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عشق این دیوانگی جذاب

:کانال تلگرام ما

Never give up on something that you can not go a day without
.thinking about
.هرگز بیخیال چیزی نشو که یک روز رو بدون فکر کردن بهش نمیتونی بگذرونی
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مقدمه:
در آغوشم بگیر امشب ،
من از دنیا  ،گریزانم ...
من از دنیا و آدم هاش ؛
به جز عشق و نگاه تو ؛
نه می خواهم  ،نه می دانم !
مرا در خویش  ،پنهان کن
زمین  ،جای قشنگی نیست !
ببین ! ترسیدم از دنیا ،
ببین ! گیج و هراسانم ...
تو ای امنیت مطلق !
تو ای آرام جان من !
بیا از من حفاظت کن
میان جمع گرگانم ...
#نرگس_صرافیان_طوفان
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عشق این دیوانگیه جذاب
روایتی از عشقی جنون امیز به قلم نویسنده ی جوان :زهرا قلنده

تقدیم به عشق کوچولوم :نیکا
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رسا::::::::::::::
رو تخت لش کرده بودم که صدای امید از سالن اومد ...داد زدم :رهااااا؟ صداشو بلند
کن!
و همراهش شروع کردم به خوندن:
نمیخواستم برم رفتم … پشیمونم اگه رفتم
دارم میمیرم از عشقت … من از عشق تو سر رفتم
نمیتونم که برگردم … به احساس تو بد کردم
نفهمیدم چی پیش اومد … که قرمز بود و رد کردم
گوشیم زنگ خورد که سریع جواب دادم :سالم خانوم خانوما؟
صدای پر از ناز کیانا تو گوشی پیچید :سالم عزیزم .کجایی؟
_خونم .تو چی؟
_دانشگاه یه کاری داشتم اومدم .میشه بیای دنبالم؟ ماشین نیاوردم.
_کیانا یکی دوساعت دیگه باید بریم خونه ی فراز!
_خب بیا منو برسون که زود برم اماده بشم دیگه اقای دکتر!
_خیلی خب دختر لوس! بمون اومدم.
_عاشقتممممم رسا!
تماسو قطع کردم و بلند شدم .گرمکنم بد نبود .یه تی شرت یشمی روش پوشیدم و سویچ
به دست زدم بیرون .رها که لم داده بود جلو تلوزیون برگشت سمتم :باز کجا؟
_فضولی؟ میرم بیرون کار دارم.
_با این لباسا اخه؟
_داداشت اونقد خوشتیپه که گونی هم بپوشه بهش میاد.
خندید که یه دونه سیب از رو اوپن برداشتم و پرت کردم سمتش .قبل از اینکه اون بخواد
کاری کنه زدم بیرون....
ساعت  5عصر بود و باید زود برمیگشتم برا مهمونی امشب اماده میشدم!
سوار مازاراتی مشکیم شدم و حرکت کردم! از اینه ی ماشین نگاهی به خودم انداختم و
لبخند مغروری به چهره ی جذابم زدم ....همین کارارو میکنم که از نظر بچه ها
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خودشیفتم دیگه! البته تعریف کردنای چپ و راست بقیه و به خصوص دوست دخترام هم
بی تاثیر نیست!
نگاهی به ساعت انداخت داشت دیرم میشد ....روزای اول پاییز بود و حاال هم ساعت
تعطیلی مدرسه ها! پس این ترافیک مزخرف طبیعی بود!
راه که کمی باز شد با سرعت پیچیدم تو فرعی که یهو یه دختره خودشو انداخت جلوم!
با وحشت پامو گذاشتم رو ترمز و در کمال خوش شانسی ماشین ایستاد....
یه دختر مدرسه ای با فیس فوق العاده بچه گونه و موهای چتری که چهرشو خیلی ناز
کرده بود!
خم شد رو زمین که با عصبانیت سرمو از پنجره بیرون بردم :چیکار میکنی دیوونه؟
نزدیک بود زیرت بگیرم!
در حالی که گربه کوچولوی پشمالو بغلش بود بلند شد و حق به جانب گفت :داشتی پیشی
کوچولو رو میکشتی اخه!
وای خدا ....این دیگه کیه! کم داره بیچاره....
_بحث کردن با تو فایده نداره .زود برو کنار من دیرم شده!
پشت چشمی نازک کرد و در حالی که داشت رد میشد زیر لبی گفت :پسره ی یالقوز
بیچاره!
خندم گرفت اما فرصت کل کل نداشتم .حیف که زیادی بچه بود وگرنه عجب تیکه ای
بود!
گاز ماشینو گرفتم و کیانا رو جلو در دانشگاه سوار کردم .هر دومون و یکی دوتا دیگه
از بچه ها پزشکی میخوندیم و چند تای دیگه از اکیپمون پرستاری!
به محض سوار شدن پرید بغلم :سالم عزیزمممم! چقد دلم برات تنگ شده بود.
بغلش کردم و بوسیدمش :منم خانومی.
دستشو رو صورتم و ریشم کشید :با این لباسا چقد جذاب شدی رسا! هر وقت اینجوری
میبینمت فقط یاد اتاق خوابت و رابطه هامون میوفتم.
با خنده از رو لباس گازی از سینش گرفتم که جیغش رفت هوا....
راه افتادم :تو که دوس داشتی عزیزم!
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_همین االنم دوس دارم .رساااااا؟
_نمیشه کیانا .االن بریم خونه مهمونی امشب کنسله .اخرشب میریم.
به حالت قهر رو برگردوند :اصن مهمونی نمیخوام .تو رو میخوام رسا!
_اخرشب بچه ی بی طاقت!
_خیلی خب .راستیییییی ....من قرص تموم کردم .امروز حتما باید بخرم!
_االن که وقت ندارم .ولی واسه امشب حتما بخر .دوس ندارم حاال حاال ها بابا بشم!
نیشگونی از بازوم گرفت :خیلی موقع خوبیه .تو  27سالته منم  !22عالی.
_کیاناااااا؟ امروز یه چیزیت میشه ها؟
_خب چیکار کنم؟ شاید تنها راهی باشه که تو باالخره بیای خواستگاری! ما  3ساله با
همیم رسا .دیگه همه فهمیدن و از اون گذشته من دیگه دختر نیستم!
_میشه دیگه ادامه ندی؟ خودت میدونی که متنفرم از این حرفا .هر وقت وقتش بشه خودم
بهت میگم .پس عجله نکن!
سرشو به عالمت مثبت تکون داد و دیگه چیزی نگفت!
جلو خونشون ایستادم :یکم استراحت کن و اماده باش که  8میام دنبالت!
_مرسی عزیزم .قراره با دنیا بیام!
_خیلی خب .پس میبینمت.
همو بوسیدم و پیاده شد .بعده خدافظی دوباره راه افتادم....
دیگه این زندگی داشت حالمو بهم میزد ....تا خرخره تو لجن بودم و راه نجاتی هم
نداشتم!
ملودی:::::::::::::::
نسیم لگدی حوالم کرد و گفت :پاشو دیگه خبر مرگت .نیم ساعت دیگه فربد میاد
دنبالمون!
_نسیم میشه من نیام؟ حوصله ی مهمونی ندارم .اخه من و تو رو چه به این مهمونیا؟
همشون ادم بزرگ و دکتر مهندس! من و تو هم دو تا بچه مدرسه ای!
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_حرف مفت نزن .فربد گفته از این به بعد تمام مهمونیاشون منو میخواد با خودش ببره تا
دیگه کسی بهش گیر نده.
_اوهععه .من دیگه چرا بیام؟
_چون من بدون تو جایی نمیرم .پاشو دیگه .اجازتم که از مامانت گرفتم .پاشو شاید
امشب خدا زد پس کله ی یکی و عاشقت شد .هر چند با این اخالق گندت عمرا اگه این
اتفاق بیوفته!
کوسن تختمو پرت کردم سمتش و بلند شدم :حاال بزار یه تیپی بزنم چشات دراد.
_جوووون .ببینم میتونی امشب مخ رسا رو بزنی!
_رسا دیگه چه خریه؟؟
_جذاب ترین ادم اکیپشونه 27 .سالشه و از اون هیکلیاست .داره تخخصشو میگیره.
_به درک .میگی چیکار کنم؟
_بمیر بابا .اندازه موهای سر من و تو دوس دختر داره!
_اه اه .پسره ی هرزه.
همزمان با هم زدیم زیر خنده! خل بازی عادتمون بود!
یه پیرهن دکولته ی سفید و نسبتا ساده تنم کردم و موهامم مثل همیشه ازاد گذاشتم .یه
ارایش مالیم هم انجام دادم و رو به نسیم گفتم :من امادم .خوبه؟
یه خورده با تحسین نگاهم کرد و یهو زد زیر خنده.
_زهرمار .به چی میخندی؟ بد شدم؟
_نه نه! عالیه بخدا.
_پس چته دیگه؟
_خیلی ظریفی اخه ملودی!
_وا؟ این خنده داره؟
_خب وقتی تو و رسا رو کنار هم تصور میکنم خندم میگیره.
و باز زد زیر خنده....

7

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

_دررررد ....بی مزه ی عوضی! پاشو زنگ بزن به اون عشق خل و چلت بگو بیاد
دنبالمون دیگه!
پالتو و روسری پوشیدیم و رفتیم پایین .فربد خیلی زود اومد دنبالمون و راه افتادیم.
فربد از اینه ماشین منو نگاه کرد :طبقه ی چندم برجین؟
_ .16چطور؟
_هیچی! دوست منم تو همین ساختمون زندگی میکنه! البته خانوادگی .خونه خودش یه
جای دیگست!
نسیم با تعجب گفت :کدومش؟
_رسا! اونا طبقه ی  17میشینن.
منو نسیم به زور جلو خندمون رو گرفتیم ....بیا همسایه هم شدیم!
وقتی رسیدیم هیچی اونجوری که فکر میکردم نبود ....بیشتر شبیه یه دورهمی بود تا
مهمونی!
ده دوازده ها دختر و پسر که طبق حدسم من و نسیم از همه بچه تر بودیم .سالم کردیم و
میزبان که یه پسر قد بلند خوشتیپ به اسم فراز بود اومد و بهمون خوش امد گفت! همسن
و سال فربد بود و خیلی خوش برخورد....
بعد از عوض کردن لباسمون رفتیم تو سالن و به بقیه ملحق شدیم .با شیطنت تو گوش
نسیم گفتم :پس کو این همسایه ی ما؟
ریز خندید :هنوز نیومده!
فراز خطاب به دختر خوشگلی که چشمای ابی خیلی جذابی داشت گفت :کیانا این
شوهرت نمیخواد بیاد دیگه؟  9شد!
دختره که حاال فهمیدم اسمش کیاناست با ناز گفت :رسا هم االن دیگه پیداش میشه!تو
راهه!
با تعجب به نسیم نگاه کردم :زنشه؟
_نه بابا .سه ساله با همن و همه دیگه میگن اینا مال همن!
چشم چرخوندم :چه خوشگلم هست دختره!
_حسودیت شد؟
_گمشو .باورت شده انگار...
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_دخترا؟ چی دارین پچ پچ میکنین؟؟
من و نسیم از هم فاصله گرفتیم و نسیم رو به فربد گفت :داریم غیبت دوست جون جونیتو
میکنیم!
فربد با خنده بغلش کردم :بهش میگم!
چند دیقه ای نگذشته بود که در زدن و کیانا با شوق بلند شد :رساعه .من باز میکنم!
در باز شد یه پسر فوق العاده خوشتیپ و جذاب با هیکل ورزشکاری اومد تو ....اوه
اوه!! رسا اینه؟ لعنتی چقد جذابه!
پیرهن مشکی جذبی پوشیده بود که عظله هاشو انداخته بود بیرون و شلوار جین تیره!
چهره ی کامال مردونه با ته ریشی که خیلی بهش میومد ...چقد اشنا بود برام!
بعده کلی بوس و بغل کردن ،کیانا خانوم باالخره اجازه داد بیاد بشینه!
به همه سالم کرد و رو مبل دو نفره ای همراه کیانا نشست .عجیب برام اشنا بود ...اها...
اها ...یادم اومد! امروز عصر کم مونده بود یه گربه کوچولوی خوشگلو زیر بگیره و
منم اجازه ندادم....
با نیشگون نسیم به خودم اومدم :چرا اینجوری زل زدی بهش؟ کیانا میاد چشاتو از کاسه
درمیاره!
با خنده ماجرای امروز براش تعریف کردم و اونم کلی خندید....
رسا:::::::::::::::
کیانا که یکم سرگرم دوستاش شد بلند شدم و رفتم سمت فربد....
_میبینم عالوه بر نسیم یه بچه مدرسه ای دیگه هم دنبال خودت راه انداختی!
دختری که کنار نسیم نشسته بود با اخم نگاهم کردم :ما هم عالقه ی چندانی به اومدن
نداشتیم .دورهمی چند تا پیرمرد فکر نکنم برای کسی جذابیت داشته باشه!
قشنگ دهنمو بست ...برعکس همیشه که زود موضع میگرفتم اینبار بی اختیار خندیدم...
این عروسک کوچولو چه زبونی داره!
یه دختر  16_15ساله با چهره ی بچه گونه و ارایش مالیم .لباس سفید زیبایی تنش بود و
موهاش هم چتری بود!
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بی توجه به خنده های فربد و نسیم نگاهش کردم :چند سالته عمویی؟ مشقاتو نوشتی که
اومدی دورهمی پیرمردا؟
با عصبانیت نگاهم کرد :میزنم تو دهنتا؟ یالقوز....
خندم بیشتر شد! چقد این کلمه برام اشنا بود ...یهو جرقه ای تو ذهنم خورد! با تعجب
نگاهش کردم :ببینم تو همونی نیستی که امرور خودتو انداختی جلو ماشینم؟
پشت چشمی نازک کرد :بله! تو هم همون بی فرهنگی هستی که رانندگی بلد نیست!
اومدم جوابشو بدم که پیام اومد برام ....دنیا بود :میشه یکمم به من توجه کنی؟
نگاهش کردم که دیدم با حسرت نگاهم میکنه!
براش نوشتم :تا کیانا حواسش پرته بیا تو تراس!
از بچه ها عذرخواهی کردم و رفتم سمت راه روی منتهی به اتاقا! اخر راه رو یه تراس
گنده و خوشگل بود که از دید بچه ها کامل مخفی بود!
سیگاری در اوردم و هنوز به نیمه نرسیده بود که دنیا اومد :رسا؟
برگشتم سمتش و اغوشمو براش باز کردم :بیا بغلم عزیزم!
خودشو انداخت بغلم :خیلی بدی رسا .خیلی!
سیگارمو زیر پام له کردم و بغلش کردم :هیسسس! اروم عزیزم.
_دو روزه دارم التماست میکنم بیا ببینمت .خبر دارم که پیش کیانا هم نبودی .چرا اصال
بهم توجه نمیکنی؟
چشمامو بستم ...این دو روز رو با زن مطلقه ای که تازه با هم اشنا شده بودیم رفته بودیم
لواسون! اخ که دیگه حالم داره از خودم بهم میخوره ...زندگیم شده لجن مطلق !
موهاشو نوازش کردم :فردا بریم بیرون؟
_امشب چی؟
_متاسفم .کیانا میاد خونه!
دیگه چیزی نگفت ....وقتی خودش اومد بهم پیشنهاد داد و میخواست با رل بهترین
دوستش باشه فکر همه جاشو کرده بود دیگه! میدونست همه از رابطه ی منو کیانا خبر
دارن و اگه میخواست باشه باید تو حاشیه باشه!
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ملودی::::::::::::::
رسا که رفت یکی از دخترا هم بالفاصله پشت سرش و این وسط هیچ کس توجه نکرد.
حتی اون کیانای احمق که داشت پشت هم مشروب میخورد!
چند دیقه ای گذشته بود و میخواستن شام بخورن که فربد اروم به من گفت :برو دنبال
رسا .پیداش کن و بگو بیاد!
منم از خدا خواسته واسه اینکه مچشو بگیرم قبول کردم و بلند شدم ...به اخر راه رو که
رسیدم صدای خنده ی همون دختره رو شنیدم و رسا هم داشت میخندید!
خاک تو سر جفتشون ....خائنای الشی!
بی مالحظه در تراسو باز کردم و رفتم تو ....اوه اوه ! چه صحنه ای! چسپیده بودن بهم و
رسا هم دستشو برده بود تو سوتین دختره و اونم حسابی داشت کیف میکرد ...منکر
جذابیت فوق العاده ی رسا نمیشدم اما خاک تو سر دختره! به رفیقش خیانت کرده!
بدبختا وحشت زده برگشتن سمت من و دختره من و که دید با تشر گفت :بهت یاد ندادن
جایی میری در بزنی؟
رسا از پشت بغلش کرد :اروم عزیزم .تو برو تا من باهاش حرف بزنم.
با عصبانیت از کنارم گذشت که با پوزخند به رسا نگاه کردم :نگران نباش! به کیانا جون
نمیگم .فربد گفت بیام دنبالت .چون میخواستن شام بخورن و یه خورده مشکوک بود
دیگه! انگار اون کامال در جریان کثافت کاریات هست!
بهم نزدیک شد :زندگی هر کسی به خودش ربط داره کوچولو! حاالم بیا بریم.
_چقد زندگیت چندشه! خائنه الشی!
رسا:::::::::::::::
نیم وجب بچه عجب زبونی داره! خیلیا از زندگی من خبر دارن ولی تا حاال جرعت
نداشتن به روم بیارن دیگه چه برسه بخوان اینجوری....
عصبی مشت محکمی به دیوار کوبوندم و رفتم تو! خودم خبر دارم که کثافت زندگیمو
برداشته اما کاری از دستم بر نمی اومد! به انواع رابطه های جور واجور معتاد بودم و
هیچ انگیزه ای برای ترکشون نداشتم!
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شام پاستا و الزانیا بود و من الزانیا رو ترجیح میدادم .همگی دور هم شام خوردیم و
دختری که هنوز اسمشم نمیدونستم حتی نگاهمم نمیکرد و این بیشتر از هر چیزی عصبیم
میکرد که برای خودمم عجیب بود .توجه یه دختر بچه رو میخواستم چیکار اخه؟ منم خل
شدم.
بعد از شام چراغا خاموش شد و دیوارکوبا روشن شدن .اهنگ مالیمی گذاشته شد و اکثر
زوجا رفتن وسط .دست کیانا رو گرفتم و بهشون ملحق شدم.
وسط رقص بود که متوجه شدم همون دختره داره فراز میرقصه ! خونم به جوش اومد....
بی اختیار دستم مشت شد و خواستم بزنم تو دهنش! به خودم اومدم ....من به چه اخه؟
اون دختر بچه ی بی ادب با هر کی دلش بخواد میرقصه .میدونم فقط معصومیت
چشماش باعث شده توجهم بهش جلب بشه ...وگرنه دلیل دیگه ای نداره.
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اخرشب با کیانا رفتیم خونه ی خودم و تا صبح پیشم بود....
با دنیا قرار داشتم و باید یه جوری کیانا رو میپیچوندم .داشتیم صبحونه میخوردیم که
خواهرش زنگ زد و برای شب که مهمونی داشتن دعوتش کرد و ازش خواست قبلش
بره کمکش! اینم از این....
قرار شد دنیا ناهار بگیره و بیاد خونه بعدشم بریم بیرون.
رو تخت دراز کشیدم و تلگراممو چک کردم ...نسیم یکی رو اد کرده بود تو گروه
شخصیمون و حدس میزنم همون دختره باشه! اوه ...باید ببینم اسمش چیه؟ نمیشه که هی
دختره صداش کنم....
اسم تلگرامش و ای دیش  MeLiنوشته بود .اینکه اسم مستعارشه یا هم مخفف اسمش...
اه!! پروفایالش چندتاش خودش بود و یکی دوتاش هم عکسای هنری از دست و پا و
موهاش ...این چه عادتیه این دخترا دارن!
همون لحظه انالین شد که دیدم داره با نسیم و یکی دیگه از دخترای گپ چت میکنه!
خواستم گوشیو بزارم کنار که فراز یکی از پی امای دختره رو ریپلی زد و نوشت :میبینم
دختر زییای اکیپمون هم اومده .با اینکه فقط یه بار دیدمت اما بدبجور به دلم نشستی!
اوههه چه غلطا! فراز از کی تا حاال زبون باز کرده؟؟ اینکه اهل این حرفا نبود.
فراز به خواست و اصرار شدید خانوادش اومد پزشکی وگرنه در اصل هکر بود و مخی
بود واسه خودش!
ملودی::::::::::::::
با خنده برای فراز تایپ کردم :ممنون از لطفتون .منم از اشنایی با شما خوشحالم.
دیدم رسا انالینه با بدجنسی نوشتم :اکیپ خوبی دارین ولی حیف که بعضی نخاله ها رو
راه دادین بین خودتون و نظم همه چیو بهم زدین!
فرستادم و با خنده رفتم پی وی نسیم ....نوشته بود :نکبت این حرفا چیه؟ رسا میفهمه با
خودشی!
_به درک .منم میخوام بفهمه!
_خل مشنگ .اماده شو بریم مدرسه!
_زوده ک!
_ساعت یازدهه! بجنب.
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_اوکی.
تو گپ واسه بچه ها که پرسیدن منظورم کیه نوشتم :شخص خاصی مد نظرم نیست .باید
برم مدرسه .فعال بچه ها!
خواستم اف شم که یه پیام از رسا واسم اومد :حواست به حرف زدنت باشه بچه .پاتو از
گلیمت دراز تر کنی بد میبینی!
پوقی زدم زیر خنده .فک کرده با کی داره کل کل میکنه؟
سریع نوشتم :با اجازه ی کی اومدی پی ویه من؟ یه بار دیگه تکرار بشه بالک میشی!
بیچاره فک کنم کپ کرد که هیچی نگفت و اف شد!
راضی از کرم ریزی گوشیو گذاشتم زمین و بلند شدم لباس بپوشم برم مدرسه!
اماده شدم و کولمو برداشتم بزنم بیرون که چشمم افتاد به عکس بابام ...بغض تو گلوم
نشست ...برش داشتم و بغلش کردم :خیلی دلم واست تنگ شده بابایی! جات خیلی خالیه!
بغضمو به سختی قورت دادم و رفتم بیرون که مامان صدام زد :ملودی؟ داری میری
مدرسه؟
_بله .کاری نداری؟
_بیا ناهار بخور .خودم میرسونمت.
بی میل رفتم سمت اشپزخونه :چیشد باالخره اشپزی کردین شما؟
دیس برنجو گذاشت رو میز و نشست :خوبی به تو نیومده بچه؟ میدونم وقت ناهار نیست
اما منم باید برم بیمارستان .تا اخرشب شیفتم .بیا با هم بخوریم.
به اجبار نشستم و بعده مدتها دستپختشو دوباره چشیدم ...میگو پلو درست کرده بود و
مثل همیشه عالی! کاش بابا بود ...کاش مامان اون همه بال سرش نمیاورد که سکته
کنه ....هه! حسرت یه زندگی اروم رو دلمه .تا وقتی بابام بود هیچی کم نداشتم و حس
نمیکردم به مادر نیاز دارم اما از وقتی رفت دیگه هیچی نتونست جای خالیشو برام پر
کنه ...مامانم که همیشه سرکار بود!
بعده یه سال از رفتن بابا به تنهایی عادت کرده بودم ....نذاشتم بقیه فکر کنن از پس
خودم برنمیام .با تمام بی توجهیای مامانم که البته خودمم بهش عالقه ای نداشتم! بعده
ناهار رسوندم مدرسه و وقتی خواستم پیاده بشم گفت :ماهیانتو ریختم به حسابت .اگه بازم
الزم داشتی بهم بگو!
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زیر لب تشکر کردم و پیاده شدم ....هر ماه یه مبلغ زیاد میزنه به کارتم و پیش خودش
فکر میکنه وظیفه ی مادریشو به جا اورده ....شاید میخواد از عذاب وجدانش کم کنه!
وارد کالس شدم و کنار نسیم نشستم :سالم.
_سالم .دیر کردی!
_ناهار خوردم و اومدم .چه خبر؟
_سالمتی .رسا رو که تو گپ پوکوندی!
خندیدم :اومد پی دی گفت حد خودمو بدونم .منم یه جواب دندن شکن بهش دادم.
_ایول .باید بفهمه با کی طرفه!
_اهوم .خیلی الشیه عوضی .حالم ازش بهم میخوره.
_ولی خیلیم جذابه.
_اونکه اره .ولی چه فایده وقتی ادم نیست.
_دیشب یه جوری نگات میکرد.
_چرت نگو تو هم.
_حاال اینو بیخیال ....فراز از فربد امارتو میگرفت.
_جدی؟
_اره .فربدم گفته تو اهل رابطه و این جور مسائل نیستی!
_ایول به فربد .بگو دکش کنه حوصلشو ندارم.
_ولی خوب با رسا کل میندازی.
خندم گرفت :با تمام عوضی بودنش از حرص دادنش خوشم میاد.
رسا:::::::::::::::
چند روزی گذشته بود و حال روحیم چندان مساعد نبود ....به حدی که بچه ها هم متوجه
شده بودن و دلیل میخواستن ازم .چی میتونستم بگم بهشون؟ بگم حالم داره از زندگیم و
دوس دخترام و انواع رابطه هام بهم میخوره؟؟
شب با بچه رفته بودیم قهوه خونه خودمو خفه کرده بودم با سیگار و قلیون....
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فربد دستشو گذاشت رو شونم :خوبی رسا؟ سرحال نیستی؟
_ خوبم.
_اره معلومه.
خواستم جوابشو بدم که گوشیش زنگ خورد و جواب داد :جونم نسیم؟
برگشتم سمت بچه ها تا راحت باشه که بعده چند لحظه گفت :بچه ها من یه کاری برام
پیش اومده باید برم.
نگاهش کردم :من که ماشین نیاوردم .منم برسون دیگه.
_اوکی پاشو.
از بچه ها خدافظی کردیم و زدیم بیرون....
سوار شدیم :کجا حاال میخوای بری؟؟
_نسیم و ملودی رفتن خونه یکی از دوستاشون جشن تولد .برم برسونمشون خونه.
_ملودی کیه؟
_همون دوستش دیگه! اونی که اون شب اومده بود خونه ی فراز.
_اها .اسمش ملودیه؟
_اره.
تو ذهنم تکرار کردم ...ملودی ...ملودی ...چه اسم خوشگلی ...مثل خودش...
با صدای فربد به خودم اومدم :راستی خونشون تو همون ساختمون خودتونه .همسایه این!
بی اختیار لبخند زدم :جالبه .این دختر زبون دراز همسایمونه!
خندید :بچست دیگه .مثل ما که نیستن!
گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم مهسا نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم :بله؟
_سالم عزیزم .معلوم هست کجایی؟
_چطور مگه؟
_یادت نیست امشب قرار بود بیای خونه ی من؟ یه شب عالی رو با هم بسازیم.
_رو به راه نیستم مهسا .امشبو بیخیال.
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_اخه....
_اخه نداره .یه شب دیگه .بای!
و قطع کردم.
فربد با تعجب گفت :مگه قرار نبود با اینکه زنه کات کنی!
پوزخندی زدم :طالق گرفت از شوهرش!
_اوه خدایا .به همین سادگی؟
_همینقد ساده.
_احساس گناه نمیکنی یه زندگی رو بهم زدی؟
_من؟ مگه من رفتم بهش پیشنهاد دادم؟ خودش با وجود متاهل بودنش اومده بود مهمونی
انچنانی و مست کرده بود .خدا شاهده که حتی به خواست خودش بار اولش باهاش
خوابیدم و بعدش دیگه ول کنم نشد و ادعا میکرد عاشقمه!
_اخ رسا ...چقد راحت درباره ی این چیزا حرف میزنی!
_فربد اون قبل از من بازم به شوهرم خیانت کرده بود و به گفته ی خودش وقتی
شوهرش بهش خیانت کرد اینم خواست انتقام بگیره و به طالق فکر میکرد!
_خیانت چرا؟ اقا با طرفت حال نمیکنی ازش جدا شو ...چرا باید یه رابطه رو به لجن
بکشونی و بعد تمومش کنی!
_دقیقا.
_رسا؟ قول و قراری که باهاش نذاشتی؟
_بچه ای تو هم؟ معلومه ک .مگه خرم اخه؟ من هیچ برنامه ای برا کیانا ندارم چه برسه
به این ...کیانایی که من اولینش بودم و همه جوره هم منو میخواد.
_گناه داره بخدا.
_هیچ عالقه ای بهش ندارم .دست خودم نیست .حالم داره از این لجن زار بهم میخوره.
پوزخندی زد :بعده این همه سال باالخره خسته شدی از این سبک زندگی!
جوابی بهش ندادم که جلو یه اپارتمان ایستاد و چند مین بعد نسیم و ملودی در حالی که با
هم حرف میزدن و میخندیدن اومدن و سوار شدن .ملودی خیلی اشکار با فربد گرم گرفت
و منو اصال ادم حساب نکرد و فقط سالم کرد...
18
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عادت به این رفتارا نداشتم!! من رسا ازادمهرم ...کسی که دخترا براش سر و دست
میکشنن .حاال این دختر بچه داشت با غرورش لج منو درمیاورد.
فربد اول راه افتاد سمت الهیه تا منو ملودی رو برسونه ....داشتن درباره ی مهمونی
حرف میزدن که گوشیم زنگ خورد ....ای خدا ....ولکنم ک نیستن امشب! اخرش این
سیمکارتو میشکونم .اینبار نوبت هدی بود ....با سردی جواب دادم :بله؟
_رسای من؟ عزیزم ....کجایی تو خبری ازت نیست؟
_کارم داشتی؟
_چرا اینقد سردی تو؟ بعده دو روز که نبودت زنگ زدم حالتو بپرسم.
_مگه من ازت خواستم؟
_رسا تو چت شده؟
_حوصله ندارم .کارتو بگو....
_بیخیال .یه وقت دیگه زنگ میزنم.
_اوکی.
قطع کردم....
متوجه سکوت بچه ها شدم ولی چیزی نگفتم .تیکه دادم به در ماشین و خیره شدم به
بیرون!
حواسم رفت پیش ملودی ....از اینه ی بغل نگاهش کردم! چقد خوشگله این دختر....
نگاهم رو لباش قفل شد ....شرط میبندم تا حاال هیچ پسری این لبا رو لمس نکرده!
یه لحظه دلم خواست من اولین نفری باشم که به این تن بکر و دست نخورده دست پیدا
میکنه! منی که گذشته ی خرابی داشتم و میدونستم اصال لیاقت همچین چیزی رو ندارم!
متوجه نگاه خیرم شد و با اخم روشو برگردوند .دختره ی کله شق!
فربد جلو در ورودی برج ایستاد و منو ملودی پیاده شدیم ....خدافظی کردیم و راه افتادیم
سمت ساختمون!! بی حرف سوار اسانسور شدیم و دکمه ی  16رو براش فشار دادم.
گوشه ی اسانسور ایستاد و سرشو انداخت پایین ...منم بی مهابا دوباره بهش خیره شدم.
قدش نسبتا بلند بود و اندام خیلی ظریفی داشت! به دستای خوشگل و کشیدش نگاه
کردم ...ظریف و کشیده! دوس داشتم بین دستای مردونم بگیرمشون و....
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_هوووی؟ ادم ندیدی؟ چرا اینقد هیزی تو؟ رو چشمات کنترل نداری؟ خوردی منو ک!
با تعجب نگاهش کردم :با منی؟
پوزخندی زد و هیچی نگفت ....شوکه سرمو انداختم پایین! اولین باره کسی این حرفو
بهم زده؟ با تمام کثافت کاریام و زندگی لجنم ولی من اهل دید زدن هیچ دختری نبودم و
دلیلشم این بود تا حاال چیز جذابی پیدا نکرده بودم و از اون گذشته دخترا خودشون
میومدن سمتم و بهم پا میدادن.
یعنی امشب اینقد بی احتیاطی کردم که این حرفو بهم زده؟
اسانسور ایستاد و خواست پیاده بشه که مقابلش ایستادم ...با اخم و تعجب نگاهم کرد که
گفتم :من کنترل نگاهمو دارم و به گفته ی تو هیز نیستم! امشب حالم رو به راه نیست.
زندگیم بهم ریخته و نمیدونم باید چیکار کنم .شرایطم چند وقته اوکی نیست .اگه اذیتت
کردم معذرت میخوام!
با قیافه ی بی تفاوت گفت :این چرت و پرتا رو چرا به من میگی؟ زندگی احمقانت بهم
خورده به من چه اخه؟
و خیلی خونسرد از کنارم عبور کرد و رفت ....چه گندی زدم! حق داشت ....اینا چی
بود من گفتم؟؟
مشت محکمی از عصبانیت به دیواره ی اسانسور کوبیدم و دکمه ی  17رو فشار دادم!
درو باز کردم و رفتم تو ....همگی تو سالن جمع بودن .خواستم برم اتاقم که بابا صدام
زد :رسا؟ کجا باز سرتو انداختی پایین میخوای بری؟ بیا پیشمون بشین.
دلم نیومد مخالفت کنم ....رفتم و کنار رها نشستم :سالم.
همشون با مهربونی جوابمو دادن که مامان گفت :شام خوردی؟ بگم رها برات گرم کنه؟
_دستت درد نکنه مامان جان .با بچه ها بیرون یه چیزی خوردم .گشنم نیست دیگه!
کمی کنارشون نشستم و رفتم تو اتاقم ...به محض تنها شدن فقط صورت و چشمای
معصوم ملودی میومد تو ذهنم! چقد این دختر بی نظیره ....برای منی که از زندگی
یکنواختم خسته شدم خیلی جذابیت داشت ولی عمرا اگه برم سمتش ....اون خیلی بچست.
واسه اروم کردن خودم اذیتش نمیکنم!
ملودی:::::::::::::::
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بازم باید تنها باشم ....یه خونه ی سرد و بی روح! لباس عوض کردم و پریدم رو
تخت ....تلگراممو باز کردم که طبق معمول بچه ها داشتن چت میکردن! موضوع سر
رفتارای عجیب غریب رسا بود و کیانا داشت از سردیش و بی توجهیش مینالید!
میخواست از زیر زبون پسرا حرف بکشه ولی اونام از هیچی خبر نداشتن.
مدت زیادی نیست که رفتم تو این اکیپ ،ولی از همون روز اول متوجه شدم که رسا مهم
ترین و محبوب ترین عضوشونه و با وجود غرور و رفتارای خرکیش اما پایه ی تمام
مهمونیا و جمع هاشون بود .حاال چند روزه غرق خودشه و انگار کسی رو نمیبینه!
یاد حرفش تو اسانسور افتادمکه گفت زندگیش بهم ریخته!!
واال حق داره ....این زندگی که این داره کثافت خالیه!
یهو پیام کیانا توجهمو جلب کرد :بچه ها ببینین .انالین شد ولی حتی پی امامو سین نکرد.
این رفتارا یعنی چی؟
راست میگفت .انالین بود ....همه داشتن کیانا رو دلداری میدادن که یهو رسا از گپ لفت
داد!
مطمئنم بقیه هم مثل من پوکر فیس زل زدن به صفحه ی گوشیاشون!
اینبار دیگه همه داشتن ابراز نگرانی میکردن و میگفتن رسا یه چیزیش شده .خاک تو
سرتون ....پس از سر بیکاری داره این کارا رو میکنه! اصن به من چه؟
این کیانا اگه عرضه داشت که بهش خیانت نمیشد....
گوشیو خاموش کردم و پتو رو کشیدم رو سرم! خیلی زود خوابم برد!
**
یکی دو هفته ای گذشته بود و زندگی مثل سابق جریان داشت .تو این مدت چند بار رسا
رو دیدم ....حالش یه ذره هم بهتر نشده بود و حتی طرز نگاه کردنش بهم هم عوض شده
بود .روز اول که بهم نگاه کرد چندشم شد ،چون نگاهش خیلی کثیف و پر از هوس بود!
ولی االن نه ....یه جور معصومانه و دوسداشتنی بود!
اههه ...خاک تو سر من که با دوتا نگاه کردن دارم وا میدم ...با شیطنت به خودم گفتم:
ولی اون که یه پسر عادی نیست .رسا ازادمهره ....همه دخترا کفشن....
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خودم جواب خودمو دادم :تو غلط کردی با رسا ازادمهر ....بخوای بهش فکر کنی خودم
میکشمت.
خندیدم و از فکر رسا اومدم بیرون .حواسمو جمع درسم کردم....
بعده مدرسه نسیم با فربد رفت و منم به خواست خودم پیاده راه افتادم سمت خونه....
داشت شب میشد و خیابونم خلوت بود! قدمامو تند تر کردم که یه ماشینه کنارم ترمز
کرد :کوچولووو؟ شب شده میخوای برسونمت؟
توجهی نکردم که دوباره گفت :ناز نکن دیگه عزیزم .سوار شو یه دوری با هم بزنیم...
خوش میگذره.
با عصبانیت نگاهش کردم :گمشو دیگه عوضی!
با لحن چندشی گفت :جووونم عصبانیت .چه خوشگل میشی با اخم!
وای خدایا خودت کمکم کن .چه سیریشه این؟
سرعتمو بیشتر کردم که پا به پام اومد :سوار شو دیگه .اذیت نکن
کالفه برگشتم سمتش و خواستم چیزی بگم که رسا با صورت فوق العاده عصبانی اومد
سمتون ....یا خدا!!
رسا::::::::::::::::
هوا تازه تاریک شده بود و همراه مهسا داشتم تو خیابون میچرخیدم ....اونقد اصرار کرد
تا رفتم دنبالش!
دیگه وقتش بود برسونمش خونشون ....متوجه  206مشکی شدم که داشت مزاحم یه
دختره میشد! خاک تو سر همچین پسرایی ....اخه چرا باید به یه دختر التماس کنی؟ اونم
تو خیابون!
نزدیک که شدیم با دیدن ملودی خون تو رگام یخ بست .این وقت شب اینجا چه غلطی
میکنه؟
با فاصله ایستادم که مهسا با تعجب گفت :چرا وایسادی؟
_صبر کن .االن میام!
پیاده شدم و رفتم سمتشون ...ملودی با ترس نگاهم کرد که رسیدم به پسره .درشو باز
کردم و کشوندمش بیرون :داشتی چه گوهی میخوردی حرومزاده؟
با ترس نگاهم کرد :تو دیگه کی هستی؟ از کجا پیدات شد؟
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مشت محکمی کوبوندم تو دهنش :اینو زدم تا یادت بمونه دیگه مزاحم هیچ دختری نشی!
افتاد رو زمین که به ملودی نگاه کردم :برو سوار شو!
_م ...ممنون .خودم میرم.
داد زدم :برو سوار شو تا اون روی سگم باال نیومده!
طفلک سرجاش خشک شد ....سرشو به عالمت مثبت تکون داد و با هم راه افتادیم سمت
ماشین .مهسا داشت با تعجب نگاهمون میکرد ....در عقبو باز کرد و نشست .خودمم
سوار شدم و حرکت کردم.
مهسا اول به ملودی نگاه کرد و رو به من گفت :نمیخوای بگی اینجا چه خبره؟ این دختر
کیه؟
از اینه ی ماشین به ملودی نگاه کردم و گفتم :همسایمونه.
مهسا اهانی گفت که ملودی گفت :منو برسون خونه لطفا!
_مهسا رو برسونم خونش بعد با هم میریم .منم میخوام برم خونه!
دوباره سرشو انداخت پایین .حسم بهش غیرقابل انکار بود ....دوسش داشتم اما به هیچ
وجه نمیخواستم به این احساس بال و پر بدم.
 27سال زندگی کردم و کمترین حسی به جز شهوت به هیچ دختری نداشتم و حاال
میترسیدم ....از این احساس میترسیدم ....من تا حاال کسی رو جز خودم دوست نداشتم و
حاال ملودی رو بیشتر از جونم میخواستم و این خیلی وحشتناک بود!
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نمیتونستم انکارش کنم و از طرفی هم نمیخواستم پیش خودم اعتراف کنم ....ملودی برام
خیلی عزیز بود ولی من لیاقتشو نداشتم .اون پاک و معصوم بود و من یه الشیه اشغال!
من از عشق میترسیدم ....از وابستگی ....از وفاداری....
خیلی دوسش داشتم اما میترسیدم نتونم خوشبختش کنم یا مدتی سرد بشم .ملودی هم ادمی
نبود که بتونه با شرایط االنم کنار بیاد و منم از خودم مطمئن نبودم که میتونم بخاطرش
تغیر کنم یا نه!
جلو اپارتمان مهسا نگه داشتم .صورتمو بوسید و پیاده شد .به ملودی نگاه کردم :بیا جلو
بشین.
_ممنون راحتم.
_رانندت که نیستم .میگم بیا جلو بشین!
با حرص اومد نشست و منم راه افتادم....
_این وقت شب تو خیابون چه غلطی میکنی؟ یاد نگرفتی بعده مدرسه یه راست بری
خونه؟
_داشتم میرفتم دیگه! میخواستم کمی قدم بزنم.
_بار اخرت باشه دیر وقت تو خیابون میمونی .خطرناکه!
_بابت امروز ازت ممنونم اما فکر نکنم زندگیه من و کارام به تو ربطی داشته باشه!
دوس ندارم کسی تو مسائل خصوصیم دخالت کنه!
_رو حرف من حرف نزن! بگو چشم!
_نمیخوام .مگه زوره؟
_ملودی منو عصبی نکن .یه کلمه بگو چشم!
_تو اگه راس میگی برو به دوس دخترات گیر بده .چیکار به من داری؟
ماشینو تو پارکینگ ساختمون پارک کردم و برگشتم سمتش :خودتو با کی مقایسه میکنی؟
اونا کارشون ول بودن تو خیابونه .تو با همه برام فرق داری ....میفهمی؟؟
از نگاه متعجبش فهمیدن چه گندی زدم ....این چی بود من گفتم اخه؟
قبل از اینکه بخواد چیزی بگه پیاده شدم که پشت سرم پیاده شد .ریموت ماشینو زدم که
یکی ملودی رو صدا زد....

