ھای به احتمال قرمز .بی دليل ازش خجالت ميکشيدم
  :گفت

  
نياز يه جوری رفتار نکن که انگار نه انگار با شکم پر از پسرم اومدی توی _

  . خونم
  

  .لحنش اونقد بامزه بود که به جای اينکه ناراحت بشم خنديدم
  
  خوشحالی؟_
  
  !نميدونم_
  

  :با ترديد گفت
  
  ...من پشتتم..اگه راضی نيستی و تو عمل انجام شده قرار گرفتی بگو _
  
  ولی.. من از روزی که سر راه آھی قرار گرفتم آرزوم اين بود_
 
  ولی چی دخترم؟_
  

  :با چشمايی که داشت پر ميشد گفتم
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  .من نميخوام آھی از روی اجبار با من باشه_
  .بخاطر بچه ھا با من بمونه

  ...اون اگه ميخواست ميتونست چھار ماه پيش
  يا اصG دو ماه پيش بياد و عقد کنيم 

Fن؟اما ا  
  بعد از خراب شدن حالم؟

  بعد از خطری که ھنوز باھامه؟
  بعد از فھميدن دوقلو بودن بچه ھا

  ..من نميخوام به چيزی مجبورش کنم
  ...من
  

  .اشکم رو دستای گره خورده ی من و مريم جون چکيد
  
من انقد عاشقشم که بعد از زايمانم حاضرم برم و پشت سرمو نگاه نکنم تا عذاب _

  ...ون دختری که ميخواد ازدواج کنهنکشه و با ا
  

  ..مريم جون با اخمای درھم به حرفام گوش ميداد 
  

  ..با شنيدن حرف اخرم از جاش بلند شد و روی پيشونيمو بوسيد و بی حرف رفت
  

  .ھنوز اين کارشو ھضم نکرده بودم که آھی از پشت سرم اومد
  يعنی تمام حرفامو شنيده بود؟

  
  !شده اش نشون از اين ميداد که حرفامو شنيده چشمای غمگين و دستای مشت

  
  .بی اختيار دستشو گرفتم
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  :آروم گفت

  
  ھمه چيو توضيح ميدم نياز_
 

****  
  

  ..:نفسمو بيرون دادم و با خستگی ناليدم
  
  . کمرم داره نصف ميشه_
  

  ..:اھی درحالی که کتش رو درمياورد لبخند زد
  
  .  بريم باF استراحت کنی_
  

  !!حرفش لرزيدم و خجالت کشيدماز لبخندش و 
  

من نيازی که تو رابطه رو دست اھی ميزدم اFن با ساده ترين حرفش چشمامو 
  .ازش ميدزديدم

  
  . بھم نزديک شد 

  .دستشو پشت کمرم گذاشت و منو به سمت خودش کشيد و به جلو ھدايت کرد
  

  .از پله ھا باF رفتيم و با دو قدم به چپ به در اتاق بزرگی رسيديم
  

  .منتظر موند تا اول من وارد بشم و بعد خودش پشت سرم وارد اتاق شد
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و دستمو با بھت جلوی دھنم   از شوک چيزی که ميديدم سرجام ميخکوب شدم
  . گرفتم

شمع ھای قرمز تپل از کوچيک تا بزرگ ، گوشه به گوشه ی اتاقو روشن کرده 
پر بود از ريسه بودن و روی  پارچه  ھای حريری که باFی تخت خواب بود 

  ...کوچيک و نورھای طGيی و چشم نواز ھايی با چراغای 
  

حضور آھی رو دقيقا پشت سرم و ھرم نفس ھاش رو درست روی گردنم حس 
  .کردم از پشت بھم چسبيد و سرش رو توی گردنم فرو برد و نفس عميقی کشيد

  
  .دنفسم برای لحظه ای توی سينم حبس شد و لرز خفيفی توی وجودم افتا

  .چشمام خود به خود بسته شد
  

  .دلم پر از خوشی شده بود و دعا ميکردم اين اتفاقات  فقط يه رويای کوتاه نباشه
  Fخيلی آروم به سمتش چرخيدم و آھسته چشمامو باز کردم و به چشم ھاش که حا

  .پر از  التھاب و خواستن بود؛ خيره شدم
  

وی شونه ی پھن و مردونش توی آغوشش فرو رفتم و بعد از مدت ھا سرمو ر
گذاشتم که بی ھوا چشمم به چيزی خورد که  باعث شد لحظه ای نفس کشيدن از 

  .يادم بره
  

تصوير زنی با موھای طGيی ،صورتی مھتابی و لباس حرير آبی رنگ با 
مرواريدھای آبی و حلقه ای از گل ھای سفيد و آبی روی موھاش که روی تخت 

  . ؛ کل ديوار رو پوشونده بود توی آغوشش بود خوابيده بود و لباس نوزادی
  

  . خوب يادم بود
  .درست يک ماه پيش بود   
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برای خريد لباس بچه رفته بوديم و من اين لباس و تاج رو به اصرار آيناز خريده  
بودم و مجبورم کرد که به محض رسيدنمون  به خونه تنم کنم و بعد  که از شدت 