24

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

هر دومون برگشتیم سمت صدا! اینکه دکتر جاویده! با تعجب به ما نگاه کرد که ملودی
سریع گفت :سالم مامان!
خدای من ....اینجا چه خبره؟ پریماه مامان ملودیه؟
یا خدا.....
ماشینشو قفل کرد و اومد جلو .با تعجب به من نگاه کرد :سالم اقای ازادمهر!
خودمو جم کردم :سالم خانم دکتر .خوب هستین؟
_ممنون .شما چطورین؟ خانواده خوب هستن؟
_به لطف شما.
ملودی با تعجب به ما نگاه کرد :شما همو میشناسید؟
من سریع جواب دادم :دکتر جاوید از همکارای پدرم هستن و یکی دو سال پیش که برای
دوره ی عملی رفته بودیم بیمارستان با ایشون اشنا شدم.
پریماه پوزخندی زد که از چشمام دور نموند! خیلی عادی رو به ملودی گفت :نگفته
بودی با همچین پسری رابطه داری؟ میدونی چند سال ازت بزرگتره؟
داشت بهم طعنه میزد ....ملودی با دسپاچگی گفت :ما رابطه نداریم .رسا دوست فربده.
داشتم از مدرسه میومدم که منو تو راه دید و لطف کرد رسوندم.
تو دلم قربون صدقش رفتم که اینجور شیرین زبونه و داره از هردومون دفاع میکنه!
پریماه سری به عالمت مثبت تکون داد و گفت :بریم باال!
ملودی زودتر از ما راه افتاد و پریماه از فرصت استفاده کرد و گفت :دور و بر ملودی
نچرخ! دوس ندارم ضربه ببینه.
_ما رابطه ای نداریم .ولی اگه بخوامش هم کسی نمیتونه جلومو بگیره!
با تعجب نگاهم کرد که قدمامو تند کردم و به ملودی رسیدم!
با هم سوار اسانسور شدیم که پریماه هم اومد و دکمه ی  16رو فشار داد .تکیه دادم به
دیواره ی اسانسور و خیره شدم به ملودی که بازم سرش پایین بود ....سیر نمیشدم ازش
که ! سنگینی نگاهمو حس کرد و سرشو بلند کرد با اخم نگاهم کرد و به مامانش اشاره
کرد ! اما من اونقد میخواستمش که هیچی برام مهم نبود!
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پریماه با تعجب داشت نگاهم میکرد ...براش عجیب بود البد .من تو این قید و بندا نبودم
و حاال زل زده بودم به دختر یکی یکدونش!
اسانسور ایستاد و بعده خدافظی پیاده شدن و رفتن! چرا بابای ملودی رو اصال نمیبینم.
نکنه از هم جدا شدن؟ چون تا جایی که یادمه با هم مشکل داشتن!
با دیدن ملودی روحیم کمی بهتر شده بود و اصال برام مهم نبود که اون دختر پریماهه....
زنی که یه روز باهاش رابطه داشتم!
ملودی:::::::::::::::
لباسای مدرسمو در اوردم و رفتم تو سالن که مامان اومد :شام چی میخوری سفارش بدم؟
_میشه من اشپزی کنم؟
_هر جور راحتی .چی میخوای درست کنی؟
_مرغ با سیب زمینی و قارچ!
_باشه!
رفتم اشپزخونه که پشت سرم اومد .میدونم بازم درباره ی رسا سوال پیچم میکنه .از
یخچال میوه در اورد و نشست رو صندلی :رسا رو از کجا میشناسی؟
مرغ در اوردم و گذاشتم کمی بپزه.
_دوست فربده .یه شب با نسیم و فربد رفتیم مهمونی! اونجا باهاش اشنا شدم .در حد یه
ادم معمولی میشناسمش .هیچ رابطه ای هم با هم نداریم.
_یه جوری نگات میکرد اخه!
_به من ربطی نداره .مسئول کارای اون که نیستم!
_من با رابطه مشکلی ندارم .چون امروزه خیلی مسئله ی عادیه! ولی با شخصش مشکل
دارم .رسا ادم درستی نیست .کلی رابطه های جور واجور داره!
برگشتم سمتش :از همش خبر دارم و ارتباطی به من نداره!
_اوکی .وظیفم بود بهت بگم!
با فاصله ی دو سه صندلی ازش نشستم و تلگراممو چک کردم .اوه ....رسا پی ام داده!
بازش کردم :سالم .مامانت چیزی نگفت؟
جواب دادم :چیز خاصی نگفت! چطور؟
26

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

گوشیو گذاشتم رو میز و رفتم سراغ شستن قارچ و سیب زمینی!
داشتم خوردشون میکردم که مامان با طعنه گوشیمو گرفت سمتم :بیا! پیام داری!
اوه ...حتما رساعه!
به روی خودم نیاوردم و گوشیو ازش گرفتم .خوبه بازش نکرده .نوشته بود :چیز خاصی
نیست کوچولو .خودتو درگیر نکن!
جوابشو ندادم و اف شدم!
میدونستم تغیر کرده و بهم توجه نشون میده اما نمیخواستم خودمو درگیر این مسائل کنم.
رسا مردی نبود که بشه روش حساب کرد و بهش تکیه کرد .ممکنه همون داره که با
توعه ده نفر دیگه رو هم زیر سر داشته باشه!
اون هیچ وقت نمیتونه کیس دلخواه من باشه و امیدوارم بتونم جلو دلمو بگیرم!
رسا::::::::::::::
اواخر مهر بود و زندگی هر چند سخت ،اما در جریان بود ....میخواستم یه مهمونی
بگیرم! دلم برای ملودی تنگ شده بود و چند روزی بود ندیده بودمش!
هر کاری کردم نتونستم جلو دلمو بگیرم .نمیتونم نداشته باشمش! شانسمو که میتونم
امتحان کنم ....از این حس میترسیدم! از عشق و تعهد ....از اینکه اگه ردم کنه چی؟
خیلی بد بود بالتکلیفی اما هر طور شده امشب باید بهش بگم!
میخواستم یه مهمونی  4نفری بگیرم اما میدونستم فربد و نسیم شک میکنن و حاال حاال
ها نمیخوام کسی متوجه بشه!
از مامان خواستم که فرزانه خانم (مستخدممون) رو بفرسته خونم تا همه چی رو اماده
کنه و غذا رو که از بیرون سفارش میدم.
به بچه ها پی ام دادم گفتم که امشب برنامه خونه ی منه و همه با خوشحالی پذیرفتن!
این هفته ملودی تایم صبح بود و االن باید خونه باشه .بهش پی ام دادم :امشب بچه ها
خونه ی من جمع میشن .با نسیم بیا!
بعده چند مین جواب داد :چه افتخاری نصیبم شده که داری شخصا ازم دعوت میکنی!
میگم یه وقت دوس دخترات نبینن برات شر بشه!
براش نوشتم :تو نگران نباش! کسی به گوشی دسترسی نداره!
جواب داد :خب معلومه .اگه داشتن که خیلی زود از کثافت کاریات با خبر میشدن!
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با حرص تایپ کردم :ملودی؟ میشه دیگه در این مورد بحث نکنی؟ امشب میبینمت .بای!
و اف شدم ....لعنتی ....فهمیده دوسش دارم .فهمیده رسا عاشق شده!
چند سالشه؟ 16؟ با  11سال اختالف سنی چیکار کنم اخه؟ با اخالق بچه گونش چیکار
کنم؟
به خودم تشر زدم :بزار قبول کنه بعد این چرت و پرتارو بگو.
ای خدا ....ببین کارم به کجا کشیده که دعا میکنم یه دختر بچه عشقمو قبول کنه! یعنی
واقعا من عاشق شدم؟
من هنوزم نمیخوام باور کنم ....نمیتونم ....من اهل این حرفا نیستم! خودم جواب خودمو
دادم :اگه اهلش نیستم پس چرا هی دلم براش تنگ میشه؟ چرا وقتی میبینمش قلبم تند تند
میزنه؟ چرا دوس دارم لمسش کنم؟ چرا میخوام بپرستمش؟؟
عصبی از تمام این فکر و خیاال به خواب پناه بردم ....تنها راه نجاتم فقط فرو رفتن به
عالم بی خبری بود!!
ملودی::::::::::::::
گوشی رو انداختم رو تخت و مشغول انتخاب لباس شدم .امشب یه پدری از رسا
دربیارم ....خر که نیستم! میفهمم دردش چیه! بزار بیشتر عذابش بدم!
یه لباس دکولته ی قرمز که کمی کوتاه بود با کفشای پاشنه بلند مشکی! اوفففف چی بشه!
تا عصر خودمو با درسام سرگرم کردم و با نسیم هماهنگ کردم که بیاد با هم حاضر
بشیم و با فربد بریم!
ساعت  6بود که نسیم اومد .رو تخت ولو شدم و تلگراممو باز کردم ...رسا باز پی ام
داده! نوشته بود زود اماده بشم که با هم بریم خونش! بخدا این رد داده ...اخه این حرفا
چیه؟ چرا من باید باهاش برم؟ نکنه واقعا هدفی داره از این کاراش؟ یا خدا....
کی میتونه جلو جذابیت رسا دووم بیاره اخه؟؟ باید خیلی اراده داشته باشم که اگه حرفی
زد جوابشو بدم که بره رد کارش!
با نسیم اماده شدیم و حسابی به خودمون رسیدیم!
با دیدن لباسم چشماش برق زد :وای ملودی ....فوق العاده شدی بخدا! قرمز چه بهت
میاد!
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_مرسی عزیزم .بریم؟
_اره .بپوش بریم .فربدم اومده!
رسا خیلی گرم و صمیمی ازمون استقبال کرد و ما هم رفتیم تا لباس عوض کنیم .رژ
قرمزمو دوباره تمدید کردم و با نسیم رفتیم تو سالن .خونه رسا خیلی بزرگ و شیک
بود ....با دکوراسیون کامل سفید! دوس داشتم اتاق خوابشو ببینم ...دلم یه خورده کرم
ریزی میخواد!
رسا با دیدنمون ماتش برد ....چشاش روم ثابت شد!
بعده چند ثانیه اخماش رفت تو هم و رفت سمت اتاق خوابی که مطمئنن اتاق شخصیش
بود ....وا؟ خب به من چه؟
ندید بدید که نیست ....ماشاهلل اندازه موهای سرش دوست دختر داشته ....چرا باید با دیدن
من اینجوری بشه؟
منم توهم زدما؟ شاید اصال بخاطر من نباشه!
با نسیم نشستیم که فراز اومد سمتم :سالم خانم خوشگله .تو چه جذاب شدی!
لبخند کوچیکی زدم و تشکر کردم ....نباید به هیچ پسری رو بدم!
دنیا اومد و کنار فراز نشست :تو هم که اینجایی؟
خیلی خونسرد نگاهش کردم :جای تو رو تنگ کردم؟
رسا::::::::::::::
به زور خودمو کنترل کردم و درو پشت سرم بستم ....فکرشم نمیکردم احساسم بهش
اینقد قوی باشه!
اخه چرا با دیدنش حالم اینقد بهم ریخت؟ عصبی به دیوار مشت کوبیدم ....من اینقد
ضعیف بودم و خبر نداشتم؟ یعنی یه دختر بچه اینقد رو من تاثیر میزاره؟ کم دختر ندیدم
ک ....پس چه مرگم شده اخه؟
با اعصاب داغون لبه ی تختم نشستم ....با اون لباس قرمز بی نهایت زیبا و جذاب شده
بود .من نمیتونستم دووم بیارم! نمیتونستم ازش دور باشم ...یا باید اصال نبینمش که
امکان نداره ،یا هم کامل مال من باشه .فقط من ....نمیزارم هیشکی حتی نگاهش کنه!!
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از این همه احساسات شدید میترسیدم ....اگه ملودی مال من نشه دیوونه میشم! خودمو
میشناسم .تب تند نیست که زود عرق کنه! تو  27سال زندگی باالخره از یکی خوشم
اومد ....اونم اینقد شدید! واقعیه ...میدونم که احساسم واقعیه!
در باز شد و کیانا اومد تو :رسا؟ اینجایی؟
_کارم داری؟
_بچه ها همشون اومدن .بیا دیگه!
بلند شدم و همراه هم زدیم بیرون .ملودی کنار نسیم و فربد و فراز نشسته بود ....فراز به
ملودی نزدیک شده بود و دائم دور و برش میچرخید .من نمیتونم تحمل کنم ...نمیشه!
جام شرابمو برداشتم و رفتم سمتشون ....کنار فربد نشستم و خیره شدم به ملودی! با اون
لباس قرمز خیلی زیبا شده بود .سنگینی نگاهمو حس کرد که برگشت سمتم ....لبخند
دلبرانه ای زد و گفت :چه خونه ی خوشگلی داری! تنها زندگی میکنی؟
چنان محو حرکات و تن صداش شده بودم که فراز زودتر جواب داد :تنها که نه! همراه
کیانا....
صداشو اورد پایین و گفت :و البته دنیا و مهسا و هدی و بقیه!
فربد و نسیم زدن زیر خنده که ملودی هم خندید ....اعصابم بهم ریخت! با اخم گفتم :فراز
زبون دراوردی؟ از کی تا حاال سرتو از کتابات اوردی بیرون و یاد گرفتی الس بزنی؟
لبخند رو لباش خشک شد ....حسابی کنف شد! بلند شدم و با بی تفاوتی رفتم پیش بقیه!
ملودی::::::::::::::
تا چند ثانیه همه ماتمون برده بود از تیکه ای که رسا به فراز پروند .عمال گند زد
بهش ....خیلی بد بود!
فربد با شوخی و خنده جو رو عوض کرد...
به رسا نگاه کردم! تی شرت سورمه ای با جین مشکی تنش بود ...ته ریشش ،اخماش که
همیشه رو صورتش بود ،بازو ها و هیکل ورزشکاریش! همه ی اینا تکمیل کننده ی
جذابیت فوق العادش بود!
درسته رو در رو زیاد میزدم تو ذوقش و بهش بها نمیدادم ،اما منکر نمیشدم جذاب ترین
پسریه که دیدم!
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ازش رو برگردونم که متوجه نشه! همینم مونده بفهمه چقد از ظاهرش خوشم میاد!
حواسمو پرت کردم که فراز گفت :بریم یه دور برقصیم؟
_خوشم نمیاد فراز .بیخیال!
_اوکی هانی! من برم پیش بچه ها.
همین ک بلند شد رو به فربد گفتم :میشه به فراز بگی دور و بر من نچرخه؟ خوشم نمیاد!
خندید :از رسا چی؟ از نگاهش معلومه خوشش اومده ازت!
اخمام رفت تو :من تو رو به عنوان داداشم قبول دارم .واقعا که!
با تعجب نگاهم کرد که نسیم گفت :واقعا ناراحت شدی ملودی؟ فربد شوخی میکنه!
_شوخی اینجوری دوس ندارم .رسا یه ادم هرزست .با همه بوده! به نظرت میتونه
نظری در مورد من داشته باشه؟
فربد دستاشو به عالمت تسلیم برد باال :باشه باشه! حق با توعه .من اشتباه کردم! معذرت
میخوام....
رسا::::::::::::::
چند دیقه ای با کیانا رقصیدم و شام هم رسید! از اکپیمون فقط دو سه تا رل بود! بقیه فقط
تو اکیپ بودن واسه عشق و حال....
شام رو دور هم خوردیم و تمام مدت دنیا با اخم و ناراحتی نگاهم میکرد!! دیگه
نمیخواستم به این روابط مزخرف ادامه بدم ...حاال که عشق زندگیم رو پیدا کردم دلیلی
واسه این رابطه ها نمیدیدم و میخواستم کم کم همه تموم کنم! دیگه هیشکی برام جذاب
نبود ...کیانا با تمام زیباییش دیگه هیچ جذابیتی برام نداشت ...یا همین دنیا که اینقد
خوشگله ...یا بقیه!!
فقط و فقط ملودی به نظرم زیبا بود و بس! خوشگل ،بانمک ،ظریف و شیرین....
_رسا؟ عزیزم؟؟ حواست کجاست تو؟
چشم از دستای ظریف ملودی برداشتم و به کیانا نگاه کردم :چیزی شده؟
_حواست پرته کال ....صدات زدم!
_فکرم مشغوله .معذرت میخوام!
_بچه ها میگن اخر هفته ی اینده بریم یه مسافرت چند روزه! از سه شنبه تعطیله!
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به بچه ها نگاه کردم که شاهرخ گفت :یه جا تو اصفهان هست که گردشگریه و کلی ویال
برا اجازه دادن هست! اگه موافقین زنگ بزنم یکیو رزرو کنم!
همه موافقت خودشون رو اعالم کردن .من میخواستم ملودی هم بیاد .نمیتونستم بدون اون
جایی برم....
نسیم سریع رو به ملودی گفت :تو هم میای؟ مدرسه هم که تعطیله!
ملودی گفت :باید از مامانم و عموم اجازه بگیرم .خبرت میکنم حاال!
مامانش و عموش؟ پس باباش چی؟ جدن همه چی مشکوکه .باید بفهمم باباش کجاست!
فربد برگشت سمتم :اخرش میای یا نه رسا؟
_باید ببینم برنامه هام اوکی میشه یا نه! سرم خیلی شلوغه!
در واقع داشتم زمان میخریدم .باید ملودی رو راضی کنم بیاد ....تصور اینکه چند روز
پشت هم کنارم باشه بهم ارامش میده!
ملودی باید این سفر رو باهامون بیاد .کلی فکر و خیال تو سرمه که باید عملیش کنم!
بعد از شام دخترا سر و سامونی به وضعیت خونه دادن ....تو اشپزخونه بودن و سرگرم.
ملودی اما نرفته بود پیششون و داشت با گوشیش حرف میزد.
یهو با عصبانیت بلند شد و رفت سمت تراس! بدون جلب توجه دنبالش رفتم ...داشت با
یکی دعوا میکرد :شهاب ...میشه بس کنی؟ به تو ربطی نداره من االن کجام!
کمی سکوت کرد و دوباره با تشر گفت :خب برو از همون خالت بپرس که امار منو
بهت داده! حاالم دیگه دست از سرم بردار .بای!
رفتم سمتش :داشتی به کی میپریدی؟
با اخم نگاهم کرد :به تو چه؟
_ملودی؟
_هوم؟
یه قدم رفتم سمتش :هر کاری الزمه بکن تا باهامون بیای اصفهان .میخوام تو هم باشی!
با تعجب نگاهم کرد :چرا؟ بود و نبود من چه فرقی داره اخه؟
_فرق داره بچه! حرف گوش کن!
پشت چشمی نازک کرد :من هر کاری که دوس داشته باشم انجام میدم.
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سرمو خم کردم سمتش ....خیلی بهش نزدیک شده بودم ....اروم صداش زدم :ملی؟
چشاش گرد شد ....موهای چتریشو از تو صورتش کنار زدم :خیلی جذابی بچه!
لبخند شیطون و شیرینی رو لباش نشست :خودم میدونم!
با انگشت اشاره زدم رو بینی کوچولوش :اگه تو نیای منم نمیرم....
لبخندش خشک شد :رسا؟
حس کردم قلبم تند تر میزنه ....اولین بار بود اسممو صدا میزد ....اروم جوابشو دادم:
جونم؟
_رفتارات ....کارات....
_حرفتو بزن ملودی!
_داری منو میترسونی!
لبخندی زدم :نترس کوچولو.
دوباره لبخند زد ....لباشو میخواستم ....اما نمیشد .بیشتر از این نمیتونستم جلو برم!
خودش فهمیده یه خبرایی هست ....فعال کافیه!
نگاهمو از لباش گرفت و کمی عقب کشیدم که کیانا با تعجب اومد تو تراس :اینجایی
رسا؟
و با تعجب به ملودی نگاه کرد....
با ارامش برگشتم سمتش :بریم تو پیش بچه ها!
سر تکون داد و دست انداختم گردنش که بریم تو .لحظه ی اخر برگشتم سمت ملودی و
چشمکی بهش زدم!
رفتیم پیش بچه ها که کیانا گفت :چرا با اون دختره تنها بودی؟
با خنده نگاهش کردم :حسادت؟ اونم به یه بچه؟
گونمو بوسید :خودت میدونی که چقد دوست دارم و روت حساسم!
_بله خیلیم خوب میدونم .دکتر جاوید رو یادته؟
چشاش گرد شد :همونی که خیلی نگات میکرد و منم ازش متنفر بودم!
خندیدم :اره همون! ملودی دخترشه!
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_اوه .دروغ میگی؟
_نه عزیزم! حاال دیدم داره تلفنی دعوا با میکنه با یکی .رفتم ببینم چه خبره!
با اخم نگاهم کرد :دو سال پیش از دست مامانش اسایش نداشتم حاال خودش! دوس ندارم
دور و برش بپلکی .اونم لنگه ی مامانشه!
_هیسسسس! این حرفا چیه؟ بیخیال دیگه!
ملودی:::::::::::::::
برگشتم سالن پیش بچه ها! تمام بدنم داغ کرده بود ....رسا خیلی ....خیلی ....خودمم
نمیدونستم چی میخوام بگم! مطمئنم ازم خوشش اومده ،شک ندارم .اون لحظه ای که با
لحن مردونه و داغش بهم گفت خیلی جذابی!
با بدبختی جلو خودمو گرفتم نپرم بغلش ...اون چطور خودشو کنترل کرد .خاک بر سر
بی جنبم کنن .خوبه خودش عقب کشید!
نگاهش کردم ....طبق معمول کیانا بغلش ولو بود! حس کردم دوس دارم برم کیانا رو
خفه کنم که بهش دست نزنه .یا چشمای دنیا رو دربیارم تا اینقد نگاهش نکنه!
اوه ....یا خدا! من چم شده؟ رد دادم کال!
بلند شدم رفتم اشپزخونه ،در یخچالو باز کردم و بطری اب رو بیرون کشیدم .لیوانو پر
کردم و سر کشیدم .خواستم بزارمش سر جاش که متوجه قرص  LDشدم که نصف شده
بود .پوزخندی زدم و درشو بستم .خاک تو سرشون کنن ...اه!
تا اخر شب به بزن و برقص گذشت و نگاه های گاه و بی گاه رسا داشت بیشتر و بیشتر
میشد! نمیخواستم کسی شک کنه ،حس میکردم مایه ی ننگه که یه ادم هرزه مثل رسا ازم
خوشش بیاد.
اون همه چی تموم بود ولی چه فایده؟ یه ادم هرزه و الشی که دختر جماعتو فقط واسه
هوسش میخواست .خدا میدونه تختخواب اتاقش پذیرای چند تا دختر بوده.
من نمیخوام یکی باشم مثل بقیه .نمیخوام بازیچه ی دستای کثیف رسا باشم .تیپ و قیافه
که همه چیز نیست .من تا حاال با هیچ مردی رابطه نداشتم .حتی تلفنی ...پس انتظار بی
خودی نیست که طرف مقابلم هم برام پاک باشه و گذشته ی درستی داشته باشه!
اخرشب فربد رسوندم و به محض رسیدن رسا پی ام داد :چرا نذاشتی برسونمت؟
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هوففف ...اینو بزارم کجای دلم اخه؟ لباس عوض کردم و بعده مسواک زدن رفتم رو
تخت .مامان امشبم شیفت بود و خونه تنها بودم.
رفتم تلگرام و جواب رسا رو داد :همون یه بار که جلو بقیه گفتی کافی بود .دوس ندارم
بخاطر کارات رفتار بقیه باهام تغیر کنه!
زود سین کرد و جواب داد :به اونا چه؟ من میخوام.
_بیخیال .نمیشد که کیانا جون رو دک کنی و بیای منو برسونی .ندیدی چطوری بهت
چسپیده بود؟؟
استیکر خنده فرستاد و نوشت :اونکه کار همیششه .تو بهش توجه نکن.
داشت زیاده روی میکرد .فقط باید جلو این اتفاقات رو بگیرم .نمیخواستم منم مثل بقیه
بازیچه بشم!
براش نوشتم :اوکی .کاری نداری؟ منتظرته!
_بس کن ملودی .میخوای بندازمش بیرون که خیالت راحت بشه؟ مگه من ازش خواستم
که بمونه.
اوه خدای من ....ببین چه برداشتی از حرف من کرده پسره ی احمق! تقصیر خودمه
دیگه!
جواب دادم :به من چه ربطی داره اخه؟ زندگی شخصیت به خودت ربط داره!
_برام مهمی ملودی .خیلیم مهمی .پس این حرفو نزن !
چشمامو با حرص باز و بسته کردم :کاری داری بگو .خوابم میاد!
_شهاب کیه؟
هننن؟ این شهابو از کجا میشناسه؟
_تو شهابو چطور میشناسی؟
_امشب داشتی تلفنی باهاش دعوا میکردی!
_اهان .پسر خالمه .گیر داده بود کجایی و چرا تنهایی رفتی مهمونی!
_چیزی بینتونه؟
باید بگم اره تا بسوزی .اما تایپ کردم :نه .هیچی!
_خیلی خب .اگه اذیتت کرد به خودم بگو .حاالم برو بخواب .فردا مدرسه داری!
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_اوکی .شب خوش!
_خوب بخوابی عزیزم!
هووووف ....باالخره اف شدم! خره احمق ....چرا اینجوریه اخه؟
فکر اینکه االن رسا با کیانا تنها شده و دارن از هم لذت میبرن داشت دیوونم میکرد .از
اون قرصای تو یخچال مشخص بود که تا ته خط رفتن اینا....
به زور از فکر رسا اومدم بیرون .رسا واسه من سمه ! هر چقد بیشتر بهش فکر میکنم
بیشتر جذبم میکنه و این اصال خوب نیست.
دوس داشتم باهاشون برم اصفهان! باید از عمو محسن اجازه بگیرم ....خدا کنه بزاره
برم .میدونستم چند روز کنارش موندن مساویه با وابستگیه شدید .خاک بر سرم که اینقد
ُخلم!
رسا:::::::::::::::
رو تخت دراز کشیده بودم که کیانا با لباس خواب مشکیش اومد و کنارم دراز کشید:
عزیزممم؟ نمیخوای گوشیتو کنار بزاری؟
گوشیو گذاشتم رو عسلی کنار تخت و بغلش کردم :خیلی خستم کیانا .فقط بخوابیم!
با اعتراض صدام زد :رساااا؟ میدونی چند وقته رابطه نداریم؟ دلم برات تنگ شده خب!
_خستم .بزار برای بعد.
_یه هفتست همینو میگی! من نمیتونم صبر کنم.
لعنتی ....نباید میذاشتم بمونه! از روزی که حس کردم ملودی رو دوس دارم دیگه
نتونستم با هیچ دختری رابطه برقرار کنم .دیگه جذابیتی برام ندارن! تو اوج نیاز بودم
ولی نمیتونستم بهشون نزدیک بشم!
_کیانا؟ میشه چند وقتی کار به کارم نداشته باشی؟
با تعجب نگاهم کرد :چی میگی تو؟ چته اخه؟
_حالم خوب نیست .رو به راه نیستم .میفهمی؟
لباس خوابشو کامل جمع کرد و رو شکمم نشست :خیلی تغیر کردی رسا! قلبنا هفته ای
چند بار رابطه داشتیم و تو هم کامال راضی بودی .االن مشکل چیه؟
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بدن س.ک.سی و هوس انگیزشو از نظر گذروندم :حال روحیم خوب نیست! درکم کن
کیانا.
دستمو برداشت و گذاشت رو رون پاش! خم شدم سمتم و سینه هاشو ول کرد تو صورتم:
چطور میتونی از من بگذری رسا؟ دلت واسم تنگ نشده؟ این همه وقته منتظرتم.
چنگ زدم به تنش :کیانا سر به سرم نذاز .نکن اینجوری!
لباس خوابشو با یه حرکت در اورد و پرت کرد رو زمین ....هیچی زیرش نپوشیده
بود ....داشتم کم میاوردم ....خیلی وقت بود رابطه نداشتم با کسی! نمیخوام ارادم دوباره
سست بشه!
دستمو اروم رو شکمش کشیدم ....تن لطیفشو از نظر گذروندم! فوق العاده بود ....خودم
این هیکلو ساختم! زیر دست خودم اینقد شهوت برانگیز شده بود ....ولی دیگه برام
جذابیتی نداشت! فقط و فقط ملودی رو میخواستم!
کنارش زدم و از رو تخت پایین رفتم....
_رسا؟ کجا داری میری؟
جوابشو ندادم! در شیشه ای تراسو باز کردم و رفتم بیرون ....هوا سرد پاییزو تو ریه
هام جا دادم! حالم بهتر شده بود .نباید دیگه اجازه بدم بیاد نزدیکم!
بعده چند مین صدای بسته شدن در اومد .بهتر که رفت .کم کم باید بفهمه جایی تو زندگیم
نداره دیگه .میخوام همه چیو اماده کنم واسه شروع یه زندگی جدید همراه ملودی!
سیگارمو روشن کردم و غرق فکر و خیاالتم شدم .دلم برای صداش تنگ شده بود .باید
شمارشو بدست میاوردم .باید بفهمه میخوامش ،بفهمه چقد دیوونم کرده!
بی طاقت رفتم تو اتاق و تلگراممو باز کردم .چند مین پیش انالین بود .دوس داشتم بهش
پی ام بدم اما نمیشد .حس میکردم دارم زیاده روی میکنم ....من رسام .رسا ازادمهر !
فکرشم نمیکردم روزی شیفته ی یه بچه بشم .اونم کی؟ دختره پریماه!
ملودی::::::::::::::
یه هفته گذشته بود و فردا بچه ها میخواستن برن اصفهان .مامان اجازه نداد باهاشون برم
ولی عمو محسن گفت میاد میبینتشون و اگه ازشون خوشش اومدش اجازه میده منم
باهاشون برم.
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مامان که حسابی شاکی بود .میدونستم بخاطر رساست ...اخ از دست رسا! یه هفته ی
تموم موش و گربه بازی دراوردیم واسه هم! هی سرد و گرم میشد و معلوم بود یه چیزی
اذیتش میکنه ولی من خیلی سرد و بی تفاوت باهاش برخورد میکردم.
سه روز پیش بخاطر گیر دادناش بهش گفتم دیگه بهم پیام نده و اونم دیگه خبری ازش
نشد .اخه یکی نیست بگه به تو چه من با کی حرف میزنم و کجا میرم کجا میام!
انگار میخواست اینجوری عالقه ی خودشو نشون بده ...ولی کور خونده! اگه حرفی داره
بیاد مستقیم بگه! من که علم غیب ندارم! حاال بزار اعتراف کنه ....یه بالهایی سرش
بیارم!
هر چند با گذشت زمان اونم داشت رو من تاثیر میذاشت نرمم میکرد!
ساعت  9شب بود که شماره ی عمو محسن رو گرفتم .باالخره جواب داد :جونم عمو
جون؟؟
_عمو محسننن؟ منچیکار کنم اخرش؟
_عزیزم من که بهت گفتم وسایلتو جمع کن .االنم خودم به مامانت زنگ میزنم و راضیش
میکنم .ولی حواست باشه خودم فردا باید ببرمت و اونجا و ببینم اکیپتون چطوریه!
_الهی که من فدات بشم عمو جونم!
_خدا نکنه عزیزم .تو تنها یادگار محمدی (بابا)!! هر کاری برای خوشحالیت میکنم و
میدونم تو به این سفر نیاز داری!
_خیلی دوست دارم عمویی! مزاحمت نمیشم.
_مراحمی تو فسقل!
_سالم برسون به همه .فعال بای!
_به سالمت عزیزم .فعال....
با یه حرکت شیرجه زدم رو تخت و گوشیمو دراوردم .رفتم تلگرام ....اوه اوه! اقا رسا پا
گذاشته رو غرور و پی ام داده!
_فردا میای؟
چه مغرور و خشک! خره عوضی! با حرص نوشتم :به تو چه؟ باز دخالت کردی؟
سین کرد و جواب نداد ....اوفففف .االن کارد بزنی خونش نمیاد!
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تو گپ همگی داشتن چت میکردن که نوشتم :سالم بچه ها! من فردا با عموم میام
پیشتون .اجازه داده که همراهتون بیام ولی به شرطی که موردی ازتون نبینه! لطفا جلوش
رعایت کنید .باشه؟؟
فرستادم براشون و همشون قول دادن کمک کنن! رسا هم که دوباره اد شده بود و انالین
بود .دنیا پی اممو ریپلی زد و گفت :حاال واجبه خودتو به زحمت بندازی و بیای؟ بچه
مدرسه ای رو چه به سفر مجردی!
با حرص نوشتم :هر وقت ازت نظر خواستن خودتو بنداز وسط! نظر تو در برابر بقیه
اصال ارزشی نداره برام.
اخیشششش ....اروم شدم .دختره ی الشی! کسی چیزی نگفت دیگه اونم دهنتشو بست!
بعده چند مین که همه ساکت شده بودن رسا اموجی خنده فرستاد! ای من پیشت بودم االن
و دونه دونه موهاتو میکندم!
اف شدم و رفتم سراغ جمع کردن وسایلم .چند تا لباس راحتی و لباس بیرون گذاشتم و یه
خورده هم لباس زیر .حاال خوبه فقط  3روز میمونیم! لواز ارایشی و بقیه ریزه میزه ها
رو هم گذاشتم و درشو بستم.
کاش جور بشه این سفر! واقعا بهش نیاز دارم!
رسا::::::::::::::
ساعت هفت بود و تازه همه ی بچه ها جمع شده بودن .دیشب بعده یه هفته خوده کیانا
اومد و با هم اشتی کردیم .صب رفتم دنبالش و با هم اومدیم .چهار تا ماشین بودیم! کال
 11نفر بودیم و شاهرخ میگفت ویالیی که اجازه کرده بزرگه و پنج تا اتاق داره!
میدونستم اونجام که برسیم کیانا میخواد اتاقمون مشترک باشه! لعنت به این زندگی....
همگی منتظر بودیم که ملودی باالخره همراه عموش اومد .پیاده شدن و هممون با احترام
به عموش سالم کردیم و از قبل بهشون یاداوری کرده بودم که رفتار بدی نشون ندن!
تنها چیزی که تو ذهنم بود عدم حضوره بابای ملودیه! یعنی کجاست؟ چرا اصال
نیستش؟؟
عموش که ظاهرا چیز بدی ازمون ندیده بود به ملودی اجازه ی اومدنشو داد و ساکشو
گذاشت تو ماشین فربد .همه داشتن سوار ماشینا میشدن که عموش بغلش کرد و چند بار
بوسیدش!
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با اخم سرمو انداختم پایین ...طاقت دیدن این صحنه رو نداشتم! غیرت ،حسادت! هر چی
که بود خیلی بد بود! تمام احساسات ناشناخته رو داشتم با ملودی تجربه میکردم .منو چه
به غیرتی شدن؟
دوباره بهشون نگاه کرد .عموش گفت که براش پول فرستاده و نمیخواد نگران چیزی
باشه! دیگه مطمئن شدم برای باباش یه اتفاقی افتاده !
ملودی سوار ماشین فربد شد و عموش کلی به فربد توصیه کرد که مراقبش باشه و....
کاش مسپردش دست من! هر چند که در هر صورتی مثل چشمام مراقبشم!
باالخره حرکت کردیم سمت اصفهان! هوا ابری بود و زیاد سرحال نبودم ....تنها چیزی
که میخواستم این بود که االن ملودی جای کیانا کنارم نشسته بود!
نامردی بود ...پستی بود ...اما برام مهم نبود! فقط اون چیزی رو میخواستم که ارومم
میکرد!
تو راه ناهار خوردیم و دوباره حرکت کردیم! بعده ظهر بود رسیدیم ویالیی که رزرو
کرده بودیم .ماشینارو پارک کردیم و پیاده شدیم! نسیم داشت به فربد میگفت که بزاره
ملودی بخوابه و بیدارش نکنه.
رفتم سمتشون :ملودی کو؟
نسیم جواب داد :خوابه .بعده ناهار خوابید و گفت بیدارش نکنیم.
_بیدارش کن بره راحت بخوابه .اینجوری که فایده نداره.
فربدم گفت :منم دو ساعته دارم همینو میگم بهش.
نسیم قبول کرد و ساک ملودی رو گرفتم و بردم داخل ویال!
ظاهرا همه اتاقاشون رو انتخاب کرده بودن .منو کیانا با هم ،فربد و نسیمم با هم! حامد و
پرستو هم که رل بودن با هم! دو تا اتاق دیگه مونده بود که یکیشو پسرای مجرد برداشتن
و اون یکی هم طبیعتا میرسید به ملودی و دنیا!
اخ که قیافه ی جفتشون وقتی فهمیدن اتاقشون یکیه دیدنی بود! ملودی رو درست نمیدونم
ولی دنیا ازش متنفر بود!
بالخره چاره ای نبود دیگه ....قبول کردن و وسایلشون رو بردن باال!
همگی رفتیم استراحت کنیم! قرار شد شب بریم سی و سه پل!
هیجان خاصی داشتم ....گشت و گذار با ملودی! چه شود!!
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ملودی::::::::::::::
دو تخت دو طرف اتاق! باید سه روز کامل این دختره ی نچسپ رو تحمل کنم!
وسایلم رو تو یکی از کمدا چیدم و رفتم رو تخت ...خیلی خوابم میومد و در عرض چند
دیقه به عالم بی خبری فرو رفتم!
با حس خارش دماغ از خواب پریدم ....رسا لبه ی تختم نشسته بود و داشت موهامو به
دماغم میمالید! با تعجب رو تخت نشستم :تو اینجا چیکار میکنی؟
لبخند جذابی زد :میدونی چقد ریسک کردم و اومدم اینجا؟ ولی می ارزید واقعا!
اخمام رفت تو هم :پاشو برو بیرون تا یکی ندیده! همینم مونده من و باتو ببینن!
با تعجب نگاهم کرد :مگه من چمه؟
_هیچی .بیخیال! پاشو برو بیرون.
بلند شدم و خواستم برم سمت سرویس که زیر لب گفت :جوووووووون!
با تعجب نگاهش کردم ...نگاهش رو هیکلم بود.
اوه خدای من ....یه شومیز گل گلی کوتاه تنم بود با شلوارک گلبهی!
دویدم سمت سرویس و جیغ کشیدم :برو بیرونننن!
_باشه باشه! ابروریزی نکن!
صدای پاشو شنیدم و ظاهرا رفت! این دیگه خیلی خره ...اگه کسی میدید چی؟؟
داشت شب میشد .لباس پوشیدم و بعده یه ارایش مالیم رفتم پایین ....همه پایین بودن و
ظاهرا رسا از فرصت استفاده کرده بود و اومده بود اتاقم!
نسیم دوید سمتم :اومدی بالخره؟
_خیلی بیشعوری تو! ناسالمتی تو این جمع فقط تو رو میشناسم .چرا خبر مرگت همش
چسپیدی به فربد؟
با خنده گونمو بوسید :میدونم زیاده روی کردم .ولی همش تقصیر فربده .قول میدم دیگه
تکرار نشه!
_باشه بخشیدم.
_عوضی .میخوایم بریم بیرون .خیلی ذوق دارم....
با هم رفتیم سمت بچه ها و همگی زدیم بیرون .رسا اخم کرده بود شدید .معلوم نیست باز
چشه! کیانا دائم بهش میچسپید ولی اون اهمیتی نمیداد بهش....
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با هم رفتیم سی و سه پل! وای که من عاشق اصفهان جاهای تاریخیشم .شب بود و همه
جا با چراغای خوشگل روشن شده بود ....بیخیال بقیه شدم و سعی کردم تنهایی خوش
بگذرونم .من کسی نیستم که برای زندگی کردن محتاج بقیه باشم .خودم برای خودم لحظه
های خوب میسازم!
وارد یکی از داالن های سی و سه پل شدم و رفتم جلوتر ....زاینده رود کامل خشک شده
بود .با حسرت به پایین نگاه کردم و یه قدم رفتم جلو که حس کردم دارم تعادلمو از دست
میدم ...داشتم پرت میشدم پایین و با ترس به دیواره ی داالن چنگ زدم ...ولی فایده
نداشت ....مرگم رو جلو چشمام دیدم و چشمامو بستم! لحظه ی اخر دستای قوی ناشناسی
از پشت نگهم داشت و تو بغلش گرفتم!
عطر اشنایی حس کردم و با ترس به اغوشش پناه بردم ....دستامو دورش حلقه کردم و
اونم متقابال همین کارو انجام داد! بعده چند لحظه سرمو بلند کردم ....رسا بود! با چشمای
ترسیده فقط منو نگاه میکرد ....نمیدونم چی تو چشماش دیدم که اروم گفتم :رسا؟ من
خوبم! نگران نباش!
دوباره محکم بغلم کرد و با لحن دیوونه کننده ای تو گوشم زمزمه کرد :چرا مواظب
خودت نیستی ملودی؟ اگه طوریت میشد چی؟ من بدون تو میمیرم!
اون لحظه اگه بال درمیاوردم و پرواز میکردم هم از هیجانم کم نمیشد .فقط خدا میدونه
چه ذوقی کردم از حرفش و به سختی خودمو کنترل کردم که چیزی نگم بهش!
خم شد و روی موهامو بوسید ....دوباره گفت :تا کسی متوجه نشده برم من! تو رو خدا
مواظب خودت باش ملودی .وقتی رفتم تو هم پشت سرم بیا! یه لحظه از جلو چشمام دور
نمیشیا؟
سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و از هم جدا شدیم! هنوز چند قدمی ازم دور نشده بود
که برگشت سمتم :اخرشب با هم حرف میزنیم.
دوباره هم سرمو تکون دادم که رفت!
چند تا نفس عمیق کشیدم و تکیه دادم به دیواره ی گلی ! باورش برام سخت بود ....در
عرض یه دیقه رسا بغلم کرد ،بوسیدم و بهم گفت بدون من میمیره...
تمام این احساسات جدید و عجیب غریب داشت منو از پا در میاورد .من طاقت نداشتم....
پاهام سست شد و همون جا نشستم! حس میکردم فشارم افتاده ...صدای نسیم تو گوشم
پیچید :اینجایی خبرت؟ چقد دنبالت گشتم!
نگاهش کردم :نسیم؟ یه خورده حالم بده .حس میکنم ضعف کردم!
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_اوه .همین جا بمون و تکون نخور....
چشمامو بستم و سرمو انداختم پایین ....صدای ترسیده ی رسا رو شنیدم :ملودی؟ چت
شده؟ حالت بده؟
نگاهش کردم .تنها بود ....سعی کردم لبخند بزنم :خوبم .چیزی نیست.
اومد و کنارم زانو زد :چت شده اخه؟ نسیم گفت ضعف کردی .فربد رفته برات ابمیوه
بخره!
اروم گفتم :وقتی اونجوری بغلم میکنی و....
مشتقاق نگاهم کرد که گفتم :من طاقتشو ندارم.
لبخند شیرین و معصومی رو لباش نشست و دستشو اورد جلو که کیانا اومد :رسا؟
اینجایی؟
رسا بلند شد و دوباره رفت تو جلد خشن و خشکش :ملودی حالش بد شده .اومدم ببینم
چشه!
با ناز دستشو انداخت دور بازوی رسا :به ما چه اخه! بیا بریم با هم قدم بزنیم.
نگاه پر نفرتی به من کرد و با رسا رفت! پوزخندی زدم ....بدبخت فکرشم نمیکنه چطور
رسا رو اسیر خودم کردم .هر چند خودمم میدونم که هنوز اونجوری که میخوام نیست!!
فربد با یه ابمیوه اومد :خوبی ملودی؟ اتفاقی افتاده؟
ازش گرفتمش و سر کشیدم :یهو ضعف کردم .ممنونم فربد.
_خواهش میکنم .بیشتر مراقب خودت باش.
رفت و نسیم اومد کنار نشست :نمیخوای با من حرف بزنی؟؟ رفتار رسا خیلی مشکوکه!
_چیزی نیست نسیم .رفتارش عجیب و غریب هست ولی هیچ اتفاقی نیوفتاده هنوز.
_تو دوسش داری ملودی؟
خندم گرفت :شوخیت گرفته؟ این چه حرفیه اخه؟؟ اون سلیقه ی منه؟
_وا؟؟ مگه چشه؟
_ظاهرش که عالی .ولی به نظرت من میتونم با یه ادم الشی کنار بیام؟
_اگه تو رو بخواد چی؟
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_من نمیتونم مثل بقیه گوشه و کنار زندگیش باشم!
_میتونه تغیر کنه!
_کسی که یه عمر اینجوری زندگی کرده قابل تغیر نیست .ببین اگه یه پسری دو سه
دوس دختر داشته باشه که با همشون به نوبت دوس شده باشه قابل تحمل تره .به این بگی
الشی ،الشی بهش برمیخوره!
_حرفات درسته .تا ببینیم خدا چی میخواد .حاالم پاشو بریم .هنوز هیچ جا رو نگشتیم!
حالم بهتر شده بود .بلند شدم و با نسیم رفتیم رو پل ....تمام حرفایی که بهش زدم منهای
احساسم به رسا همه واقعیت بود ....یعنی من دوسش داشتم؟ خاک بر سرم!!
من باید جلوی دلمو میگرفتم ....من خیلی ضعیفم! بهش نگاه کردم که همراه کیانا داشت
قدم میزد!
از تمام دوست دختراش متنفر بودمممم!
رسا::::::::::::::
امشبم با تمام عذاب کشیدناش تموم شد ....تمام مدت کیانا مثل کنه بهم چسپیده بود و ول
کنم نبود .میدیدم فراز داره دور و بر ملودی میپلکه ولی کاری ازم ساخته نبود جز چشم
غره رفتن به ملودی تا بلکه خودش دکش کنه!!
بازم مثل همیشه به سختی کیانا رو دک کردم و گوشی به دست رفتم تو بالکن اتاق تا
کمی سیگار بکشم!
یه نخ روشن کردم گذاشتم گوشه ی لبم و گوشیمو در اوردم! ملودی انالین بود و بهش پی
ام دادم :دنیا خوابید؟
سین کرد و جواب داد :نه هنوز .کارش داری؟
_مزخرف نگو .تا خوابید برو تو حیاط ویال تا بیام .با خودت کار دارم فسقلی!
_ولی من خوابم میاد .خیلی خستم....
میخواد منو حرص بده بچه پرو .براش نوشتم :اشکال نداره .منم میام تو اتاقت و پیشت
میخوابم.
_مرض ! تا بقیه خوابیدن میام .بای!
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لبخندی زدم و استیکر بغل براش فرستادم ....به روی خودش نیاورد و دیگه چیزی
نگفت!
اونقد تو بالکن موندم که کیانا هم خوابش برد! بالشمو بغل کرده بود و خوابیده بود ....دلم
براش میسوخت .اما دیگه جایی تو زندگیه من نداشت ....نه اون نه هیچ کس دیگه ای!
به ملودی پی ام دادم برو تو حیاط!
خودمم کمی معطل کردم و با پوشیدن سویشرتم از اتاق زدم بیرون .با احتیاط پله ها رو
طی کردم و از ویال بیرون رفتم .ملودی گوشه ی حیاط زیر درختا ایستاده بود ....رفتم
سمتش که برگشت و خیره شد تو چشمام! نتونستم خودمو کنترل کنم ....دیگه نمیشد پا
بزارم رو احساسم! االن فقط لمسش میتونست روح وحشیمو اروم کنه....
به محض رسیدن بدون اینکه مهلت حرف زدم بهش بدم چسپوندمش به دیوار حیاط و
لبامو گذاشتم رو لباش!
چند لحظه ای با تعجب تو چشمام خیره شد ولی کمی بعد همزمان با هم چشمامون بسته
شد ....ناب ترین حسی بود که تا حاال تجربه کرده بودم! بوسیدن لبهایی که اولین بار بود
توسط یه مرد لمس میشه و این افتخار نصیب من شده بود ....پشت هم میبوسیدم و می
مکیدم ....ملودی حتی اگرم میخواست همراهیم کنه فرصت پیدا نمیکرد!
هر دومون نفس کم اورده بودیم و در حالی که پیشونی هامون به هم چسپیده بود به سختی
از لباش دل کندم ....هر دو نفس نفس میزدیم و تو چشمای هم خیره بودیم ....لب باز
کردم :ملودی ....خیلی دوست ....دارم عزیزم!!
انگار وزنه ی یه تنی از روم برداشتن ....با این اعتراف شیرین خیلی سبک شده بودم!
ملودی سرشو انداخت پایین که بغلش کردم :ببخش اگه رو خودم کنترلی ندارم .اونقد تو
کف این لبا بودم که نمیتونم ازشون بگذرم!
لبخند شیرینی زد که دوباره بوسیدمش
ولی اینبار خیلی زود ازش جدا شدم که با خودش نگه جنبه ندارم.
دستشو گرفتم و با هم روی سکویی که تو حیاط بودیم نشستیم :ملودی؟ چیزی نمیخوای
بگی؟؟
اروم گفت :اونقد شوکم که نمیدونم چی باید بگم!
دستمو دور شونش حلقه کردم :کوچولوی من ....دوسم داری؟
سرشو به عالمت منفی تکون داد که خندیدم :اشکالی نداره .کاری میکنم عاشقم بشی!
با پرویی نگاهم کرد :تو که هی منو اذیت میکردی .کی فرصت شد عاشقم بشی!
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_ای جانم .چقد تو شیرین زبونی!
_رسااااا؟؟ مثل بچه ها باهام رفتار نکن!
_هیییسس! ملودی شبه ها! تو که نمیخوای بچه ها ما رو با هم ببینن؟
با اخم بلند شد :اگه ازشون میترسی چرا اومدی؟ پاشو برو تو تا تو رو با یه بچه ندیدن!
خندیدم .من واقعا عاشق یه بچه شدم ....دستشو گرفتم و دوباره نشوندمش :کی گفته من
میترسم؟ بزار همه چی اوکی بشه اونقد ببین چیکارا برات میکنم!
با تعجب نگاهم کرد :من هنوزم نمیتونم باور کنم همه چی جدیه! بیشتر شبیه یه شوخیه!
_چی میگی ملودی؟ شوخی چیه؟؟
_چطور میشه تو این مدت کم تو عاشق من بشی؟ تویی که این همه دوس دختر داری!
_اولی رو خودمم نمیدونم! اما راجع به دومی باید بگم که اونا هیچ ربطی به این موضوع
ندارن .همه چیو با هم قاطی نکن ملودی!
پوزخندی زد :من که بهت عالقه ای ندارم .ولی اگرم داشتم هیچ وقت حاضر نبودم گوشه
ی زندگیت باشم و تو رو با بقیه تقسیم کنم.
بلند شد بره که با عجله جلوشو گرفتم :این مزخرفات چیه؟ گوشه کنار زندگیم باشی؟
احمق تو همه ی زندگیه منی! چیکار کنم باورت بشه میخوامت؟
ملودی خودم میدونم گذشته ی خوبی ندارم و شرایط االنمم از لجن زار بدتره .میدونم حق
داری حرفامو باور نکنی ...اما بخدا قسم دروغ نمیگم .خودمم نمیدونم چطور شد منی که
 27سال بدون هیچ دلبستگی زندگی کردم در عرض یکی دو ماه اینجور عاشق و شیفته
ی تو شدم .ملودی هیچ وقت ازم نپرس چطوری و چرا؟ چون خودمم نمیدونم .فقط به
خودم اومدم دیدم میخوامت .بیشتر از خودم....
االنم اونقد میخوامت که هیچ کس جلودارم نیست! تو فقط بگو چطوری بهت ثابت کنم؟
چیکار کنم باور کنی؟
حق به جانب نگاهم کرد :همون که خودت گفتی من نمیتونم باورت کنم .عالقه ای هم به
این جور روابط ندارم.
_ملودی ....کوتاه بیا دیگه! تا حاال تو عمرم به یه دختر درخواستم ندادم ....چه برسه به
این هنه اصرار و خواهش تنما!
_مگه مجبورت کردم؟ االنم برو رد کارت!
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خواست بره که هر دو دستشو گرفتم و نگهش داشتم :بمون لعنتی ....من خودم تو رو
خواستم .پس نه منت میزارم نه ادعایی دارم .منم که بهت نیاز دارم ،به حضورت ...به
لمست ...به بودن همیشگیت!
_از کجا معلوم دو روز دیگه پشیمون نشی و نزنی زیر حرفات؟ من نمیخوام اولین
تجربم اخرین تجربم باشه!
خم شدم سمتش و تو گوشش زمزمه کردم :اتفاقا من میخوام اولین تجربت اخریش باشه.
نمیخوام تا ابد جز با من با هیچ کس دیگه ای در این مورد حتی حرف بزنی! من اولین و
اخرینت باید باشم! در ضمن من اولین باره تو زندگیم به یه دختر احساس دارم .پس بهت
قول شرف میدم که هیچ زمانی از تصمیمم برنگردم .تو فقط و فقط مال منی ملودی!
چشمای خوشگلشو ریز کرد :بهت نمیاد غیرتی باشی! اخه اونایی که باهاتن....
_ملودی ....میشه هی اسم اونا رو نیاری! یه مرد فقط رو کسی که دوسش داره غیرت
داره .کسی جرعت داره چپ نگات کنه ،بخدا قسم بیچارش میکنم!
با خنده گفت :حاال بیخیال .میخوای بدونی چطوری حاضر میشم باهات باشم؟
_خب معلومه .هر شرطی بزاری رو چشام.
_شروع کنم؟
خندیدم :بیا بریم بشینیم! سرپایی خستت میشه!
با هم نشستیم که گفت :اول از همه باید با تمام دخترایی که ارتباط داری کات کنی!
فهمیدی رسا؟ با همشون! حتی دوست معمولی و اجتماعی هم نداریم.
_چشممممم .قبل از اینکه تو بگی خودم شروع کردم به کات کردن .از وقتی به دلم
نشستی دیگه هیشکی برام جذابیت نداره.
_ساکت تا بعدشو بگم.
_بگو کوچولو....
_یه مورد هیزبازی و نخ دادن و خیانت ببینم ازت تا ابد دیگه اسممو نمیاری!
خیلی جدی نگاهش کردم :فکرشو از سرت بیرون کن بعده تو بخوام با کسی باشم!
_سوم اینکه حق نداری منو تغیر بدی .با خودت نگی هنوز سنش کمه ک میتونم
اونجوری میخوام بزرگش کنم.
_من تو رو همین جوری عاشقت شدم دردت به جونم!
47