 .خستگی خوابم برده بود
 

رد نگاھمو گرفت و وقتی به عکسم رسيد لبخند غمگينی زد و دستمو کشيد و آھی 
  .رو تخت نشوندم

  
  .و به سمت دراور رفت و از توی کشو يه چيزی درآورد

  
  اين؟؟..آھی_
  

  .کنارم نشست و از پGستيک کوچيک تو دستش عکسی دراورد و به دستم داد
  :ردم و گفتمسرمو بلند ک.مبھوت تو دستم گرفتم و بھش نگاه کردم

  
  آھی_
  
  ...اين عکس اولين باريه که رفتی سونوگرافی_
  

  .بازم يه عکس ديگه  به دستم داد
  
  .وقتی با مامان رفتی امامزاده و حالت بد شد_
  

  ...يه عکس ديگه
  
  وقتی دنبال آيناز رفتی دانشگاھش از اونور رفتيد خريد_
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  .و ھمينجوری عکس به عکس دستم داد و برام توضيح داد
  

  .با چشمای خيس بھش نگاه کردم که پشت دستمو بوسيد
  
بعضی از اين عکسارو آيناز ميگرفت برام بعضياشون ھم اونی که گذاشته بودم _

  ...مواظبت باشه
ھر باز که تو ميرفتی دکتر وقتی نوبتت تموم ميشد نفر بعدی من بودم که ميرفتم 

  .تو اتاق  و حالتو ميپرسيدم
  

  :با گريه گفتم
  
  ا نيومدی دنبالم؟پس چر_
  
  .راضی نميشدی بيای_
  
   چرا گذاشتی برم پس؟_

  .ھر روز به اميد اينکه امروز ميای چشمامو باز ميکردم
  
  .ميخواستم فکر کنم ... ميخواستم تنھا بمونم_

  ...دلتنگ بشم؛يادم بياد کی ھستی برای من
  .يادم بياد که در نبودت چی به سرم مياد

که اون تويی که ميخوام ھمه عمرم باھاش باشم؛ ميخواستم به اين درک برسم 
  .ازش بچه بيارم
  .باھاش شاد باشم

  
  :مشت آرومی به سينش زدم
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  .ھيچ ميدونی از من خواستگاری کردن ؟زنتو از مامانت خواستگاری کردن_
  

  :عضGت دستش منقبض شد و گفت
  
  غيرتيموقتی آيناز دليل خراب شدن حالت رو بھم گفت ميخواستم بميرم از بی _

  .نياز من يه ماه بود اين جشنو تدارک ديده بودم
  فقط تو بودی که بايد ميومدم دنبالش اما حالت که بد شد.ھمه چی آماده بود

  .من مردم
  وقتی پشت گوشی صدای دکترت رو شنيدم، 

  ...ميفھمی وقتی شنيدم گفت متاسفم پس افتادم نياز 
عاشقت شدم کی اينقدر برام مھم  من نميدونم چجوری افتادم تو دامت نميدونم کی

  شدی که اخ گفتنت ھم جونمو ميگيره 
  ولی چيزی که ميدونم که دوست دارم عاشقتم

  ...نفسم به نفست بنده
  

  :به چشمای براقش خيره شدم
  
  ...بھم گفتی اون روز ک _
  

  ..انگشتشم روی لبم گذاشت و نذاشت ادامه بدم
  
اينکه ميخواستی بچمونو بندازی  از فکر.. اون روز عصبی بودم.. غلط کردم_

  .ديوونه شده بودم
  ...از فکر اينکه چيزيت ميشد زد به سرم
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  .پيشونيشو به پيشونيم چسبوند و دستامو بين دستاش گرفت
  
  باز ھم منو قبول ميکنی ؟ _

  باز ھم دلبر من ميشی؟
  .تو تنھا نياز من برای اين زندگی ھستی...نياز

  
  .ت پلکام چکيدچشمامو بستم که اشکام از پش

  ..لباشو روی گونه ی خيسم حس کردم
تمام حرفای نگفته و ھمه چيزھايی که احساس ميکردم لب باز .. با تمام ترديد ھام

  ...:کردم
  
  ...عاشقتم پدر بچه ھام.. با تموم بدی ھات..من خيلی دوِست دارم آھی_
  

  ..قول ميدم ھميشه دوستت داشته باشم نياز_ 
  

  ...قه کرد و لباشو روی لبای خيس از اشکم گذاشتدستاشو دور کمرم حل
  
  ..قلبتو دزديدم آھی.. بGخره دزديدمت_
  

  ..:پيشونيشو به پيشونيم چسبوند و زمزمه اش تو گوشم پيچيد
  
  و من تو را انتخاب کرده ام؛_

  در ھزاران دوران حيات و زندگيم،
  در ھزاران دنيا،

  در ھر مدل از واقعيت،
  من تو را پيدا کردم
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  .انتخاب کرده ام و
  
   
  
  “پايان”
  
  ٢٣:۵٢ساعت  ١٣٩٧مھر  ٢

  :رمان بعدی نويسنده 
 https://t.me/text_alef 
 

 F.S Oayandeh: سازنده