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

_االن چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه .فقط اینکه با مامانم حرف میزنی! حوصله دردسر
ندارم.
_اونم چشم ...تموم؟
_اره .راستی تا قبل از شرط اول نمیتونم قبول کنم با هم باشیم .باید اول خودتو ثابت
کنی!
_چشم .حاال میشه من یه سوال بپرسم؟
_بگو!
_بابات کجاست؟ چرا اصال نیستش؟
نگاهش عوض شد ....یه غم عجیب و بزرگ تو چشماش نشست! اونقد که از سوالم
پشیمون شدم ....خواستم چیزی بگم که خودش به حرف اومد :بیشتر از یک ساله که
فوت کرده!
_اوه ....خیلی متاسفم عزیزم .خدا رحتمش کنه!
_ممنون .دیگه باهام کاری نداری؟ من برم تا کسی متوجه نشده.
_نه عزیزم .برو بخواب که فردا قراره بریم بازار.
سرشو اروم تکون داد و بلند شد ....چند قدمی ازم فاصله گرفت که بی طاقت رفتم سمتش
و بغلش کردم! بعده چند لحظه دستاش دورم حلقه شد ....تو گوشش زمزمه کردم :تو...
مال ...منی! فقط من!
سرشو اروم تکون داد که بیشتر به خودم فشارش دادم ....هر لحظه که میگذشت بیشتر
عاشقش میشدم! میدونستم فقط کنار ملودی اروم میشم و فقط با اون طعم خوشبختی و
ارامش رو میچشم!
روی موهاشو بوسیدم و اجازه دادم بره ....بعده تو اغوش گرفتنش و بوسیدنش کنترل
خودم خیلی سخت تر شده بود .طعم لباشو که چشیدم دیگه نمیتونم برای لحظه ای از
فکرش بیام بیرون.
وقتی رفت منم پشت سرش رفتم تو و یه راست رفتم باال تو اتاقم.
کیانا رو تخت نشسته بود و معلوم بود خیلی عصبانیه .بیخیال تی شرتمو در اوردم و
شلوارمو با یه شلوارک عوض کردم و رفتم رو تخت .میخواستم بخوابم که اومد سمتم:
یه بار همچین گوهی خوردی و بخشیدمت ...بازم؟؟
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با عصبانیت نیم خیز شدم سمتش :چه غلطی کردی؟ جرعت داری یه بار دیگه تکرارش
کن!
ترسیده نگاهم کرد :من ...من فقط گفتم...
_چی گفتی؟
_من ...تو رو با اون ...دختره دیدم!
_خب؟
_خب؟ رسا مگه تو قول ندادی دیگه خیانت نکنی؟ مگه قول ندادی فقط مال من باشی؟
پوزخندی زدم :پشیمون شدم .حرفیه؟
_بخدا بیچارتون میکنم!
دستشو گرفتم و پیچوندم :جرعت داری فقط لب باز کن تا اون روی سگم باال بیاد.
_ای ....ای رسا! دستم....
ولش کردم و پرتش کردم رو زمین :دهنتو میبندی و صداتم در نمیاد!
بلند شد و با عجله وسایلشو انداخت تو ساکش زد بیرون ....به جهنم .بزار بره!
با کنجکاوی رفتم بیرون که دیدم رفت سمت اتاق ملودی و دنیا! بدون در زدن رفت تو و
بعده چند ثانیه صداشون اومد .با عجله رفتم تو اتاق ....دنیا از خواب پریده بود و داشت
با تعجب به ملودی و کیانا نگاه میکرد ....کیانا دست ملودی رو گرفته بود و داشت اتاقش
بیرونش میکرد .با عصبانیت ملودی رو عقب کشیدم و پشتم قایم کردم :داری چه غلطی
میکنی؟ منو سگ نکن نصف شبی!
_بهش بگو گورشو از این اتاق گم کنه من میخوام اینجا بخوابم.
_صداتو بیار پایین تا نزدم ناکارت نکردم .خفه شو و بتمرگ رو تخت .ملودی خودشم
بخواد نمیزارم اینجا بمونه!
کیانا از ترس خفه شد و من برگشتم سمت ملودی ....تو شوک بود طفلک :برو تو اتاق
من بخواب .االن وسایلتو برات میارم.
با تعجب نگاهم :چی؟ اونجا چرا؟ نمیشه ک...
_من میرم تو سالن میخوابم .نگران نباش! ببخش که بخاطر دیوونه بازیای کیانا مجبوری
بدخواب بشی!
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صدای پوزخند کیانا بلند شد و گفت :ببخشین که فهمیدم با همین!
_خفه شو کیانا.
ملودی رو فرستادم بره اتاقم و رفتم سر کمد تا وسایلشو جمع کنم .دنیا رفته بود زیر پتو
و صدای هق هق خفش میومد .شاید کیانا اونقد حالش بود که متوجه نمیشد ....وسایلشو
جمع کردم و قبل از رفتن رو به کیانا گفتم :کافیه دهنتو باز کنی و از قضیه امشب چیزی
بگی .بخدا من و ملودی با هم رابطه نداریم .براش دردسر درست نکن.
با گریه گفت :خودم دیدم بغلش کردی و بوسیدیش!
_دلیل نمیشه با یه بغل کردن ادم رابطه داشته .تو هم دیگه خودتو ثابت کردی! شب
بخیر....
بی توجه به صدا زدناش رفتم سمت اتاقم .رفتم و تو و درو بستم ...ملودی رو تخت
نشسته بود سرش پایین بود!
جلوش زانو زدم :ملی؟ عزیزم چیزی شده؟
نگاهم کرد :چه رویی داری تو....
خندیدم :به نفعمون شد که! این اتفاق باید یه روزی میوفتاد.
_ولی فکر نکنم به راحتی دست بردار باشه!
_خب معلومه .تازه اولشه .ولی همینکه جرقش خورد هم خوبه.
_اوکی .مرسی که وسایلمو اوردی .برو پایین بخواب تا منم بخوابم!
_تا صب رو تختم بعدش میرم پایین که کسی شک نکنه!
ملودی::::::::::::::
با خوابالودگی رو تخت دراز کشیدم و گفتم :مسخره بازی درنیار .برو پایین بخواب.
اومد رو تخت و از پشت بغلم کرد :دلت میاد برم رو کاناپه بخوابم که تمام عظالتم
بگیره؟؟ اونم این هیکل ورزشکاری....
برگشتم سمتش ....هیچی جز یه شلوارک تنش نبود .نمیتونستم انکار کنم که عاشق هیکل
ورزیده و گندش بودم!
دستمو اروم رو سیکس پکش کشیدم :چند ساله ورزش میکنی؟؟
_ 9ساله .دوس داری؟
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لب پایینمو گاز گرفتمو سرمو به عالمت مثبت تکون دادم ....ملودی پرو و شیطون ببین
چطوری جلو این پسره موش شده!
تو دلم سر خودم داد زدم :اخه احمق منکی تا حاال تو این موقعیت قرار گرفته بودم؟؟
رسا موهامو از صورتم کنار زد و پیشونیمو بوسید :باورم نمیشه االن رو این تخت تو
کنارمی! مثل یه رویا میمونه ملودی!
نگاهش کردم ....چشماش صداقتشو داد میزد! بی اختیار لبخندی بهش زدم که اونم لبخند
جذابی رو لباش نشست .دستمو اوردم باال و رو ته ریشش کشیدم :رسا؟
_جان دلم؟
_میشه هیج وقت بهش دست نزنی؟ من خیلی دوسش دارم.
دستمو گرفت و بوسید :چشممممم ....دردت به سرم کوچولوی من .هر چی تو بگی!
سرمو رو بازوش جابه جا کردم :خیلی خوابم میاد .خیلی!
دست گنده و تنومندشو دورم حلقه کرد و کامل تو بغلش گم شدم!
تو گوشم زمزمه کرد :بخواب جوجه کوچولوی من! رسا مراقبته....
به جرعت میتونم بگم شیرین ترین و راحت ترین خوابی بود که بعده مرگم پدرم دیدم!
درسته نباید مقایسه کنم چون ممکنه رو رسا حساب دیگه ای باز کنم ....مخصوصا با این
اختالف سنی! ولی واقعیت این بود که رسا هم عشق من بود هم میتونست بهترین تکیه
گاهم باشه!
صب با سر و صدای اطرافم بیدار شدم .سرمو از زیر پتو بیرون کشیدم .نسیم لبه ی
تختم نشسته بود و رسا و فربدم رو کاناپه ی وسط اتاق نشسته بودن و داشتن حرف
میزدن....
رسا حق به جانب گفت :تقصیر خودش بود که گند زد به همه چی! خودش وسایلشو جمع
کرد و رفت .بعدم ملودی رو از اتاق بیرون کرد! من که نمیتونستم به خاطر شکاک
بازیای اون بزارم این بچه اواره بشه! شبا اینجا میخوابه و خودمم میرم تو سالن.
فربد با لحن ارومی گفت :حق باتوعه! کیانا اشتباه کرد به شما شک کرد .ولی االن
پیشمونه! بزار برگرده پیشت .ما که میدونیم چیزی بین شما نیست و کیانا هم فعال فقط به
من گفته! نزار ابروریزی بشه رسا!
_همون که گفتم! کیانا یه غلطی کرده باید تاوان بده .الکی که نیست بیای تهمت بزنی!
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یهو متوجه من شد :بیدار شدی؟
فربد و نسیم برگشتن سمت من که رسا از فرصت استفاده کرد و بوسه ای برام فرستاد.
جلو خندمو گرفتم و جواب سالم بچه ها رو دادم .خدا رو شکر لباسم مناسب بود جلو
فربد!
اون دوتا دوباره مشغول شدن و نسیم
اومد نزدیک :خوش میگذره؟
خندیدم و اروم گفتم :چه فایده تنهایی!
اونم خندید! نیشگونی ازم گرفت و اروم گفت :اینجوری که داره پیش میره به زودی
میوفته تو دام!
دوس داشتم راجع به دیشب با نسیم حرف بزنم .اما یه جورایی خجالت میکشیدم....
اخرشم بحثشون به جایی نرسید و رسا اجازه نداد کیانا برگرده .خوشحال بودم .رسا واقعا
تو تصمیمش جدی بود!
فربد گفت نسیم میاد پیش من و رسا بره پیشش ولی رسا قبول نکرد گفت اینجوری راحت
نیست! اب زیرکاه .من که میدونم تو دردت چیه!
لباس عوض کردم و با نسیم رفتم پایین .قرار بود بعده صبحونه بریم بازار ...اوایل ابان
ماه بود و هوا ابری! عاشق این هوام من ...کاش میشد با رسا تنهایی برم ...خاک بر سر
بی جنبم کنن!
رسا::::::::::::::
تو سه تا ماشین تقسم شدیم و رفتیم بازار!! ملودی و نسیم با هم بودن و بی اختیار کل
حواسم پیش ملودی بود ....کیانا و دنیا هم که با هم بودن .مطمئنن تا االن دنیا هم خبردار
شده! واسه همینه هر چند لحظه یک بار با تنفر به ملودی نگاه میکردن.
فربد خودشو بهم رسوند و اروم گفت :چطور انتظار داری باور کنم هیچی بین تو و
ملودی نیست؟ تو همش داری نگاهش میکنی!
خیلی عادی گفتم :خب خوشگله .دست خودم نیست!
قیافش دیدنی بود ....خندم گرفت :خب میخواستی بهت دروغ بگم؟
_نه .ولی اولین باره تو از زیبایی یه دختر تعریف میکنی! در حالی دختر خوشگل کم
دور و برت نیست!
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_اخه ملودی یه چیز دیگست .عجیب به دل ادم میشینه .اگه فراز رفت سمتش بهش تذکر
بده .من هیچ بهونه ای ندارم .ولی تو داری! تازه اگه من برم با سابقه ی خرابم همه
برامون حرف درست کنن!
_تو رسما رد دادی رسا! ملودی رو به خودت وابسته نکنیا؟ اون بچست .احساساتش
خیلی پاکه! زودم اسیب میبینه .بخوای اونم مثل بقیه باهاش بازی کنی کالمون میره تو
هم! ملودی جای خواهرمه و خیلی برام عزیزه! گفتم که بدونی!
بی اختیار گفتم :هیچ وقت با ملودی مثل بقیه رفتار نمیکنم .اما بهت قول نمیدم ازش
خوش نیاد .دله دیگه....
با تعجب نگاهم کرد که با بچه ها وارد یه مجتمع خرید خیلی بزرگ شدیم! همه مشغول
خرید بودن و منم که چشم بقیه رو دور دیدم خودمو به ملودی رسوندم :سالم کوچولو!
با اخم نگاهم کرد :برو تا کسی ندیده!
_باز شروع کردی؟ هر وقت که دلم بخواد میاد سمتت به هیچ کسم ربطی نداره.
_حوصله بحث کردن ندارم رسا .ولم کن.
_میشه بپرسم چیشده؟
_به خودم ربط داره....
لعنتی ....من اهل ناز کشیدن نبودم .بلد نبودم یه دخترو با حرفام اروم کنم .ازش فاصله
گرفتم و رو یکی از صندلی های بوتیک نشستم .ملودی هنوز اخماش تو هم بود ....نسیم
اومد پیشش و با هم مشغول خرید شدن .مغازه ی خیلی بزرگی بود و میدونستم حاال حاال
خریداشون تموم نمیشه .رفتم سمت فروشنده :ببخشید خانم.
_بفرمایید.
با دست ملودی رو بهش نشون داد و گفتم :هر چی اون بچه خرید حساب کنید و
فاکتورشو بهم بدید .به هیچ وجه نمیزارید خودش حساب کنه.
_چشم!
ملودی:::::::::::::::
زیر نگاه های رسا و فراز تک تک لباسایی که دوس داشتم رو برداشتم و گذاشتم رو
ویترین .عادتم بود اینجوری خرکی خرید کنم....
رفتم سمت شومیز مشکی طرح داری که کیانا اومد سمتم :بی لباس مونده بودی بدبخت؟؟
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با خونسردی نگاهش کردم :گفتم نظر بده تو؟
با عصبانیت بهم نزدیک شد :ببین دختره ی عوضی ....فک نکن دست رو دست میزارم
تا بیای کار نیمه تموم مامانتو تموم کنی! دور و بر رسا پیدات نشه که بد میبینی!
از حرفاش سر درنمیاوردم ولی پوزخندی زدم و گفتم :جذب کردن رسا برام مثل اب
خوردنه .پس تحریکم نکن لطفا!
از کوره در رفت :خفه شو عوضی! فک کردی کی هستی؟ دوبار نگات کرده با خودت
گفتی دیگه عاشقت شده؟ نه جونم ....اون عادتشه .هرزگی تو خونشه! فکر کردی توی
جوجه فسقلی میتونی از پس ادمی مثل رسا بر بیای؟؟ اونم با این هیکل نحیفت؟ بدبخت
بخوای با رسا باشی دو روزه زیر دستش جون میدی ....حاال یا از کتک ،یا هم از رابطه
های خشن و وحشتناک!
اعتراف میکنم واقعا ترسیدم ....از رفتار دیشب رسا با کیانا هم میشد فهمید که چقد خشنه
و خود رائیه!
نمیدونم کیانا چی تو چشمام دید که با غرور گفت :اگه میخوای اسیب نبینی هر چه زود
تر گورتو از زندگی رسا گم کن! اون ادم عشق و عاشقی نیست! تنها چیزی که از یه
دختر میخواد فقط و فقط سکسه!
اینو گفت و رفت!
با اعصابی داغون رفتم سمت فروشنده :چقد شدن؟
_حساب شده!
با تعجب نگاهش کردم :من که حساب نکردم؟
_اون اقا ....حساب کردن!
به رسا اشاره کرد ....با عصبانیت رفتم سمتش که با غرور نگاهم کرد :جانم؟
_مرض و جانم .چرا تو خریدای منو حساب کردی؟؟
یه ابروش باال پرید :چرا اینقد عصبی؟
_به خودم ربط داره! االن جلو بچه ها چیزی بهت نمیگم .وقتی رفتیم ویال باهات حساب
میکنم .دیگه هم نمیخوام تو کارام دخالت کنی یا دور و برم پیدات بشه!
زیر نگاه متعجبش رفتم سمت نسیم ....باید پا میذاشتم رو دلم .رسا مرد من نبود! من
نمیتونم....
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رسا::::::::::::::
با چشمای گرد به رفتن ملودی نگاه کردم ....چرا یهو جنی شد اخه! بداخالقی میکرد نه
این مدلی دیگه....
نسیم اومد سمتم :تو خرید نداری؟ چرا همش اینجا وایسادی؟؟
_حوصله ندارم اصال .زود تموم کنین برگردیم ویال....
با شیطنت گفت :میخوای با کیانا اشتیت بدم حوصلت برگرده؟
با اخم نگاهش کردم که خندید و اروم گفت :ملودی همیشه اخالقش خرکیه .به دل نگیر
تو!
_چرا باید بخاطر دوست دیوونت ناراحت بشم؟ من اصال بهش فکرم نمیکنم.
دوباره خندید :اره تو که راست میگی!
خواست بره که دوباره برگشت سمتم و گفت :فکر کنم بخاطر حرفای کیانا بهم ریخته.
چند دیقه پیش داشت باهاش حرف میزد!
_چی؟ چی گفت بهش؟
_نمیدونم .از خوده ملودی بپرس!
و رفت ....لعنتی ....باید حدس میزدم .معلوم نیست چه چرت و پرتی بهش گفته که
اینجوری شده بچه!!
باالخره خریداشون تموم شد و زدیم بیرون .ملودی هنوزم اخم کرده بود و قیافه ی
سرحال کیانا و دنیا نشون میداد به چیزی که خواستن رسیدن....
همگی وسایلشون رو گذاشتن تو ماشینا و رفتیم یه رستوران سنتی تا ناهار بخوریم.
با جون کندن تحمل کردم تا ناهارم تموم شد و برگشتیم ویال ....هممون خسته بودیم و
قرار شد استراحت کنیم عصر دوباره بزنیم بیرون!
لباس عوض کردم و از اتاق زدم بیرون که با ملودی رو در رو شدم .خواستم چیزی بگم
که سریع گفت :همه کاراتو انجام بده که دوباره نخوای برگردی ....من میخوام با خیال
راحت استراحت کنم!
با عصبانیت نگاهش کردم :اتفاقا کارت دارم .منتظرم باش!
بدون حرف رفت تو و درو کوبید بهم ....ادمت میکنم ملودی! خیلی چموشی!
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رفتم پایین و رو کاناپه ی اصلی دراز کشیدم ....بچه ها همشون رفته بودن اتاقاشون
استراحت کنن و منتظر بودم زمان بگذره تا برم باال پیش ملودی!
_رسا؟
برگشتم سمت کیانا ....مظلوم نگاهم کرد و اومد جلو :بیا برگردیم اتاقمون عزیزم.
اینجوری اذیت میشی! منم که بدون تو خوابم نمیبره!
با خشم نگاهش کردم :گمشو برو تو اتاقت بخواب و بزار منم استراحت کنم ...اصال
حوصلتو ندارم کیانا!
بادش خوابید :رسا این چه طرز حرف زدنه؟ مگه من چیکارت کردم؟
_فقط برو....
صدام اونقد دورگه و عصبی بود که به جای اصرار بیشتر سریع فرار کرد!
یه ربع با بدبختی طاقت اوردم و وقتی دیدم صدا ها خوابیده بلند شدم و رفتم باال ....اروم
درو باز کردم و رفتم تو ....ملودی با عصبانیت بلند شد و رو تخت نشست :بلد نیستی در
بزنی؟
رفتم و لبه ی تخت نشستم :خواب بودی؟
_کارتو بگو و برو....
باز عصبی شدم :چته تو؟؟ چه مرگته اخه؟ میشه بگی چیکار کردم که الیق این رفتارم؟
با چشمای گرد نگاهم کرد :حق با کیانا بود .تو واقعا یه روانی هستی....
_کیانا چه گوهی خورده؟
_هر چی گفته درست بوده.
_ملودی عصبیم نکن .بگو کیانا چی گفته بهت؟؟
_گفت تو عصبی و دیوونه ای! هرزه ای ....نمیتونی با یه نفر باشی! گفت کنارت امنیت
جونی ندارم چون هم دست بزن داری هم تو رابطه وحشی هستی!
با تعجب نگاهش کردم که گفت :انکار نکنیا؟
_نمیکنم....
چشاش گرد شد طفلک و وا رفت!
اروم دستشو گرفتم :درسته غلط زیادی کرده اینا رو بهت گفته اما همش درسته.
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با وحشت نگاهم کرد که گفتم :ولی دلیل نمیشه برا تو هم اینجوری باشم!
_منظورت چیه؟؟ تو همینی که هستی! تغیر که نمیکنی!
_ملودی ....باور بکنی یا نه من بار اولمه به یه دختر حس دارم .تو با همه برام فرق
داری ....فقط میتونم بگم دوست دارم و قول میدم تا اخر عمرم بهت وفادار باشم و
خوشبختت کنم!
_چطور باور کنم وقتی همه چی علیه توعه!
_درباره ی روابطم اصال نمیخوام حرف بزنم چون این بحث تموم شده .اخالقمم که قبول
دارم بده ....یکم خشنم!
پوزخند زد :یکم؟ تو دیشب کم مونده بود کیانا رو بزنی! حتی با منم بداخالقی!
دلم براش ضعف رفت و بی اختیار بغلش کردم :ای جووونم ....کوچولوی من خیلی
حساسه!
خودشو ازم جدا کرد :رسااااا؟ دارم جدی باهات حرف میزنم!
پیشونیشو بوسیدم و ازش فاصله گرفتم :اخالقم دست خودم نیست ملودی .یه خورده
عصبی و خشنم ولی قول میدم تو رابطمون مواظب باشم! ولی فقط با تو ....با کسی بحثم
شد نیای بهم خورده بگیری!
سرشو اروم تکون داد که گفتم :دیگه چی؟
کمی مکث کرد و گفت :امممم ....چیزه....
_بگو ملودی .راحت باش!
_راسته تو رابطه خیلی خشنی؟
بی اختیار زدم زیر خنده ....این بچه هم به چه چیزایی فکر میکنه ها!
با اخم نگام کرد :نخند رسا! جدی گفتم ....چرا مسخره میکنی؟
_مسخره؟ من غلط بکنم عزیزم ....فقط خندم گرفته !
_حاال هر چی ....جوابمو بده.
_شاید درست گفته باشه .ولی االن نمیتونم درست بهت توضیح بدم .باید عملی انجام
بدیم....
_رساااااا؟؟
_هیسسس .میخوای همه رو خبردار کنی بچه؟
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_اینقد اذیتم نکن خب؟
دوباره بوسیدمش :چشممم .پس بحث فعال تمومه! ملودی هر کسی اخالق و رفتار خاصی
داره .همیشه هم ثابت نیست .باید با طرف زندگی کنی تا بشناسیش! تو هم یه خورده
بگذره خودت متوجه همه چی میشی!
_اهوم ....یه چیز دیگه!
_چی؟
_تو و مامانم رابطتون چه شکلی بود که کیانا دربارش حرف زد؟
کیانای احمق ....بیچارت میکنم....
با خونسردی لبخندی بهش زدم :دو تا همکار! چطور مگه؟
_هیچی بیخیال.
_دیگه چیزی نمونده؟
_نچ.
_چه خوب!
رو تخت دراز کشیدم و بغلش کردم! با تعجب نگاهم کرد :چیکار میکنی رسا؟ یکی میاد
میبینه!
_هیسسس! بزار کنارت اروم بشم ملودی .قول میدم زود برم!
ساکت شد و دستمو بردم تو موهام .سرمو جلو بردم و عطر تن و موهاشو نفس کشیدم....
خوده زندگی بود! این دختر ارامش من بود!
ملودی:::::::::::::::
بین خواب و بیداری بودم که رسا ازم جدا شد و پیشونیمو بوسید....
_رسا؟
_جوووونم؟
_کجا میخوای میخوای بری؟
_تو بخواب عزیزم .من برم پایین .بچه ها به زودی بیدار میشن!
_نرو ....پیشم بمون!
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دوباره کنارم دراز کشید و موهامو بوسید :کنارتم کوچولو .بخواب!
دوباره چشمام گرم شد و به خواب فرو رفتم!
با صدای نسیم چشمامو باز کردم :ملودی؟ چقد خوابالو شدی تو! پاشو میخوایم بریم
بیرون!
رو تخت نشستم :ساعت چنده؟
_ ! 6همه دارن اماده میشن .تو هم پاشو دیگه.
سر تکون دادم و رفتم سرویس! کارامو کردم و زدم بیرون :چرا اینجایی؟ تو هم برو
اماده شو دیگه!
چشماشو از تخت گرفت و نگاهم کرد :کسی اینجا بود؟
_نه .چطور؟
_پس چرا اون سمت تخت بهم ریختست .کامل معلومه یکی دیگم اونطرف بوده.
_نسیم؟ میخوای سر به سرم بزاری؟
اخماش رفت تو هم :بگو غریبه ای و نمیخوام چیزی بهت بگم دیگه! منو باش فکر کردم
همون جوری که تو از همه چیزام خبر داری تو هم در مورد زندگیت باهام حرف
میزنی!
رفتم سمت در اتاق که سریع دستشو گرفتم :نرو نسیم .رسا اینجا بود!
شوکه نگاهم کرد :تا این حد پیش رفتین یعنی؟؟
سرمو انداختم پایین که گفت :فهمیده بودم بهم حس دارین اما فکر نمیکردم با هم اوکی
شده باشین!
_امشب همه چیو برات میگم .باش؟
_خیلی خب .زود اماده شو و بیا!
وقتی رفت منم رفتم سراغ لباس پوشیدن! دیگه از نسیم خجالت میکشیدم .همین دیشب
داشتم میگفتم رسا الشیه و به درد من نمیخوره .البته هنوزم رو حرفم هستم ولی چه
فایده؟ دل که حرف حساب سرش نمیشه!
تیپ خوشگل و دخترونه ای زدم و بعده ادکلن زدن خواستم بزنم بیرون که رسا اومد
تو ....با دیدنم لبخند شیرینی رو لباش نشست :چقد خوشگلی تو ملودی ....هر روز زیبا
تر از دیروز!
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خندیدم که با لذت نگاهم کرد :قربون خنده هات برم!
خواستم برم بغلش و بهش بگم اونم جذاب ترین پسریه که تا حاال دیدم ،ولی این غرور
خرکی....
خودش جلو اومد و پیشونیمو بوسید :از چیزی ناراحتی؟
_نه .ولی....
_حرف بزن.
_نسیم فهمید با همیم!
_اینکه ناراحتی نداره! بالخره یه روز همه میفهمن.
_خجالت میکشم.
_دختر کوچولوی من ....من ملودی شیطونمو رو بیشتر دوس دارما؟
خندمگرفت :اونم به وقتش اقا! حاالم تا کسی شک نکرده من برم پایین .زود اماده شو و
بیا!
_چشممممم !
رفتم پایین ....همه تو سالن بودن .به جز دنیا و کیانا بقیه جواب سالممو دادن و کنار
نسیم نشستم :کجا میخوایم بریم؟
ذوق زده گفت :میخوایم بریم کوه صفه!
_اوه .باید خیلی هیجان انگیز باشه .یادته بچه ها که رفته بودن چقد تعریف میکردن؟
_هووووم .عالیه!
کیانا با تحقیر به من و نسیم نگاه کرد :تا حاال تو عمرتون جایی نرفتین؟ اونجا ندید بدید
بازی درنیارین ابرومون رو ببرید!
فربد با خشم نگاهش کرد و خواست چیزی بگه که سارا رل یکی از بچه ها گفت :کیانا
دلت میاد؟ این حرفا و رفتار کودکانه ی ملودی و نسیم اقتضای سنشونه! اونا بچه هستن
و از تجربه کردن چیزای جدید ذوق میکنن و این نهایت لذت بردن از زندگیه .طرز
حرف زدن تو هم اصال خوب نیست .مثال داری دکتر میشی! بهتره کمی روی ادبیاتت
کار کنی عزیزم!
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کیانا رو کارد میزدی خونش درنمیومد .نسیم پوزخندی بهش زد ولی من رو به سارا
لبخندی زدم و اونم در جوابم لبخند زد!
با اومدن رسا بحث تموم شد و همه با هم زدیم بیرون بیرون .کوه صفه اون سر شهر بود
و قرار شد کمی تو شهر بگردیم بعد بریم!
بالخره ساعت  7بود که رسیدیم .ماشین ها رو پایین کوه پارک کردن و باید تا باال پیاده
روی میکردیم که البته مسیر زیادی نبود و کلی هم خوش میگذشت!
رسا::::::::::::::
تا مسیر باالی کوه دائم حواسم به ملودی بود که اذیت نشه یا لیز نخوره .جاده خوب بود
ولی دل من اروم نمیشد!
یاشار داشت کنارم میومد و از درباره ی دختری حرف میزد که ازش خواسته بینمون
واسطه بشه!
اگه یه ماه پیش بود امار دختره رو میگرفتم و اگه خوشم میومد باهاش اوکی میشدم ولی
حاال ....من ملودی رو پیدا کردم .کسی که روحمو اروم میکرد بدون حتی یه بار سکس!
پوزخندی زدم و گفتم :بیخیال یاشار! بهش بگو رسا اهل رابطه نیست!
زد زیر خنده :بگو چه مرگته تا حلش کنم .این مسخره بازیا چیه؟
خودمم خندم گرفته بود .واقعا هم مسخره بود ....یه تای ابرومو انداختم باال :حاال
عکسشو بده ببینم مالی هست یا نه!
گوشیشو در اورد و گفت :یکی دوساله اومدن ایران 24 .سالشه و باباش از اون
خرپوالست!
گوشیشو گرفت سمتم ....یه دختر چشم و ابرو طالیی خیلی خوشگل! موندم حاال از چیش
ایراد بگیرم.
گوشیو دادم دستش :خوشم نیومد!
_چرت نگو دیگه .درسته کیانا فوق العاده زیباست و همچنین بقیه دوستات .از هیچ
لحاظی هم کمبود نداری اما لیا هم خیلی خوشگله ناموسا! تو مهمونی مسعود تو رو دیده
و حسابی عاشقت شده .میدونه رل داری و مشکلی هم نداره.
خندیدم :نه بیاد و مشکل داشته باشه!
_خب حاال تو هم!
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_یاشار بهش بگو من حوصله ی رابطه ندارم! واقعیتش میخوام کمی تنها باشم .نمیبینی
دارم بقیه رو میپیچونم؟؟
_خوشی زیر دلتا؟ همه ارزوشونه این جور دخترا بهشون پا بدن!
_من که دیگه خسته شدم .این دختره رو هم یه جوری دست به سر کن بره!
_اوکی دادا .هر جور میلته!
با رسیدن به کافه رستورانی که تو دل کوه بود ساکت شدیم .به ملودی نگاه کردم که با
ذوق کودکانه ای مشغول نگاه کردن بود .این دختر خوده زندگی بود ....میتونستم تمام
چیزایی که هیچ وقت توی زندگیم رو نداشتم باهاش تجربه کنم!
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تقسیم شدیم و رو دوتا تخت نشستیم ....با ملودی و فربد و نسیم و یاشار و عرفان یه جا
بقیه هم یه جا!
دخترا وسط بودن و منم با رعایت فاصله کنار ملودی نشستم که فربد رو به ملودی گفت:
اگه رسا اذیتت کرد بهم بگو!
با خنده نگاهش کردم :مگه زورت بهم میرسه حاال؟
فربد با اشاره به بچه ها گفت :یاشار و عرفانم هستن!
عرفان سریع گفت :رو من حساب نکن داداش! دعوا کردن رسا رو دیدم و هیچ وقت از
این غلطا نمیکنم.
ملودی با هیجان نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که یهو ساکت شد ....لعنتی! باید هر چ
زودتر رابطمون رو علنی کنم .نمیخوام ملودی عذاب بکشه!
تا اخرشب صفه موندیم و بعده شام برگشتیم ویال ....برا خواب زود بود و بعده لباس
عوض کردن همگی تو سالن جمع شدیم!
فردا عصر برمیگشتیم تهران ،دوست داشتم فردا رو با ملودی بگذرونم ....دوتایی بریم
بیشه ی ناژوان! یه جای فوق العاده ....اما حیف که نمیشد!
بعده برگشتن اولین کاری که باید بکنم انجام شرط های ملودیه! نمیخوام بیشتر از این
ازش دور باشم! فکر ایکنه ملودی قراره مال من بشه یه انرژی فوق العاده بهم میداد....
تا حاال از داشتن هیچ دختری اینقد ذوق زده نبودم ....حتی وقتی چهارم دبیرستان بودم و
خوشگل ترین دختر محله مون بهم شماره داد!! ملودی ویژگی هایی داره که اونو از همه
متمایز میکنه!
به بچه ها که میخواستن بطری بازی کنن ملحق شدم ....دایره تشکیل دادیم و کیانا درست
مقابل من نشست! رو برگردوندم و دنبال ملودی گشتم ....سمت راستم کنار نسیم نشسته
بود و زیر گوشی حرف میزدن .این دوتا بچه اتیش پاره بودن و وصله ی ناجور بودن
واسه اکیپ!
عرفان یه بطری مشروب گذاشت وسط و چرخوندش ....بعده چند ثانیه ایستاد ....با
تعجب نگاهش کردم که سرش سمت ملودی بود و تهش ....تهش رو به فراز! لعنتی....
فراز لبخند مغروری و زد و گفت :جرعت یا حقیقت؟
ملودی اروم گفت :حقیقت!
_کسی تو زندگیته؟؟
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عالوه بر من بقیه هم به ملودی خیره شدن! فراز باید دهنش بسته بشه! میدونستم کیانا و
دنیا بیشتر از فراز تو کف جوابن ....باالخره ملودی لب باز کرد و اروم گفت :اره .یکی
هست!
عمیق ترین نفس زندگیمو کشیدم و بهش لبخند زدم .فراز بیچاره وا رفت :کی؟
یاشار سریع گفت :فقط یه سوال میشه پرسید .عرفان پاشو بطری رو بچرخون!
عرفان دوباره بطری رو چرخوند و اینبار رو دنیا و فربد وایساد! دنیا سریع گفت:
جرعت یا حقیقت؟
فربدم جرعت رو انتخاب کرد ....همه خواستن به دنیا پیشنهاد بدن چی ازش بخواد که
خودش گفت :پاشو نسیم رو ببوس! کمتر از یک دقیقه هم قبول نیست!
همه هورا کشیدن و ما هم زدیم زیر خنده! فربد که معلوم بود حسابی خوشش اومده اما
نسیم بیچاره رنگش پریده بود!
با عجله گفت :دنیا این چه حکمیه؟ اخه....
اونم لبخند حرص دراری زد که همه همزمان شروع کردن به دس زدن :یاال ببوسش یاال
ببوسش!
فربد برگشت سمت نسیم و لباشو گذاشت رو لباش! ملودی که کنارشون نشسته بود با
خجالت سرشو انداخت پایین و منم خودمو سرگرم کردم!
باالخره یه دیقه بین سر و صدای بچه ها تموم شد ....تشویقشون کردیم و نسیمم زیر لبی
چند تا فش نثار بچه ها کرد! عرفان دوباره بطری رو چرخوند و اینبار از بدشانسی
نوبت من و کیانا شد!
نمیخواستم بهونه دست کسی بدم پس ریکلس نگاهش کردم :حقیقت و انتخاب میکنم.
خیره شد بهم :چی برات کم گذاشتم؟؟
همه ساکت شدن ....انتظار هر چیزی رو داشتن جز این سوال!
خودمم شوکه شده بودم اما سعی کردم عادی باشم! خونسرد نگاهش کرد :نه چیزی کم
داشتی نه کم گذاشتی! من دیگه اون ادم سابق نیستم!
از دیوار صدا در میومد از اینا نه ....خب البته حق داشتن! من و کیانا  3سال با هم بودیم
و حاال رابطمون داشت بهم میخورد! بیچاره چنان مظلوم نگاهم میکرد که دلم به حالش
سوخت! ولی من فقط و فقط ملودی رو میخواستم و دیگه نمیخوام از رو دلسوزی با کسی
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باشم .نگاهمو ازش گرفتم که پویان با تعجب گفت :دارین مسخره بازی درمیارین؟؟ این
حرفا چیه؟
نگاهش کردم :همه چی کامال جدیه .فکر کنم بهتره کم کم شما هم بدونین!
سارا با عجله گفت :پس واسه همین اتاقتون رو جدا کردین؟؟
یهو صدای گریه ی کیانا تو سالن پیچید .بچه ها خواستن دلداریش بدن که بلند شد و رفت
باال ....جو سنگینی بود! نگاه همه رو حس میکردم ولی باید تحمل کنم! ملودی رو
میخوام پس باید تحمل کنم ....کات کردن با چند تا دختر که چیزی نیست .من چنان
شیفتش شدم که میدونم تا اخر عمرم نه ازش سیر میشم نه دیگه کسی رو میخوام!
قیافه بچه ها وقتی دیدنیه که بفهمن عاشق عضو جدید اکیپمون شدم!
عشق ....چه واژه ی غریب و مبهمی!
ملودی::::::::::::::
بعده رفتن کیانا بچه ها دیگه بازیو ادامه ندادن و هر کی رفت اتاقش بخوابه! من و نسیمم
داشتیم اروم با هم حرف میزدیم که فربد برگشت سمتمون :شما بخوابتون نمیاد؟ برید باال
تا من با رسا حرف بزنم.
بدون حرف رفتیم باال و نسیمم اومد تو اتاق من :به نظرت چی میخواد بهش بگه؟
لباس راحتی پوشیدم و رو تخت دراز کشیدم :من که دیگه کشش ندارم .همه چی بهم
ریخته.
_اره واقعا .کات کردن رسا و کیانا میتونه جالب ترین خبر باشه! تو دانشکده ی پزشکی
همه به عنوان جذاب ترین زوج میشناسنشون!
_اوه ...چه الکچری! چه زرنگ بوده رسا که هیچ کس از الشی بازیاش خبردار نمیشده!
با مشت کوبید تو بازوم :چه راحت میگیا؟ انگار نه انگار عاشق خودت شده!
_وای نسیممم....
_هوم؟ چته؟
_بهت که گفتم منم بهش حس دارم!
_نمیگفتیم معلوم بود.
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خندیدم :خب حاال .منم دوسش دارم و وقتی باهام حرف میزنه صداقتشو حس میکنم اما
هیییییچ جوره تو کتم نمیره این ادم بشه یا بخواد تک پر من بشه!
_خب معلومه که اینجوری مشخص نمیشه .بزار ببینیم اول میتونه با همشون کات کنه یا
نه! ولی خدایی همین که داره از کیانا میگذره نصف راهو رفته .اونم کیانا به این
خوشگلی و خوش هیکلی که همه تو کفشن! تازه برعکس بقیه دوستاش کیانا اولین
رابطش با رسا بوده و همیشه وفادار بوده بهش! گناه داره بیچاره....
با تعجب نگاهش کردم :برو همینارو جلوش بگو تا پیشمون بشه و برگرده بهش!
با بدجنسی گفت :نه نترس .رسا چشمش توی خل وضع رو گرفته که تو بغلش حل
میشی!
_زهرمار .پاشو گمشو بیرون!
_ارهههه ....البد فربدم منتظرمه ! رسا هم منتظره من گورمو گم کنم تا بیاد پیشت!
همون لحظه رسا درو باز کرد و اومد تو :حاال نه به این شدت .ولی مرسی که داری
زحمتو کم میکنی!
من زدم زیر خنده ولی نسیم با حرص کوسن تختو پرت کرد سمتش که رسا تو هوا
گرفتش :شوخی کردم بابا .چرا وحشی میشی؟
نسیم بلند شد و رفت سمت در :مسپارمت دست ملودی .خودش بلده ادمت کنه!
و رفت بیرون....
رسا درو بست اومد سمتم :کوچولوی من چطوره؟
_من خوبم .اگه کاری داری انجام بده و برو تا بچه ها بیشتر از این مشکوک نشدن.
اومد رو تخت و بغلم کرد :کار من خوابیدن کنار توعه فسقل!
_رسااااا؟ شب اخری همه چیو خراب نکن .امشبو برو پایین بخواب تا بریم تهران .بچه
ها بفهمن خیلی زشت میشه!
_میفهمی چی میگی؟ خوبه خودتم داری میگی شب اخره ! خب از فردا که دیگه پیشم
نیستی .پس بزار امشب با خیال راحت پیشت باشم و انرژی جمع کنم واسه روزای
اینده....
_مگه قراره چیکار کنی؟
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_یادت نیست کوچولو؟ خودت گفتی اول تمام شرطاتو انجام بدم بعد رابطمون رو شروع
میکنیم!
_من کی گفتم بعدش حتما قبول میکنم؟؟ الکی خودتو امیدوار نکنا؟
تو بغلش فشارم داد :یه دنده ی لجباز! میشه فردا با ماشین من بیای؟
_امر دیگه؟ بعده امشب اگه بهم نزدیک بشیم هزار تا حرف دنبالمونه!
هلم داد رو تخت و کامل اومد روم :فقط تا وقتی با بقیه کات نکردم مراعات میکنم ولی
بعدش دیگه نمیزارم حتی حرفشو بزنی .اون وقت خودم همه رو خبر دار میکنم حتی
خانواده ها ....اگه کسی هم گیر داد فوقش یه مجلس خواستگاری و یه مراسم عروسی!
دیگه تا ابد مال من میشی!
ماتم برد :چی؟ عروسی؟ من و تو؟
خندید ....جذاب و مردونه ....نوک بینیمو بوسید :دوس نداری عروس من بشی؟
_رسا تو حالت خوب نیست .توهم زدی!
بوسه ی پر احساسی رو پیشمونیم کاشت :حق داری شوکه بشی عزیزم! تو هنوز خیلی
بچه ای .ولی نترس ....خودم بزرگت میکنم .در هر صورت تو عروس خونه ی
خودمی!
سکوت کردم ....نخواستم بگم مشکل من سنم نیست! مشکلم زیاده روی تو توی
رابطست .مایی که هنوز هیچی رو شروع نکردیم و تو حرف از ازدواج میزنی .اونم
تویی که یه عمر با کلی رابطه ی بی حد و مرز زندگی کردی! تو عاشق شدنت به قدر
کافی بهت برانگیز هست لطفا به این زودی حرف از ازدواج نزن!
بلند شد المپ اتاقو خاموش کرد و دوباره اومد رو تخت و بغلم کرد .به جرعت میتونم
بگم هیچ وقت به اندازه ی این چند شب اروم نبودم و همش فقط به خاطر رسا بود و
اغوش معجزه گرش ....سرمو رو بازوش جا به جا کردم و خودمو تو بغلش جمع کردم.
اونقد موهامو نوازش کرد و بوسیدم که بالخره خوابم برد!!
رسا:::::::::::::::
هوا تاریک شده بود که رسیدیم تهران بچه ها رو رسوندم دم خونشون و خودمم برگشتم
پیش فربد اینا ....ساک ملودی رو گذاشتم تو ماشین و خودشم نشست .از بچه ها خدافظی
کردم که فربد اروم گفت :مراقبش باش .راجع به حرفای دیشبم هم خوب فکر کن.
براش سر تکون دادم و سوار ماشین شدم :خبببب؟ حاال کجا بریم؟
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با تعجب نگاهم کرد :منظورت چیه؟ بریم خونه دیگه .من که از خستگی جون ندارم.
مامانم هم زنگ زد و گفتم که رسیدیم تهران.
_ای بابا ....خب بهش نمیگفتی!
_نمیگفتم هم باید میرفتم دیگه .بخدا خیلی خستم .خودتم از صورتت مشخصه خسته ای!
_خیلی خب عزیزم ....حق با توعه .بریم استراحت کنیم بهتره.
حرکت کردم سمت برج .تو این چند روز بدجوری بهش عادت کرده بودم و االن جدا
شدن ازش خیلی برام سخت بود .نمیخواستم به روی خودم بیام ....نمیخواستم از خودم
ضعف نشون بدم!
ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدیم .همین که اینقد بهم نزدیک بود هم بهم
حس خوبی میداد.
ساکای دوتامون رو تا اسانسور بردم و سوار شدیم .با شیطنت نگاهش کردم :خدا خیلی
دوسم داره که تنهاییم.
_رسا؟؟ تو ماشین سیر نشدی؟
چسپوندمش به دیواره ی اسانسور و لباشو عمیق بوسیدم ....تو گوشش زمزمه کردم :من
هیچ وقت ازت سیر نمیشم ملودی .اینو خوب تو گوشات فرو کن!
دوباره لباشو به دندون گرفتم که خیلی زود اسانسور ایستاد!
دستشو محکم تو دستم فشار دادم و اجازه دادم ازم جدا بشه .ساکش رو تا دم در
واحدشون براش بردم و خیره شدم بهش :خوب استراحت کن .فردا باید بری مدرسه!
_چشم.
_تو تل شمارتو برام بفرست .میخوام بهت زنگ بزنم.
_چشم.
_خیلی مواظب خودت باش ملودی.
خندید :چشممم.
دوس داشتم ببوسمش .اما نمیشد ....لعنتی ....انگار فهمید چه دردمه که سرشو پایین
انداخت و گفت :برو تا کسی نیومده.
سر تکون دادم و بی حرف رفتم سمت اسانسور ....نباید وا بدم .نباید....
براش دست تکون دادم و دکمه  18رو فشار دادم!
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به محض ورودم با استقبال گرم مامان بابا و رها رو به رو شدم! بعد از کمی حرف زدن
رفتم تو اتاقم تا دوش بگیرم و کمی استراحت کنم....
ساعت  9بود که رها واسه شام صدام زد! گوشی بدست رفتم بیرون .ملودی باالخره بعده
کلی اذیت کردن شمارشو بهم داد .خدا به دادم برسه با این بچه ی شیطون!
گوشی رو گذاشتم روی میز و کنار بابا نشستم!
واسش تایپ کردم :شام خوردی؟
جواب داد :اره .خالم و دختر خالم خونمون بودن که اومدم .زود شام خوردیم .تو چی؟
_منم تازه میخوام شروع کنم.
گوشی رو باال گرفتم ،از میز شام عکس گرفتم و براش فرستادم ....رها با خنده گفت:
میخوای حرفتو باور کنه که داری شام میخوری؟
چپ چپ نگاش کردم که گفت :خب مگه دروغ میگم؟ سه روز وره دلش بودی امشبو
بیخیال گوشی شو دیگه!
منظور رها کیانا بود ....جواب ملودی رو دادم و گفتم :دلتنگیه دیگه! با دو سه روز که
حل نمیشه!
چشاش گرد شد :رسااااا؟ خودتی؟
خندیدم که مامان درحالی که داشت برنج میکشید گفت :سر سفره جای این حرفا نیست.
رسا تو هم یه دیقه این گوشیو بزار زمین .این دختره از دوریت دق نمیکنه نترس!
اینبار هممون زدیم زیر خنده .این روابط من تو خونمون دیگه عادی شده بود اما مامان
از هیچ کدوم از دوس دخترای من خوشش نمیومد و نمیدونستم با ملودی چه رفتاری
میکنه!
سبزی پلو با ماهیه مامانو خوردیم و بعده تشکر کردن رفتیم تو سالن .رو کاناپه لم دادم و
رفتم تل ....ملودی انالین بود! براش تایپ کردم :مگه نگفتم تا شام میخورم برو درساتو
مرور کن؟
سین کرد و جواب داد :بزار جواب نسیمو بدم االن اف میشم.
اوکی فرستادم و اف شدم .منتظر بودم زمان بگذره و موقع خواب بهش زنگ بزنم .این
همه بی قراری جدا از غیرطبیعی بودنش خیلی هم خطرناک بود! ملودی خودش یه نقطه
ضعف برای من به حساب میومد و با این همه عالقه ای که بهش داشتم میتونست بهونه
ای باشه برا زمین زدنم .خودمم میدونستم که کم دشمن ندارم!
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داشتم ول تو اینستا میچرخیدم که دنیا زنگ زد ....باالخره شروع شد!
خیلی سرد جواب دادم :بفرمایید!
_رسا ....اخرش کار خودتو کردی؟ اخرش رفتی با اون دختره ی مهدکودکی؟ اخرش
گند زدی به همه چی؟ چرا دلت یه جا بند نمیشه؟ اون چی داره؟ هان؟ از من خوشگل
تره؟ از کیانا خوشگل تره؟ اون چی دارهههه؟؟
_صداتو بیار پایین .نه سالمی نه علیکی ....از راه نرسیده داری منو بازخواست میکنی؟
مگه تو کی هستی اصال؟
زد زیر گریه ....نگاه سنگین بقیه رو حس میکردم .خیلی عادی بلند شدم و رفتم تو اتاقم:
دنیا همه چیو فراموش کن و کاری نکن کیانا هم بفهمه چقد عوضی بودی!
با گریه داد زد :من؟ فقط من عوضی بودم؟ تو هم خواستی ....تو هم مقصر بودی!
_اره خب .ولی من میخوام کات کنم باهاش .پس برام مهم نیست .ولی تو رفیق فابشی!
واسه همیشه رابطتون بهم میخوره.
جیغ کشید :خیلی اشغالی ....خیلییییی!
_گمشو دیگه زیادی برات وقت گذاشتم.
خواستم قطع کنم که با التماس صدام زد :رسا تو رو خدا ....التماست میکنم این کارو
باهام نکن .من بدون تو میمیرم .با هر کی میخوای باشی باش! ولی منو ول نکن.
از تاسف مکثی کردم و گفتم :ببین دنیا ....این حرفارو فقط یه بار بهت میزنم و تموم! من
با ملودی رابطه ندارم .یعنی فعال رابطه ندارم ....ولی با همه برام فرق داره .مثل قبل
نیست که اگه با کیانا بودم با تو و هزار تای دیگه همزمان رابطه داشته باشم .من دیگه
نمیخوام وقت و زندگیم پر باشه از رابطه های بی سر و ته! در مورد خوده رابطمون هم
باید بگم که تو توی رابطه با من چیزی از دست ندادی چون قبال با دوست پسر قبلیت
رابطه داشتی! پس اه و ناله ی الکی و بزار کنار چون ما عالوه بر دوستیمون هم
دانشکده ای هستیم و خواه ناخواه همو می بینیم! بزار همه چی راحت و بی دغدغه تموم
بشه بره!
_رسا قسمت میدم این کارو باهام نکن .من دیوونتم لعنتی ....اون دختره ی عوضی
دوست نداره!
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داد زدم :خفه شو دیگه .هی میخوام مثل ادم باهات رفتار کنم خودت نمیزاری! حق نداری
به ملودی توهین کنی .دیگه شمارتو رو گوشیم نبینم ....اینو زبون خوش گفتم .سگم نکن
که بد میبینی!
قطع کردم و با حرص رو تخت نشستم .هر رابطه ای بخواد اینجوری تموم بشه که
اعصاب برام نمیمونه....
رها اروم درو باز کرد و اومد تو :اجازه هست؟
_تو که اومدی دیگه ....بیا!
_مامان بابا نگرانت بودن .چرا داشتی داد میزدی؟
_هیچی .چیز مهمی نیست.
کنارم رو تخت نشست :ملودی سوژه ی جدیده؟
نگاهش کردم :فالگوشم که وایمیسی؟
_رسا تو داشتی داد میزدی خب .تقصیر من که نیست.
_خیلی خب....
_نگفتی کیه!
_حاال بعدن میفهمی .اون شیشه رو تو کمد دربیار بهم بده.
_رسااااا ....مامان بفهمه باز مشروب اوردی تو خونه ناراحت میشه!
_تو که نمیخوای بهش بگی!
پشت چشمی نازک کرد و برام اوردش :من میرم .درم قفل کن یهو کسی نیاد تو.
_مرسی .شب بخیر.
_شبت بخیر داداشی!
رفت و درم بست .شیشه مشروبمو برداشتم و با گوشی و پاکت سیگارم رفتم تو تراس....
فقط ملودی میتونست االن ارومم کنه!
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ملودی::::::::::::::
خاله اینا تازه رفته بودن و مامان هم شیفت داشت و ساعت  12رفت.
رفتم تو اتاقم و بعده مسواک زدن و لباس خواب پوشیدن رفتم رو تخت ....رفتم اینستا و
از فالورای فربد پیج رسا رو پیدا کردم ....اوههههه ! اینجارو ....چقد فالور ....بخاطر
عکسای فیتنس و صورت جذابش همه فالوش میکنن دیگه!
عکسا یکی از یکی خوشگلتر بودن و کامنتای زیرش ....با حرص شروع کردم به
خوندشون!  90درصدشون دختر بودن و هم قربون صدقه و تعریف و تمجید!
اینستا رو بستم که یه شماره ناشناس زنگ زد ....خودشه!
_بله؟
صدای بم و مردونش رو گوشی پیچید :سالم عزیزم.
_سالم.
_خواب بودی ملودی؟
_نوچ .تازه تنها شدم اومدم بخوابم.
_مامانتم رفت؟
_اهوم.
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_تنهایی اذیت نمیشی؟ میخوای بیام پیشت؟
_من عادت دارم .از وقتی بابام رفته به همه چی عادت کردم.
_بابات که جوون بود ملودی! میشه بگی چه اتفاقی براش افتاد؟
_تو میشناختیش؟؟
_شناختن که نه! یکی دوبار دیده بودمش گذری.
_اهوم ....بابام سکته کرد .من خیلی ....خیلی بهش وابسته بودم .با رفتنش نابود شدم.
_ببخش عزیزم .نمیخواستم ناراحتت کنم .بهت قول میدم نزارم هیچ وقت جای خالیشو
حس کنی!
_ممنون.
_ملودی؟ یادته دیشب همین موقع تو بغلم بودی؟؟
دلم ضعف رفت براش ....با یه لحن قشنگی گفت بغلم بودی!! جوری که راحت حس
میکردی داره حسرت دیشبو میخوره!!
اروم گفتم :یادم نیست .داری راجع به چی حرف میزنی؟؟
خندید :فسقل من ....من واسه داشتن تو هر کاری میکنم .بزار باهات باشم و همزمان با
بقیه کات کنم.
_من شاید بچه باشم اما احمق که نیستم .تا تموم نکنی حتی حرفشم نمیزنی!
اروم گفت :بهت وابسته شدم ملودی! میخوام داشته باشمت.
_رسا؟ دوباره باید تمام دلیالمو از اول برات بگم؟
_نه قربونت برم .دیگه نمیگم ....حرف حرف توعه!
_بخوابیم؟ من صبح زود باید برم مدرسه!
_اره اره .دوس ندارم حضورم ذره ای به درست لطمه بزنه .راستی ....چه رشته ای
میخونی؟
_با نسیم ریاضی میخونیم دیگه! دوم دبیرستانم هم....
_خیلیم عالی! هر کمکی تو درستات نیاز داشتی خودم در خدمتم.
_باشه اقای دکتر.
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مردونه خندید :خودم فردا میرسونمت مدرسه.
_اوه ....نه! نمیشه! گذشته از تمام دالیلم من و تو باید فعال از هم دور باشیم.
_ملودی دلم برات تنگ میشه .نمیشه ک اینجوری!
_باید تحمل کنی....
_تمام من مال توعه .اتیش بزن ،بسوزون ....نامردم اگه اعتراض کنم.
_بخواب اقای عاشق .مگه خودت نباید فردا بری دانشگاه؟
_اره اتفاقا .نباید بزارم عقب بیوفتم.
_خب پس شب بخیر.
_خیلی میخوامت بچه ....خوب بخوابی!
قطع کردم و خزیدم زیر پتو! اخر این رابطه چی میشه؟؟ اگه رسا نتونه دست از دوس
دختراش بکشه چی؟ با این همه وابستگی چیکار کنم؟ دارم بال بال میزنم که بهش بگم
دوسش دارم و منم عاشقشم ....اخ خدا ....همه چی اوکی بشه مامانو چیکار کنم؟ اون از
رسا بدش میاد!
سعی کردم بیخیال تمام این مشکالت بشم و بخوابم .فردا شنبست و حسابی سرم
شلوغه....
رسا:::::::::::::::
ساعت  8با زنگ گوشی بیدار شدم ....جواب دادم :بنال فربد؟
_دارم میام دنبالت .اماده شو بریم دانشگاه!
_خب شاید من نخوام بیام.
_مگه دست خودته؟ پاشو ببینم.
_خیلی خب ....فعال.
قطع کردم و به سختی از تخت جدا شدم .اول از همه رو به رو اینه وایسادم .فقط یه
شلوارک کوتاه تنم بود و از دیدن هیکل بی نظیرم تو اینه سر کیف افتادم ....چند روزی
بود وقت نداشتم برم باشگاه .امروز حتما باید برم.
رفتم سرویس و کارامو انجام دادم .تیپ اسپورتی زدم و بعده مرتب کردن موهام زدم
بیرون .نشستم صبحونه بخورم که فربد زنگ زد 5 :مین دیگه پایینم.
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_بزار یه لقمه صبحونه بخورم.
_اوکی .منتظرم.
مامان یه لقمه نیمرو گرفت و داد دستم :بخور بعد برو.
_چشم مامان .رها رفته؟
_نه اونم داره اماده میشه .یکی از دوستاش داره میاد دنبالش.
_اها....
صبحونم که تموم شد از مامان خدافظی کردم و زدم بیرون .سوار اسانسور شدم که رها
از در خونه پرید بیرون و دوید تو اسانسور :اخ اخ .دیرم شده .شقایق منو میکشه!
_مجبوری اول صبحی اینقد ارایش کنی؟
اسانسور به حرکت در اومد و گفت :دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدنه .کیانا اومده
دنبالت؟؟
دستی به موهام کشیدم :نخیر .میشه هی اسمشو نیاری؟
با تعجب نگاهم کرد که گفتم :دارم باهاش کات میکنم.
_اوه ....شوخی میکنی؟ دیشبم که با دنیا کاتیدی؟
_اهوم.
_مشکوکی رسا؟
خندیدم :فضولی بسه .بعدن میفهمی.
با حرص نگاهم کرد که اسانسور ایستاد و هر دومون از ساختمون خارج شدیم ....از هم
خدافظی کردیم و منم سوار ماشین فربد شدم :صب بخیر مزاحم.
_روتو برم!
حرکت کرد و تکیه دادم به صندلی ....خیلی خسته بودم .دو تا کالسم پشت هم داشتیم و
اصال حوصله نداشتم .هیچ وقت راجع به درس تنبلی نکردم حتی وقتی حالم خیلی بد بود.
ولی حاال ....میدونستم همش به ملودی ربط داره .رابطمون اوکی بشه همه چی حل
میشه!
تا ظهر با هر سختی بود گذشت و بعد از ظهر دیگه کالس نداشتیم .با فربد سوار ماشین
شدیم که گفت :پایه ای بریم دنبال نسیم و ملودی؟ ناهار با هم باشیم!
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با تعجب نگاهش کردم :حالت خوبه؟ تا دیروز که میگفتی بیخیال ملودی بشم و نرم
طرفش !
خندید :خودمم نمیدونم چم شده! فقط حس میکنم بهم میاین!
_خطرساز نباشم واسه ابجی کوچولوت!
حرکت کرد و با دلخوری گفت :حرفامو به دل گرفتی رسا؟ من از سر احساس مسولیت
اون حرفو زدم .ملودی بچست و احساساتش پاکه .من فقط نگرانم .همین....
_میدونی دختر کیه؟
_نه .نسیم گفته باباش فوت شده .دو ساله باهاش دوسته و قبل از نامزدی من و نسیم
باباش فوت شده.
_اره میدونم .منظور من مامانشه .دختر دکتر جاویده.
_اوه ....دروغ میگی؟
_نه بخدا.
_چه حسی بهش داری رسا؟ اگه بخوایش مامانش امکان نداره موافقت کنه!
_هیچ کس جلو دارم نیست.
_پس میخوایش؟
سرمو به عالمت مثبت تکون دادم :ولی نه مثل بقیه .با همه برام فرق داره.
فربد دیگه چیزی نگفت و چقد ممنونش بودم که اینقد درکش باالعه.
جلو مدرسه بچه ها نگه داشت .تازه تعطیل شده بودن و بین اون همه دختر دنبال ملودی
میگشتم ....پیداش نکردم .نسیم در عقبو باز کرد و سوار شد .سالم کرد و ما هم جوابشو
دادیم .برگشتم سمتش :پس ملودی؟
_ام ....رفتش.
_با کی؟ چرا اینقد زود؟؟
_خب راستش پسر خالش اومد دنبالش!
حس کردم نفس کشیدن برام سخته :چی؟ پسر خالش؟
_اره .ملودی خودشم شوکه شد طفلک.
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با صدای فربد برگشتم جلو :اون نیست؟
ملودی رو دیدم که داشت میرفت سمت یه بی ام و سفید .سوار شد و بعده چند لحظه
حرکت کردن ....لعنتی! چنان عصبی شده بودم که به زور خودمو کنترل کردم....
_برو دنبالش فربد.
_رسا شر به پا نکن .بعدن میفهمی قضیه چیه!
نمیخواستم ضعف نشون بدم ....نباید میفهمیدن ملودی اینقد برام مهمه ! ظاهر بی تفاوتی
به خودم گرفتم :اوکی .منو یکی دو تا خیابون باالتر پیاده کن .میخوام کمی قدم بزنم.
چیزی نگفتن ....شاید از لحنم فهمیدن چه خبره!
ملودی::::::::::::::
شهاب داشت عصبیم میکرد .کاش میشد بهش بگم خفه شه و اینقد تو گوشم وز وز نکنه!
خدا رو شکر بالخره رسیدیم ....پیاده شدم که گفت :مواظب خودت باش عزیزم.
با لبخند ساختگی براش سر تکون دادم و وارد البی ساختمون شدم .خداروشکر نگفت
میام باال....
با حرص سوار اسانسور شدم و رفتم باال .به محض ورودم مامانو صدا زدم :ماماااان؟
از اتاقش اومد بیرون :بله؟ چیه خونه رو گذاشتی رو سرت؟؟
_چرا به شهاب گفتی بیاد دنبال من؟ مگه خودم پا ندارم؟
_از این به بعد یا خودم میام دنبالت یا شهاب .بهتره باهاش کنار بیای!
با تعجب نگاهش کردم :چرا اون وقت؟؟
_میخوام همه راه ها رو واسه اون پسره ببندم .تو هم حواست باشه دیگه نه جوابشو بدی
و نه ببینیش!
اروم لب زدم :رسا؟
پوزخند زد :بله؟ دکتر ازادمهر!
_نباید بدونم چیشده؟
با عصبانیت گفت :از روز اول بهت گفتم مواظبش باش .نزار بیاد سمتت .تو گوش
ندادی .روزی که خواستی بری اصفهان هم مخالف بودم اما رفتی! نمیدونم اونجا چه
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غلطی کردی و چطور به خودت جذبش کردی ....اما دیگه تموم .دیگه نمیزارم بیشتر از
این ابرومو ببری.
با بهت نگاهش کردم :چیشده مگه؟؟
اینبار دیگه داد زد :امروز شیفتم تموم شد و خواستم بیام خونه که این دختره کیانا اومد
بیمارستان .با گریه و ناله ازم خواست جلوتو بگیرم .گفت تو نشستی زیر پای نامزدش و
زندگیشونو خراب کردی .ملودی بخدا قسم بخوای به این کارات ادامه بدی من میدونم و
تو ....بهت ازادی دادم پس جنبه داشته باش و سواستفاده نکن.
باورم نمیشد ....این همه توهین و تحقیر ....من زیر پای رسا نشستم؟؟ من؟ کیانا چرا
نگفت رسا رفته طرفش؟ چرا من باید خراب بشم ....گناه من چیه اخه؟
با بغض رفتم سمت اتاقم که گفت :اینبار فقط بهت تذکر دادم .بار دیگه اقدام میکنم.
رفتم تو اتاقم و درو بهم کوبیدم.
لعنت به تو رسا!
رسا:::::::::::::::
ساعت  3ظهر بود ....نه میتونستم برم خونه نه دل زنگ زدن به ملودی رو داشتم.
میترسیدم ....از اینکه بگه پسرخالشو بخواد .تا حاال خودمو اینقد ضعیف ندیده بودم.
سیگار بعدی رو روشن کردم و تو حاشیه ی خیابون به راهم ادامه دادم .گوشیم زنگ
خورد ....شوکه به صفحش نگاه کردم ....ملودی بود ....نفس عمیقی کشیدم و جواب
دادم :جانم؟
داد زد :جانم و زهرمار ....ازت متنفرم ....متنفررررررر....
ترسیده ایستادم :ملودی؟ داری گریه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟
_اره گریه میکنم .از بس بدبختم گریه میکنم .دیگه نه بهم زنگ بزن نه میخوام ببینمت.
متقابال داد زدم :بگو چته بچه ....دست پیشو گرفتی پس نیوفتی؟ جای من تو عصبانی
هستی؟
عصبی خندید :چی داری میگی؟ یه چیزی هم بدهکار شدم؟
_چرا دیشب گفتی نیا دنبالم؟ تا با پسر خالت بری؟ فکر کردی من نمیفهمم؟
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_کی بهت گفت؟
_با فربد اومده بودم ببینمت .هه ....ولی چی دیدم؟؟
_دهنتو ببند رسا! میدونی چرا شهاب اومده بود دنبالم؟
_چرا؟
_چون اون دوس دختر عوضیت رفته همه چیو گذاشته کف دست مامانم .چون ابرومو
برده .چون بهش گفته من زیر پای تو نشستم و زندگیتونو خراب کردم ....ابرومو برده.
از این بعدم مامانم یا شهاب میان دنبالم که دیگه همو نبینیم.
سر جام میخکوب شدم ....لعنتی ....لعنتی....
_کیانا رفته گوه خوری کرده؟؟
به جای جواب دادن با گریه گفت :دیگه نمیخوام ببینمت .هنوز رابطه ای شروع نشده
ابروم رفته چه برسه به بعدن ....بیخیال من شو و بزار زندگیمو کنم.
_چرت نگو بچه .خودم همه چیو درست میکنم و حساب کیانا رو میزارم کف دستش.
داد زد :دیگه برام مهم نیست .فقط ولم کن.
_ملودی ....بچه نشو .خودم حلش میکنم عزیزم .یکم طاقت بیار.
_بای.
_ملودی ....قطع نکن ....ملودییییییییی
بوق ازاد ....شمارشو گرفتم ....خاموش بود .گندت بزنن کیانا ....رسا نیستم اگه ادمت
نکنم!
شمارشو گرفتم که خیلی زود جواب داد :رسا؟ عزیزدلم ....همین االن میخواستم شمارتو
بگیرم.
سعی کردم اروم باشم :کجایی کیانا؟
_نزدیک اپارتمانت.
_خیلی خب .اگه کلید همراهته برو باال .منم میام پیشت.
_باشه عشقم .منتظرتم.
_اوکی بای!
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قطع کردم و جلو اولین تاکسی رو گرفتم....
درو باز کردم و رفتم تو .لباس بازی پوشیده بود و حسابی به خودش رسیده بود .دختره
ی احمق!
با ناز اومد سمتم و خودشو انداخت تو بغلم :خیلی دلم برات تنگ شده بود رسا!
با تمام عصبانیتم موهاشو از پشت گرفتم کشیدم! جوری که همون ثانیه ی اول چنان
جیغی کشید که مطمئنن همسایه ها هم شنیدن.
کشوندمش تو سالن :رفتی پیش مامان ملودی چه گوهی خوردی؟ هان؟؟
با گریه داد زد :ولم کن رسا .تو رو خدا ....موهامو کندی نامرد!
انداختمش گوشه کاناپه :حرف بزن تا نزدم تو دهنت!
با گریه برگشت سمتم :چی میخوای میخوای بشنوی هان؟ من فقط خواستم از زندگیم دفاع
کنم .از چیزی که من سه سال با زحمت و تالش بدستش اوردم و اون دختره ی اشغال تو
چند روز ازم گرفتش!
_خفه شو احمق! میخواستم این رابطه در کمال ارامش تموم بشه اما خودت نذاشتی!
جیغ کشید و داد زد :ولی من نمیخوام .چرا باید جدا بشم؟ من دوست دارم.
با خستگی رو کاناپه ی رو به روش نشستم :چرت نگو کیانا .االنم با زحمت جلو خودمو
گرفتم ناکارت نکردم .دیگه نمیخوام تو زندگیم باشی .نمیخوام هیچ دختری دیگه تو
زندگیم باشه!
_چطور میتونی اینقد ساده ازم بگذری؟
_چون برام تموم شدی .دیگه نمیخوامت .یه مدت کنار هم خوش بودیم و به هر دومون
خوش گذشت .من هیچ وقت ازت سواستفاده نکردم .چون خودت به همه چی راضی
بودی و خودتم میخواستی!
هق هقش اوج گرفت :ازت نمیگذرم رسا .من دوست داشتم ....میفهمی؟
_برام مهم نیست .پاشو لباساتو تنت کن و برو .دیگه نمیخوام ببینمت.
با حالت عصبی داد زد :اوج دختره چی داره که من ندارم؟؟؟ ازش خوشگلترم .خوش
هیکل ترم ....دیگه چی میخوای؟؟
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_کیانا پاشو برو! برو و منو فراموش کن .یه زندگی جدید بساز .من تا وقتی باهات بودم
که کسی رو نمیخواستم .خودمم فکر نمیکردم روزی عاشق بشم ....اما حاال برا اولین بار
یکی به دلم نشسته .برو بزار بدستش بیارم.
با ناامیدی نگاهم که گفتم :به خدا قسم فقط کافیه یه بار دیگه غلط امروزتو تکرار کنی....
کیانا از هستی محوت میکنم به موال! فهمیدی؟؟
ترسیده سرشو به عالمت مثبت تکون داد و بلند شد رفت سمت اتاق .بعده چند دیقه لباس
پوشیده اومد بیرون :من میرم ....ولی هیچ وقت نه فراموشت میکنم نه حاللت میکنم.
_به درک .کلیدای خونه رو بزار و برو.
سیگار بدست رفتم سمت تراس ....احساس خوبی نداشتم اما نمیتونستم بهتر از این کات
کنم .من همینم که هستم.
برای صدمین بار شماره ی ملودی رو گرفتم اما هنوز خاموش بود! یکی دو ساعت بعد
رفتم سمت خونه ی بابا اینا! میدونستم مامانش االن خونست پس باید منتظر بمونم تا وقتی
رفت برم خونشون.
تو البی نشستم و خودمو با گوشی سرگرم کردم .مثال قرار بود امروز برم باشگاه .تا
وقتی ملودی پاشو نذاره تو زندگیم همه چی همینقد بهتر ریختست!
بالخره ساعت  5بود که مامانش از ساختمون خارج شد .با خوشحالی رفتم باال و زنگ
خونشون رو زدم .میدونستم از چشمی در منو میبینه و درو باز نمیکنه.
با مشت به در کوبیدم :ملودی؟ میدونم خونه ای ....باز کن این در لعنتی رو!
جوابی نداد .در واحد روبه رویشون باز شد اما برنگشتم و به در زدنم ادامه دادم :باز کن
دیگه بچه .عصبیم نکن ....بزار بیام برات توضیح بدم ملودی.
بازم جوابی نداد ....با مشت کوبیدم به در که صدای مامان سر جام میخکوبم کرد :رسا؟
برگشت سمتش ....اوه اوه ....کنار خانم واحد رو به رو ایستاده بود و زل زده بود به
من! بد شانسی که شاخ و دم نداره!
خواستم جوابشو بدم که با تعجب گفت :تو اینجا چیکار میکنی؟
_مامان میشه بعدن حرف بزنیم؟ شما برید باال من میام براتون توضیح میدم!
با اخم نگاهم کرد :خیلی خب .امیدوارم توضیحت قانع کننده باشه.
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براش سر تکون دادم که از خانم همسایه خداحافظی کرد و رفت باال ....گند بزنن این
شانسو!
دوباره با عصبانیت به در کوبیدم :باز کن ملودی .نمیخورمت که بچه .میخوام باهات
حرف بزنم.
بعده چند لحظه با عصبانیت درو باز کرد و زل زد بهم :بگو .حرف بزن.
خیره شدم بهش ....چقد دلم براش تنگ شده بود .هلش دادم تو و درو بستم.
با تعجب نگاهم کرد :چیکار میکنی دیوونه؟ زده به سرت؟
محکم بغلش کردم :داشتم از دل تنگی میمیردم بچه .من ....من تا حاال این حسو به کسی
نداشتم .برام خیلی عجیب و ترسناکه! داری چیکار میکنی باهام ملودی؟
_رسا برو ....مامانم بیاد تو رو اینجا ببینه شر به پا میکنه!
موهاشو بوسیدم :میخوای خودتو ازم بگیری؟ میخوای جونمو بگیری؟
یه قطره اشک رو گونش سر خورد پایین :بخاطر تو امروز تحقیر شدم ....من تا حاال
کار اشتباهی نکرده بودم و کسی دعوام نکرده بود ولی امروز....
اشکاشو زود پاک کردم :نگو این حرفو ملودی! تو جون منی ،مگه میزارم کسی تحقیرت
کنه؟ حق کیانا رو گذاشتم کف دستش .دیگه جرعت نمیکنه از این غلطا بکنه.
_رسا ....من میترسم! کیانا یکیش بود .من میترسم بقیشون برام مشکل درست کنن.
میترسم دشمن برا خودم بسازم.
دوباره بغلش کردم ....حق داشت ....بچه بود و بی تجربه.
تو گوشش زمزمه کردم :تو فقط خودتو بسپار به من .بهت قول میدم هیچ اتفاقی نیوفته!
مراقبتم ملودی.
_مامانم چی؟ اون راضی نمیشه....
_اونم با من!
سکوت کرد که خم شدم و لباشو عمیق بوسیدم ....بعده چند لحظه باهام همراهی کرد!
ناشی بود و نابلد ....فقط خدا میدونه همین کاراش چقد برام هیجان انگیز بود .اینکه من
اولین نفری هستم که این لبارو میبوسم ....من اولین نفریم که به ملودی دست پیدا میکنم و
ملودیم اولین کسیه که تونسته منو عاشق کنه! اولین و اخرین....
بعده چند ثانیه ازش جدا شدم :گوشیتو روشن کن عزیزم .نزار اذیت بشم!
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اروم سر تکون داد که پیشونیشو بوسیدم و رفتم سمت در ....ازش خدافظی کردم و زدم
بیرون .اروم بودم ....خیلی اروم....
به محض ورودم مامان صدام زد ....رفتم تو سالن اصلی ! همراه رها مشغول حرف زدن
بودم که نشستم :بفرمایید!
_خب توضیح بده .من منتظرم.
_مامان بیخیال .چرا برات مهمه اخه؟
_حرف مفت نزن رسا .من باید بدونم تو اونجا چیکار میکردی؟
لم دادم و ریلکس گفتم :دخترشونو میخوام.
رها زد زیر خنده که با چشم غره ی مامان ساکت شد .خودمم خندم گرفته بود اما چیزی
نگفتم!
مامان با اخم نگاهم کرد :روش جدیدته؟ تا حاال نگفته بودی کسیو میخوای! بدون قول و
قرار گند میزدی به زندگی بقیه دخترا.
اینبار دیگه خندیدم :اخه تا حاال کسیو نمیخواستم ولی اینو چرا....
_رسا تموم کن این مسخره بازیا رو .من تا اون دخترو ندیدم ولی میگن بچست.
_دیگه چی میگن؟
چشاشو ریز کرد :همون چیزایی که خودت میدونی! بیخیال این یکی شو .تو ساختمون
ابرویزی نکن.
_مامان من کاری به بقیه ندارم .اما ملودی رو میخوام 11 .سال ازم کوچیک تره اما مهم
نیست .فقط میدونم که میخوامش!
رها با هیجان نگاهم کرد :جدی میگی رسا؟ اینقد بچست یعنی؟ پس بخاطر همینه داری با
بقیه کات میکنی؟
براش سر تکون دادم که نیشش باز شد....
خواستم برم سمت اتاقم که مامان گفت :هر کاری دوس داری بکن .من پسرمو خوب
میشناسم! یکی دو ماه برات جذابیت داره و خیلی زود ازش خسته میشی! این خاصیت
توعه رسا!
پوزخندی زدم و بدون جواب دادن رفتم تو اتاقم .البته حق داشت اینو بگه .من همیشه به
جنس مخالف به چشم یه سرگرمی جنسی نگاه میکردم!!
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****
یه هفته گذشته بود تو این مدت فقط دوبار ملودی دیدم .پسرخالشو دک کرده بود خودش
میومد خونه ولی نمیذاشت منم برسونمش.
با همه دوست دخترام کات کرده بودم و تو این چند روز فقط جیغ و گریه و نفرین نصبیم
شده بود .هیچ کدوم برام مهم نبود .فقط میخواستم ملودی مال من بشه!
از حموم زدم بیرون و لم دادم رو تخت .بالخره طلسم شکسته بود و قرار بود شام با
ملودی برم بیرون .مامانش ساعت  7میرفت بیمارستان و تا صبح شیفت داشت.
تازه  6شده بود و من دیگه داشتم طاقتمو از دست میدادم .تو تل بهش اس دادم :اماده ای؟
جواب داد :حالت خوبه؟ مامانم یه ساعت دیگه میره .جلوش که نمیتونم اماده بشم.
_خیلی خب .ولی من دیگه دارم تحملمو از دست میدم.
استیکر خنده فرستاد و اف شد .به اجبار گوشیو کنار گذاشتم و سعی کردم کمی استراحت
کنم!
ملودی:::::::::::::::
در اتاقو بستم و زنگ زدم به نسیم! جواب داد :هن؟
_زهرمار .خوبی؟
_بنال.
_نسیم به دادم برس .امشب میخوام با رسا برم بیرون نمیدونم چی باید بپوشم.
با هیجان گفت :بالخره قرار گذاشتین؟ جوووون....
_به جای این حرفا کمکم کن!
_میرین خونه یا بیرون؟
_نمیدونم .فقط گفت شام میریم بیرون.
_خب احتیاط شرط عقله .اول از همه یه ست خوشگل لباس زیر تنت کن و....
_گمشووووو .خونه هم بریم به که نمیخوایم کاری کنیم .اونم قرار اول!
_بابا حادثه خبر نمیکنه ک! باید برا همه چی اماده باشی!
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_خیلی خب....
_یه شومیز خوشگلم بپوش روش با اون مانتو طوسیه جلوبازت رو بپوش با شلوار مام
کوتاه.
_نسیم اون شلواره خیلی کوتاهه!
شیطون خندید :چه اشکالی داره؟ حسابی تحریک میشه اون پاهای خوشگلتو ببینه.
خندیدم :خیلی اشغالی!
_شال مشکی و کتونی های مشکیتم باهاش عالی میشه!
_ایول .عالیه!
_اهوم .برو خوش باش!
_نسیم خیلی استرس دارم .میترسم ازش!
_خنگ از چیش میترسی؟ واال همه ارزشونه با رسا باشن .درسته چهرش خشک و
خشنه اما مطمئن باش بهت خوش میگذره!
_امیدوارم .من برم دوش بگیرم کم کم اماده بشم!
_برو دخترم .برو خدا به همراهت.
_زهرمار .بای!
قطع کردم و پریدم حموم! زود کارامو انجام دادم و زدم بیرون .با حوله ی تنم موهامو
اتو کشیدم و با شنیدن صدای مامان کاله حولمو سر کردم و پریدم رو تخت.
درو باز کرد و گفت :کاری نداری؟ من دیگه برم.
_نه .خدا خافظ!
_هوا سرده خودتو گرم بپوش تازه از حموم اومدی.
_باشه.
سر تکون داد و رفت! با شنیدن صدای در اصلی از تخت پریدم پایین و شروع کردم به
اماده شدن!
ساعت  7و نیم بود که باالخره شالمو سر کردم و مقابل اینه مرتبش کردم!
رسا برای بار چهارم داشت زنگ میزد .جواب دادم :برو پایین تا من بیام.
_خب با هم بریم.
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_نمیشه رسا .برو و ماشینم ببر بیرون تا بیام سوار بشم.
_خیلی خب .زود بیا!
ماشین رسا کمی دور تر از در پارکینگ ساختمون پارک شده بود .رفتم سمتش و سوار
شدم ....اوفففف چه تیپی زده عوضی! تی شرت طوسی جذب با جین ابی روشن زخمی!
بی اختیار بهم لبخند زدیم که گفت :با هم ست کردیم!
_اهوم!
خم شد دستای گندشو دورم حلقه کرد و منو تو اغوشش گرفت! منم بی اختیار بغلش کردم
و سرمو گذاشتم رو سینه ی پهنش! تو گوشم زمزمه کرد :دو روزه ندیدمت .خیلی دلم
برات تنگ شده بود!
لب زدم :منم.
محکم تر بغلم کرد :بگو دوسم داری ملودی ....لجبازیو بزار کنار!
_دارم.
_چی داری؟
با خنده خودمو عقب کشیدم :پرو نشو دیگه .هر وقت خواستم میگم خودم.
با لذت نگاهم :چشم .چقد خوشگل شدی عزیزم .عاشق چتریه موهاتم! شبیه فنچ میشی!
_فنچ؟
_هووووم .کوچولو و بامزه و خوردنی!
با شیرین زبونی گفتم :میخوای منو بخولی؟ من گلیه میتونما؟
دلش برام ضعف رفت و چنان محکم بغلم کرد که اهم بلند شد .فشارشو کم نکرد و گفت:
به قدر کافی دیوونم کردی ملودی .اینجوری ادامه بدی بد میبینی!
_باشه باشه .اینقد فشارم دادی استخونام داره پودر میشه!
با خنده بوسیدم و ازم جدا شد .ماشین به حرکت در اورد ....تو راه لحظه ای دستمو رها
نمیکرد و دائم یا نوازشش میکرد یا میبوسیدش! این رفتارا ازش بعید بود ولی هر چی که
بود عالی بود!
مقابل یه رستوران مجلل و بزرگ ایستاد و هر و پیاده شدیم .اومد سمتم و بازوشو گرفت
سمتم ....با تردید نگاهش کردم :میام نزدیکت اختالف قدمون خیلی تو دیده؟
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خندید :بگیر بازومو فنچ کوچولو.
ناچارا دستمو دور بازوش حلقه کردم و با هم رفتیم تو! خدمه و گارسونا خیلی محترمانه
ازمون استقبال کردن و رسا رو به فامیل صدا زدن .بعده چند لحظه اقای مسنی اومد و
خیلی گرم با رسا احوال پرسی کرد .برگشت سمت منو گفت :تبریک میگم رسا جان.
خبریه به سالمتی؟
رسا مردونه خندید و گفت :اگه خدا بخواد بله.
اقاهه با مهربونی بهم سالمکرد و خوش امد گفت .منم متقابال سالم کردم.
رسا گفت جای همیشگی رو از دیشب رزور کرده و رفتیم سمت پله ها! طبقه ی دوم رو
رد کردیم و رفتیم باال ....با دیدن دکوراسیونش چشام چارتا شد! عالی بود .شبیه یه
سویت خیلی شیک و خوشگل بود .با تعجب به رسا نگاه کردم که گفت :اینجا مخصوص
مراسمات و مهمونیای کوچیکه!
لم داد رو مبل و منم نشوند بغلش....
_خوشت اومد ملودی؟
با هیجان به اطراف نگاه کردم :هووووم .عالیه! شیک و رویایی!
با صدای گارسون برگشتیم عقب ولی رسا نذاشت از رو پاهاش بلند بشم .سالم کرد و
گفت چی میل داریم.
رسا منو رو از رو میز برداشت و با هم شروع کردیم به انتخاب کردن ....رسا شیشلیک
سفارش داد و منم ماهیچه!
رسا یه پرس میگو هم برای خودش سفارش داد با تمام مخلفات .گارسون که رفت با خنده
گفتم :خیلی گرسنته؟
_اره خیلی .شانس بیاری غذا رو زود بیارن تا شروع به خوردنت نکردم.
خندیدم :راستی رسا ....چرا اون اقاهه گفت مگه خبریه؟ یعنی با هر کی میومدی اینجا
همینو میگفت؟
خندید :نه کوچولو! تو اولین دختری هستی که باهام میای اینجا! اقای رستگار شوهر
عممه!
_اوه .شوخی میکنی!
_نه عزیزم .حتم دارم خیلی زود به عمم میگه و اونم به مامانم! خبرش حسابی میترکه.
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_اره نکه خیلی چشم و گوش بسته بودی .منم اولین کسیم باهاش قرار گذاشتی.
خندید و بوسیدم :اخه اینجا یه مکان خانوادگیه! من جز با دوستای پسرم و خانوادگی تا
حاال نیومدم دیگه!
_پس حسابی خطر کردی؟
_خطر؟؟ بچه من حاضرم دنیا رو بخاطرت بهم بریزم!
خیره شدم بهش ....با چنان شیفتگی نگاهم میکرد که تمام احساسات خوب یکجا به قلبم
سرازیر میشد! چشماش ....لباش ....صورت مردونش! عاشقش بودم....
زمرمه کردم :عاشقتم!
زیباترین لبخند عمرمو رو لباش دیدم .اروم لب زد :من دیوونتم عزیزم!
سرمو گذاشتم رو سینش و ریلکس شدم .مثل یه بار بزرگ بود که حاال احساس سبکی
میکردم ....دست گندشو دورم حلقه کرد و تو گوشم گفت :تو خوده معجزه ای که تو
زندگی من اتفاق افتاده!
چیزی نگفتم نمیخواستم این لحظات خوب رو با حرف زدن خراب کنم .خودمو رو ابرا
میدیدم ....حس میکردم خوشبخت ترین دختر دنیام! کلی مشکل داشتیم اما هیچ کدوم برام
مهم نبود .برای اولین بار عاشق شدم و همون لحظه به خودم قول دادم برای رسیدن بهش
تمام تالشمو بکنم!
موهامو بوسید :شام رو که اوردن مانتو و شالت رو دربیار .میگم کسی نیاد باال.
_چشم.
همون لحظه دو تا گارسون غذا هارو اوردن و رفتم سرویس تا وضعیت خودمو چک
کنم .حس میکردم کل تنم داره تو اتیش میسوزه!
رسا:::::::::::::::
گارسونا میز و چیدن و رفتن .ملوی اومد بیرون ....مانتو و شالش رو اویزون کرد و
اومد رو به روم نشست :نمیخوای شروع کنی؟ گرسنت بودا؟
محو هیکل ریزه میزه و خوش تراشش شده بودم ولی حواسمو جمع صورتش کردم و
گفتم :دیر نمیشه کوچولو! تو نمیخوای چیزی بپرسی؟
_چی مثال؟
_شرطت....
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_نمیتونم باور کنم کامل انجام دادی ....میدونم دوسم داری رسا اما قبول کن سخته باور
کنم به خاطر من از همه گذشتی!
با اخم نگاهش کردم :هیشکی جز تو رو نمیخوام ملودی .اینو بکن تو سرت.
گوشیمو که رمز نداشت در اوردم و گرفتم سمتش :بیا خودت چک .میخوام مطمئن بشی.
لبخندی زد :باورت دارم رسا .فقط میخوام تلگرامتو دلیت اکانت بزنی و خطتو عوض
کنی!
_چشم.
_شروع کنیم؟
_هنوز نه!
بلند شدم و رفتم سمتش با تعجب نگاهم کرد که مقابلش زانو زدم و حلقه ای که از قبل
اماده کرده بودم و گرفتم سمتش ....یه حلقه ی سفید با برلیان های ریز و خوشگلی که
رو نوکش و دو طرفش بودن! شوکه نگاهم کرد!! با حیرت دستاشو گذاشت رو صورتش
که با خنده گفتم :قبول میکنی ملودی؟
اروم گفت :من ....من شوکه شدم رسا! چیو باید قبول کنم اخه؟؟
خیره شدم تو چشماش :ازدواج هیچ وقت تعهد کامل رو به همراه نداره و ادما تو هر
شرایطی میتونن خیانت کنن .ولی من ازت میخوام منو به عنوان مرد زندگیت انتخاب
کنی و اجازه بدی کنارت باشم .من دوست دارم ....اونقد که بهت قول میدم هیشکی مثل
من نمیتونه برات دیوونگی کنه ملودی! اگه منو نمیخوای یا نمیتونی تا اخر عمر بهم
پایبند باشی همین االن میتونی کنار بکشی ....ولی اگه این حلقه رو ازم قبول کنی یعنی
منو قبول کنی و هیچ راه برگشتی نیست! به من بگو ملودی! حاضری؟ حاضری تا
همیشه به من متعهد باشی و فقط مال من باشی؟
با هیجان سرشو به عالمت مثبت تکون داد :قول میدم ....قول میدم فقط تو رو بخوام ک
مال تو باشم .تا ابد ....تا همیشه!
نفس راحتی کشیدم و حلقه رو دستش کردم و بوسیدمش :منم بهت قول میدم تا لحظه ای
که نفس میکشم بهت وفادار باشم و لحظه ای عشقتو از قلبم بیرون نکنم .رسا تا همیشه
مال توعه ....روحش ،قلبش ،جسمش ،فکرش و نگاهش!
با هیجان پرید بغلم که تو اغوشم گرفتمش و بوسیدمش :بریم شام؟؟ روده کوچیکه روده
بزرگه رو خورد!
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اخرشب بود و داشتیم تو خیابونا ول میچرخیدیم ....ملودی یه بار پیشنهاد داد بریم خونه
اما خودم قبول نکردم .بی جنبه نیستم اما نمیخوام فعال ملودی وارد اینجور مسائل بشه!
هر چند خودش اونقد عاقل هست که بفهمه نیازای من طبیعیه!
_رسا؟ داره دیر میشه .من باید برم خونه!
_چشم ....داریم میریم دیگه!
_اخه اینجور که تو داری میری تا فردا صبحم نمیرسیم.
خندیدم :اروم میرم که بیشتر پیشم باشی!
_خب من باید برم بخوابم .فردا صبح کالس دارم!
_حواسم نبود عزیزم .االن میبرمت خونه .خودمم صبح زود کالس دارم .میرسونمت.
_باشه!
جلو در واحدشون ازش خدافظی کردم و سوار اسانسور شدم ....میدونم طاقت نمیارم.
میدونم امشب جون میکنم تا صبح بشه اما مجبورم!
*******
ساعت یه ربع به هفت بود و سر کوچه منتظر ملودی بودم .چرا اینقد دیر کرده این
بچه ....پیاده شدم و تکیه دادم به ماشین که سانتافای مشکی مامانش پیچید تو کوچه! چند
لحظه ای با تعجب به من نگاه کرد و یهو اخماش رفت تو هم! اوه اوه ....حتما مشکوک
شده .ماشینو رو به رو ساختمون پارک کرد و نرفت تو .سریع شماره ی ملودی رو
گرفتم که جواب داد :جونم رسا .اومدم دیگه!
_ملودی مامانت اومد .حواست باشه .جلو ساختمونه !
_ای وای! تو برو پس! بفهمه قرار داریم بیچارمون میکنه!
_نمیرم .میمونم ببینمت .دلم برات تنگ شده!
_اوکی .بای!
بعده چند مین ملودی اومد پایین و سوار ماشین مامانش شد .دور زدن و از کنارم رد
شدن .ملودی داشت زیر چشمی نگاهم میکرد که بهش چشمک زدم! مامانش که حسابی
از بهم زدن قرارمون سرحال بود پوزخندی بهم زد و با سرعت از کنارم گذشت!
من پ۰ریماه رو میشناسم! میدونم نمیزاره با خیال راحت با دختر یکی یدونش باشم....
اون از من انتقام میگیره! شک ندارم!
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ملودی::::::::::::::::
از کنار رسا گذشتیم و داشتم تو دلم قربون صدقه ی استایل فوق العادش میرفتم که مامان
با تشر گفت :ادمتون میکنم من! یه بار تذکر دادم گوش ندادی ملودی .مجبورم کردی به
روش خودم عمل کنم.
_منظورت چیه مامان؟
_میخوای بگی رسا اول صب سر کوچه وایساده بود داشت هیکلشو به نمایش میذاشت؟
سکوت کردم که گفت :تو بهش دل بستی؟ اینقد احمقی ملودی؟ با دو تا دوست دارم خر
شدی؟؟ البته منکر جذابیت زیادش نمیشم و دل هر دختری رو میلرزونه تو هم بچه ای و
اوج احساساتته! ولی عاقل باش ملودی! اون حتی مرد رابطه ی معمولی هم نیست چه
برسه به عشق و عاشقی!
_من حرفی ندارم.
_واقعا بچه ای ....با شما طور دیگه ای باید رفتار کرد!
_رسا گفت باهات حرف میزنه.
_رسا غلط کرده .با چه رویی میخواد بیاد حرف بزنه؟ دو برابرت سن داره!
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به اجبار سکوت کردم .من هیچ وقت نتونستم با این زن کنار بیام .بابا چطور اونقد
عاشقش بود؟؟
رسا::::::::::::::::
ساعت  2بود که رسیدم خونه! کلید انداختم و رفتم تو که رها با عجله خودشو بهم رسوند:
خوبی؟ چرا اینقد دیر کردی؟
_دیر نکردم ک .کالس داشتم!
_مامان خیلی از دستت شاکیه.
_چرا؟ چیشده؟
قبل از اینکه رها حرف بزنه صدای مامان اومد :رسا؟ بیا سالن.
رفتم پیششون ....همراه بابا نشسته بود که با دیدن من گفت :بفرما اقا کیومرث! اینم
شازده پسرت.
بابا یه نگاهی به من انداخت و گفت :اروم باش خانوم .چرا قضیه رو بزرگش میکنی؟
چیزی نشده که!
با تعجب نشستم :میشه منم بدونم چیشده؟
مامان حق به جانب گفت :مادر دختره اومده دم در میگه جلو پسرتون رو بگیرین! نزار
بیاد سمت دخترم .میگه پسرتون برای دخترم خطرسازه و اون بچست.
تازه فهمیدم قضیه از چه قراره ! بی اختیار زدم زیر خنده که مامان تشر زد :بخند! بایدم
بخندی ....شب تا صب تو اون اتاق به جای خوابیدن داری قربون صدقش میری و
نازشو میکشی حاال مامانش باید بیاد مارو مقصر بدونه!
_مامان جان یکی یه حرفی زده .بیخیال!
اینبار بابا گفت :رسا رابطت با این دختر چیه؟ اینم یکیه مثل بقیه؟
دلخور نگاهش کردم :بابا؟
_خب حقیقته دیگه! تو همیشه دورت پر از دختره .تقصیر خودتم نیست .بیش از حد
جذابی واسه دخترا!
خندیدم :در این که شکی نیست.
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_پرو نشه بچه جواب منو بده .تو ادمی نبودی که بری سراغ فامیل یا همسایه .همیشه
احتیاط میکردی!
_بابا من با همه کات کردم تا بتونم ملودی رو داشته باشم .میدونم هیچ کس حرفامو باور
نمیکنه ولی من این دخترو میخوام .خیلیم میخوامش!
_ولی اون خیلی بچست.
_مهم نیست برام .این مسئله باید برای ملودی مهم باشه که خودشم باهاش مشکلی نداره!
مامان پوزخندی زد :بایدم مشکلی نداشته باشه! تو که چیزی کم نداری! همه دخترا
ارزوتو دارن....
_مامان ملودیم همه چی تمومه .تمام اون چیزایی که من میخوام داره .مگه تو زندگی ادم
چند بار ممکنه یکی به دلش بشینه؟ دوست دختر زیاد داشتم ولی هیچ کدوم ذره ای برام
مهم نبود! اگه خوشبختی پسرتون براتون مهمه بزارید کنارش راحت باشم .من میخوام از
این به بعد یه زندگی اروم و بی حاشیه داشته باشم!
بابا با محبت نگاهم کرد :هر تو بخوای شازده! مجوزش صادر شد! دیگه کسی حق نداره
با این رابطه مخالفت کنه .فقط ازت میخوام بیاریش با بقیه اشناش کنی! هنوز زوده اما
شاید این دختر عروس خانوادمون باشه!
_ممنون بابا .مطمئن باش هیچ کس جز ملودی عروس من نمیشه!
رها با ذوق نگاهم کرد :ای جوووونم .رسا یه روز دعوتش کن بیاد باهاش اشنا بشیم.
خواستم جوابشو بدم که مامان با عصبانیت گفت :چی چی برا خودتون میبرین و
میدوزین؟ نظر من مهم نیست؟
نگاهش کردم :مامان جان معلومه که نظر شما برام مهمه .شما که یه بارم ملودی رو
ندیدین! قول میدم مثل من عاشقش بشید!
با تاسف برام سر تکون داد :پسر ساده ی من! ببین چه جوری اسیر یه بچه شدی!
کالفه بلند شدم و رفتم تو اتاقم ....بزار بابا راضیش کنه! البته بعید میدونم بتونه!
لباس عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم! رها با دیس برنج و مرغ اومد تو :باید گشنت
باشه!
_اره مرسی .به موقع بود.
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مشغول غذا خوردن شدم و همزمان شماره ی ملودی رو گرفتم ....خاموش بود .فکر کنم
گوشیشو ازش گرفته .باید امروز با مامانش حرف بزنم.
ملودی:::::::::::::::
گوشه ی تختم کز کرده بودم و منتظر بودم دوباره بخوابه تا با گوشی خونه به رسا زنگ
بزنم .اخه این مگه دیشب کامل شیفت نبود؟ چرا نمیخوابه دیگه!
خیلی گشنم بود اما تا با رسا حرف نزنم نمیتونم چیزی بخورم .رفتم تو سالن ....خبری
ازش نبود! گوشی رو سریع برداشتم و شماره گرفتم .با بوق اولی جواب داد :ملودی؟
_سالم رسا!
_سالم عزیز دلم .چرا گوشیت خاموشه؟
_ازم گرفتش!
_خودم امروز میام باهاش حرف میزنم .نمیزارم بخاطر من اذیت بشی!
_من دلم برات تنگ شده.
_منم .بیام دم در یه لحظه ببینمت؟
_نمیشه! من االن به سختی بهت زنگ زدم!
_باشه .خودتو اذیت نکن .ناهار خوردی؟
_نچ.
_ملودی؟ بخوای اینجوری پیش بری کالهمون میره تو هم .تحت هیچ شرایطی نباید
درست و تغذیت بهم بریزه!
_چشم .سعی میکنم.
_خوبه .برو ناهارتو بخور تا منم یکم استراحت کنم و بیام پیشت!
_دعواتون نشه یه وقت؟
_نترس تو کوچولو .بهت گفتم برو تو اتاقت حرف گوش کنیا؟
_چشم!
_قربون چشمات برم.
_من برم دیگه .یادت نره بیایا؟ خدافظ.
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_خیالت تخت .فعال بای!
گوشی رو گذاشتم و با خوشحالی رفتم سمت اشپزخونه! خاک تو سر بی جنبم .ببین با یه
حرف زدن چجوری سرحال اومدم!
رفتم سر قابلمه و برا خودم یه بشقاب پر ماکارونی ریختم و شروع کردم به خوردن!
ساعت  5عصر بود و مامان تازه بیدار شده بود .به بهونه ی درس خوندن تو سالن
نشسته بودم و در اصل منتظر رسا بودم .دیر کرده ....یعنی من براش مهم نیستم؟ دلش
برام تنگ نشده؟
این اخریا دیگه با بغض زل زده بودم به صفحه ی کتابم و چیزی حالیم نمیشد از درس!
با صدای زنگ در پریدم هوا .کتابمو گذاشتم روی میز و بدون چک کردن درو باز
کردم .با دیدن رسا ذوق زده خواستم بپرسم بغلش که جلومو گرفت و اومد تو ....بعده
چند ثانیه متوجه دسته گل بزرگی که تو دستش بود شدم .گذاشتش رو جاکفشی و با چک
کردن راه و رو منو چسپوند به دیوار و با ولع افتاد به جون لبام ....بی اختیار دستم رفت
تو موهاش و باهاش همراهی کردم .عاشقش بودم ....اونقد که خدا میدونه! تمام بدنم
داشت نبض میزد و نفس کم اورده بودم .باالخره ازم دل کند و جدا شد ....از فاصله ی
کم خیره شدیم بهم که گفت :دوست دارم.
لبخند زدم :منم!
_سالم اقای ازادمهر؟
از هم فاصله گرفتیم و برگشتیم سمت مامان ....خیلی خونسرد داشت نگاهمون میکرد.
انگار که میدونست رسا میاد!
رسا سالم کرد و برگشت سمت من ....دسته گل رزای قرمزو داد دستم و اروم گفت :برو
تو اتاقت تا من بیام پیشت!
ازش گرفتمشون و سر تکون دادم براش....
رسا:::::::::::::::
ملودی که رفت اتاقش به پریماه نگاه کردم :دعوتم نمیکنی بیام تو؟؟
_بدون دعوت اومدی خونم .پس راحت باش!
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پشت سرش راه افتادم و با هم تو سالن نشستیم .دکوراسیون خونشون قهوه ای و خردلی
بود .با یه چیدمان شیک و خوشگل.
چشم از اطراف گرفتم و به پریما نگاه کردم :خونه ی خوشگلی داری!
_ممنون.
خندم گرفت :چرا اینجوری نگاهم میکنی؟
_میخوام ببینم کی روت کم میشه؟
هنوزم بی پروا بود! نمیدونم تو چه سنی ازدواج کرد و ملودی رو به دنیا اورد اما هنوزم
زیبا و جوون بود! مطمئنا همین باعث میشد اینقد مغرور و از خودراضی باشه!
هر چی که بود تونست منو دوسال پیش به خودش جذب کنه! اون موقع ها اینقد تو لجن
فرو نرفته بودم که با زن متاهل رابطه داشته باشم و خداروشکر قبل از رابطه فهمیدم و
باهاش کات کردم.
اگه ملودی بفهمه یه روز با مامانش بودم چیکار میکنه؟ اگه باهاش رابطه داشتم خودم
نمیتونستم راضی به رابطه با ملودی بشم و این تنها شانس زندگی من بود!
پا رو پا انداخت تا هیکلش بهتر تو دید باشه و گفت :نمیخوای چیزی بگی؟
_فکرشو میکردی یه روز بیام خونت واسه خواستگاری از دخترت؟
پوزخند زد :خواستگاری؟؟ با همین حرفا اون بچه رو گول زدی؟
_منو به دامادی قبول میکنی دکتر جاوید؟
_رک و پوست کنده بگو چی میخوای؟ تا جایی که یادمه من ن ضربه ای بهت زدم نه
چیزی که بخوای تالفیشو سر دخترم دربیاری! تازه برعکسم بود!
_به هیچ وجه نمیخوام وارد گذشته بشم و نبش قبر کنم .ملودی بچست و نباید هیچ وقت
چیزی بفهمه!
_میترسی؟
پوزخند زدم :شما باید بترسی! ملودی میدونه گذشته ی درست و حسابی ندارم و منو
همین جور که هستم قبول کرده!
_خب که چی داری تهدید میکنی؟
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_ابدا .خواستم یاداوری کنم .بزار من و ملودی کنار هم راحت باشیم .باور کن به هیچ
جای دنیا بر نمیخوره! من دخترتو دوس دارم .قبل از اینکه بفهمم دختر توعه بهش عالقه
پیدا کردم!
_ملودیه من بچست .بخاطر شرایط شغلیم هیچ وقت درست و حسابی براش مادری
نکردم ولی باباش تا زنده بود همه جوره هواشو داشت و رو تخم چشماش بزرگش کرد.
نمیتونم اجازه بدم ادمی مثل تو که تکلیفت روشنه بیای و با احساساتش بازی کنی!
_یه بار میگم برای همیشه .من ملودی رو دوس دارم و در برابرش احساس مسولیت
دارم .تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هیچ وقت کاری نمیکنم که اذیت بشه!
_خیلی خب ....من حرفی ندارم!
_جدی؟؟ خیلی ممنونم واقعا .قول میدم پشیمون نشی!
سر تکون داد و بلند شد رفت سمت اشپزخونه :چای ،قهوه ،نسکافه؟؟
از جام بلند شدم :راضی به زحمت نیستم .من برم پیش ملودی!
_اوکی راحت باش!
خوشحال بودم اما ته دلم بهش شک داشتم .مگه میشه اینقد راحت قبول کنه؟؟ پریماه خیلی
به من عالقه داشت ....البته این مال دوسال پیشه و شاید بیخیال من شده باشه دیگه!
در زدم و رفتم تو ....ملودی داشت دسته گلی که براش اورده بودم رو تو گلدون جا
میداد! کارش که تموم شد برگشت سمتم و با ذوق دوید سمتم .دستامو براش باز کردم و
تو بغلش جاش دادم!
با ناز چشماشو بست :رسا!
_جون دل رسا! فنچم بریم رو تخت؟
_هوووم.
رو تختش دراز کشیدم و تکیه دادم به تاج تخت ....اومد و لم داد بغلم!
اتاقش دکوراسیون یاسی و بنفش داشت که با سلیقه ی دخترونه چیده شده بود :چه اتاق
خوشگلی داری ملودی .خیلی ظریفه .انگار خونه عروسکه!
خندید :ممنون .نمیخوای بگی چیشد؟
موهای چتریشو کنار زدم :موافقتشو گرفتم.
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ذوق زده پرید هوا :جدی؟
_اره عزیزم!
_پس پیشم میمونی؟
_چرا که نه! با هم بخوابیم؟ من خیلی خستم ملودی!
_جا میشیم رو تخت؟
با خنده کامل رو تخت دراز کشیدم و تو بغلم حبسش کردم :نظرت چیه؟
خندید :عالی! تا حاال اینقد اروم نبودم.
دست بردم تو موهاش و بو کشیدم .خوده زندگی بود .اونقد با موهاش ور رفتم و تنشو
نوازش کردم که هر دومون خوابمون برد....
هوا تاریک شده بود که یکی در زد .به زور چشمامو باز کردم :بله؟
_یه لحظه بیا بیرون.
پریماه بود ....میدونم االن عصبیه که ما گرفتیم خوابیدیم .البته حق داره ....بدون اینکه
ملودی بیدار بشه ازش جدا شدم و با مرتب کردن موهام رفتم بیرون :بله؟
رفت تو سالن که دنبالش رفتم .حق به جانب گفت :فکر نمیکنی برا روز اول داری زیاده
وری میکنی؟
خندم گرفت اما جلو خودمو گرفتم :حق با شماست .خیلی خسته بودم و خوابم برد!
_ازش خدافظی کن .من شیفت شب دارم و باید برم.
_نمیشه بمونم؟
با اخم نگاهم کرد که گفتم :باشه باشه!
برگشتم تو اتاقش و لبه ی تخت نشستم :ملودی؟
دستمو بردم تو موهاش :چشماتو باز جون دلم! نمیخوای باهام خدافظی کنی؟
خوابالو بلند شد و رو تخت نشست :کجا میخوای بری رسا؟
تو بغلم گرفتمش :مامانت صداش درومده .باید برم دیگه! تو هم خوب استراحت کن و
بعدش بلند شو درستو بخون .اخرشب بهت سر میزنم!
گردنمو بوسید :دوست دارم رسام.
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به محض ورودم مامان با تعجب گفت :کجا بودی تا حاال؟
_مامان تا حاال نمیپرسیدی کجا میری کجا میای؟؟
_رفتی بودی پایین؟ خونه اون دختره؟
_اون دختر اسم داره .ملودی .اگه منو دوس دارین لطفا بهش احترام بزارید.
برام چشم چرخوند که رفتم تو اتاقم و بعد از عوض کردن لباسام یکی از کتابای
تخصیصمو برداشتم و شروع کردم به درس خوندن!
*****
ساعت  9بود رها صدام زد برا شام .فقط خودش و مامان خونه بودن و بابا بیمارستان
بود! تو این چند ساعت به ملودی زنگ نزدم و گذاشتم درسشو بخونه .پشت میز نشستم و
شمارشو گرفتم .زود جواب داد :جانم چارشونه ی من؟
خندم گرفت :این چی بود گفتی؟؟
خودشم خندید :هیکلی و چارشونه ای دیگه!
_شیطون .داری چیکار میکنم؟
_اسنک درست میکنم برا شامم.
_اممم .بلدی؟
_پس چی؟ من همه چی بلدم درست کنم .کمکم با هنرای من اشنا میشی!
_هنرمندم....
رها زد زیر خنده که پاشو از زیر میز لگد کردم که مامان بهمون چشم غره رفت .ملودی
با تعجب گفت :چی بود رسا؟
_هیچی عزیزم .خواهرشوهرت حسودیت شده!
رها جیغش دراومد :غلط کردی .بخدا میرم زیرابتو پیشش میزنما؟
ملودی با خنده گفت :بهش بگو من تو رو چشم باز کردم.
رها که خودش شنید پوکر فیس به من نگاه کرد که با غرور نگاهش کردم.
_عزیزم برو به شامت برس .منم االن میخوام بخورم .بعدش بشین درستو بخون اخر
شب بهت سر میزنم!
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_باشه .منتظرتم!
_دوست دارم.
_منم .بای!
_بای!
قطع کردم که رها زد زیر خنده :دارم مطمئن میشم جدی جدی خر شدی! اخه تو رو چه
به این حرفا؟
مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت :ساده ای تو؟ این حرفا مال االنه .دو روز دیگه
دختره رو ول میکنه میره سراغ بعدی!
برا خودم غذا کشیدم و گفتم :معلومه پسرتو نشناختی!
_خوبم میشناسمت .در ضمن الزم نکرده هی بری خونشون .چه دلیلی داره دو تا جوون
که بهم نامحرمن هی پیش هم باشن؟ جلوه ی خوبی نداره.
جلو خندمو گرفتم .مامان که از عمق روابط من خبر نداشت اما مطمئن رابطم با ملودی
تا چند وقت دیگه جدی تر میشه و منم عشقم به گناه الوده بشه .بی هوا گفتم :خب محرم
میشیم!
چشاشون گرد شد ....مامان با عصبانیت گفت :دیگه داری گندشو درمیاری.
_مامان من دوسش دارم و حس میکنم الزمه یه صیغه بخونیم.
رها با بهت گفت :رسا تو تا حاال به ازدواجم اعتقاد نداشتی .یهو محرم نامحرم برات مهم
شد؟
_خب عقاید ادم عوض میشه دیگه .ملودی خیلی برام با ارزشه .اگه اینقد بچه نبود تا اخر
همین با یه مجلس با شکوه با هم ازدواج میکردیم و میبردمش خونه ی خودم .ولی
نمیشه ....من اولین رابطشم و نمیخوام فعال لذت بچگیشو ازش بگیرم.
مامان پوزخندی زد :پاک خل شده بچم .همینم مونده بچه داری کنی!
من و رها ریز خندیدیم که با چشم غره ی مامان ساکت شدیم!
ملودی:::::::::::::::
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اخرشب بود و باید میخوابیدم دیگه ....رسا بهم قول داد بیاد پیشم .یه لباس خواب
عروسکی پوشیدم و بعده مسواک خواستم برم تو تخت که زنگ درو زدن .رسا پشت در
بود .بازش کردم و پریدم بغلش :رساااااا....
اوردم تو و درو بست :جان رسا!
نایلونی که دستش بود رو گذاشت زمین و نگاهم کرد :فدات بشم الهی .لباس خوابشو!
به خودم نگاه کردم .لباسم تا رو زانوم بود و یقش کمی باز بود .تا بخوام به خودم بیام
لباش چسپید رو لبام .با ولع مک میزد و گازای ریز میزد ....نفس کم اوردم که ازم جدا
شد :خیلی شیرینی ملودی.
خندیدم که نایلون رو از زمین برداشت و با هم رفتیم تو....
_اینا چیه رسا؟
یه جعبه پاستیل در اورد که با شوق گرفتمش :اخ جوووون!
_تا فنچم پاستیالشو بخوره منم دو نخ سیگار دود کنم.
_رسا سیگار؟
_اره عزیزم .اشکالی نداره؟
_نچ راحت باش .ولی اخه تو که ورزشکار و دکتری چرا؟؟
_چون نیازه....
_چه دلیل قانع کننده ای!
خندیدم و یه نخ روشن کردم و پک زدم :کی باید بخوابی؟ مزاحم نباشم؟
با اخم نگاهم کرد :حرف مفت نزن .میدونی از کی تا حاال منتظرتم؟
_ببخشید عزیزم .تا رفتم خرید کردم طول کشید!
رو مبل نشسته بود و منم عین بچه ها رو زمین بین پاهاش نشستم .دستشو تو موهام کشید
که پاستیل به دست نگاهش کردم و دست چپمو گرفتم طرفش :حلقم بهم میاد؟
دستمو بوسید :خیلی عزیزم .تو خونه میپوشی؟
_وقتایی که تنهام اره .ولی یه مدت که بگذره همه جا میپوشمش!
_اذیتت نمیکنه؟

101

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

_به هیچ وجه .اگه بدونی نگاه کردن بهش چه ارامشی بهم میده .بهم میفهمونه که تمام و
کمال مال توام!
با لذت نگاهم کرد :پری کوچولوی من....
سیگارش که تموم شد بلندم کرد و رو پاهاش نشوندم .خیره نگاهم میکرد و بعده چند
لحظه اروم گفت :خیلی ظریفی ملودی! مجبورم هی کنارت خودمو کنترل کنم .سخته
برام....
با خنگی نگاهش کردم :منظورت چیه؟؟ واسه چی باید خودتو کنترل کنی؟
خندید :واسه اینکه نمیتونم اونجور که دلخواهمه ازت لذت ببرم .به جرعت میتونم بگم تو
جذاب ترین دختری هستی که تو عمرم دیدم و هیشکی اندازه ی تو اینقد برام تحریک
کننده نبوده و نیست!
شوکه نگاهش کردم ....تازه داشتم منظورشو درک میکردم! منه احمق تا حاال یه بارم به
رابطه با رسا فکر نکرده بودم و حاال حسابی ترسیده بودم!
نمیدونم قیافم چه شکلی شده بود که رسا با خنده گفت :جونم چه لپای قرمزی!
خودمو تو بغلش گوله کردم و چشمامو بستم .دیگه نه من چیزی گفتم نه رسا.
ولی داشت با دستای قوی و مردونش تنمو نوازش میکرد ....دستشو هر جایی که
میذاشت مکث میکرد و نفسشو به سختی بیرون میداد .کم کم ترسم ریخته بود و با حرکت
دستش ریلکس شده بودم .جوری که دوست داشتم ادامه بده و حتی فراتر بره!
اونقد ادامه داد تا چشمام سنگین شد :رسا؟ بریم اتاقم .من خوابم میاد.
رو دستاش بلندم کرد و بردم اتاقم .گذاشتم رو تخت که گفتم :پیشم میمونی؟
_میترسی تنهایی؟
_نه دوس دارم تو پیشم بمونی!
_نمیشه کوچولو .من اگه بمونم که نمیزارم بخوابی!
چشمام گرد شد که خندید :کم کم عادت میکنی فنچ .منکه با دوتا بوس و بغل سیر نمیشم!
نمیدونستم چه جوابی بهش بدم ....نگاهمو ازش دزدیدم که پیشونیمو بوسید و بلند شد:
صب میام دنبالت.
_باشه.
_شبت بخیر عزیزم.
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_شب بخیر رسا!
رفت و درو بست! کاش میموند ....خوابیدن تو بغل گرم و گندش بهترین حس دنیا بود!
فقط دو روز از شروع رسمی رابطمون میگذره و خیلی زوده واسه بعضی چیزا! ولی
حسم چیز دیگه ای بهم میگه.....
رسا:::::::::::::::
رو تخت دراز کشیدم و رفتم اینستا! اول از همه تو بیوم رل زدم زدم و جلو اول اسم
ملودی قلب گذاشتم.
تا امروز اینکار برام مسخره ترین کار بود و بقیه رو مسخره میکردم .خدا میدونه کیانا و
بقیه چقد بهم التماس کردن تو بیوم رل بزنم ولی قبول نکردم و االن با میل خودم اینکارو
کردم.
طی پروسه ی کات کردن تمام دخترایی که فالو کرده بودم جز رها و نسیم و انفالو کردم
و ملودی رو فالو کردم .اون روز وقت نکردم پیجشو چک کنم اما االن با خیال راحت
میتونم برم فضولی! اهل اینکارا نبودم اما ملودی با همه فرق داشت....
تمام پستاش عکسای خودش بود و کامنتا همه تعریف و تمجید! رگ غیرتم باد کرده بود
اساسی ....باید فردا باهاش حرف بزنم .یا همه پستاش حذف میشه یا پیجش پرایوت
میشه!
گوشیو کنار گذاشتم و گرفتم خوابیدم!
********
یکی دو هفته ای گذشته بود و همه چی عالی بود .با ملودی خوشبخت بودم ....اونقد که
برای خودمم عجیب و غیرقابل باور بود .حس میکنم تمام عمر زندگی کردم تا بیام و تو
این نقطه از زندگیم عاشق دختری بشم که همه چیزمو زیر و رو کرده!
درست از روزی که رابطمون جدی شد دیگه نه با اکیپمون بیرون رفتم نه مهمونی! جز
فربد و نسیم کسی از رابطمون خبر نداشت و نمیخواستمم حاال حاال ها کسی با خبر بشه!
این در حالی بود که فراز یکی دوبار رفته بود پی وی ملودی و اونم پیچوندش! با کلی
خواهش و التماس راضیم کرد بیخیالش بشم و بزارم خودش دکش کنه!
ساعت  12و نیم بود که رسیدم جلو مدرسشون .خودش تنها وایساده بود ....سوار شد و
اخم نگاهم کرد :ساعت چنده رسا؟ میدونی کی تا حاال منتظرتم؟
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دستشو بوسیدم و حرکت کردم :ببخش عزیزم .یکی از استادا به حرف گرفتم و دیر شد.
بریم خونه؟
_نخیر منو برسون خونه خودمون .میخوام عصر با نسیم برم خرید.
_خب چیزی الزم داری با هم میریم میخریم دیگه!
_واسه مهمونی امشب لباس مناسب ندارم.
_ملودی؟ باز شروع کردی؟
_رسا....
_ما دیشب حرف زدیم بچه! چرا اینقد لجبازی؟ قرار شد امشبو شام با هم بریم بیرون!
_یعنی چی اخه؟؟ هر چی مهمونی دعوت میشیم نریم؟ همش تنهایی؟ چرا اخه؟ نمیخوای
کسی بفهمه با همیم؟
_اینقد باهام بحث نکن ملودی .بگو چشم!
_نمیخوام .دوس دارم مثل بقیه دور هم باشیم .نسیم میگه یه شب درمیون با بچه ها
دورهمی دارن و هی میگن چرا ما نمیریم؟ کافه جمع میشن ،میرن کوه! ولی ما چی؟
_دوس ندارم بریم تو اون جمع که هی بقیه نگات کنن! نمیخوام وارد حاشیه بشم .زندگیم
ارومه ،مرض که ندارم خرابش کنم!
_نکنه از دیدن کیانا و دنیا میترسی؟
با خشم نگاهش کردم :ببند دهنتو ملودی! اونا کین که من از دیدنشون واهمه داشته باشم؟
ببین واسه یه مهمونی کذایی داری چیکار میکنی اخه؟ من نمیخوام تو به این جور محیطا
پات باز بشه! فک کردی این جاهایی که دعوت میشیم مثل مهمونیه که خونه من یا
عرفان بوده؟؟ نه بچه! اکیپ ما فقط برنامه هامون اون مدلیه! نسیم برات تعریف نکرده
این جاهایی که میره چه محیط داره؟
سرشو با ترس به عالمت منفی تکون که با عصبانیت گفتم :میریم! فقط واسه اینکه دلت
نشکنه و بفهمی چقد برام مهمی! ولی به موال اگه فراز یا هر کس دیگه ای کمترین کاری
انجام داد هیچ کس جلودارم نیست!
سکوت کرد که گفتم :میریم خونه اگه لباس مناسب نداشتی عصر میریم خرید!
خودشو انداخت بغلم و گونمو بوسید :خیلی دوست دارم رسا!
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خندم گرفته بود اما از موضع خودم پایین نیومدم! درسته بچست اما همونقد لجباز و یه
دندس!
رسیدیم خونه و بعده خدافظی رفتم باال! ناهار خوردم و گرفتم خوابیدم!
با زنگ گوشی بیدار شدم ....ملودی بود :جونم بچه؟
_چرا تو تل جوابمو نمیدی؟؟
_خواب بودم ملودی! از صدام مشخص نیست.
_اوه .ببخشید .حواسم نبود!
_اشکال نداره عزیزم .کارتو بگو حاال.
_چند تا عکس لباس برات فرستادم .ببین کدومش خوبه!
_باشه االن نگاه میکنم.
_اوکی بای!
قطع کرد که رفتم تل ....چهارتا فرستاده بود و همشون زیبا بودن و البته کمی باز!
بالخره پیرهن قرمز رنگی انتخاب کردم و ریپالی زدم :این خوبه! کفش ست داری یا
بریم بخریم؟
زود جواب داد :دارم .تو هم رسمی بپوش با کروات قرمز!!
_چششششم .ولی میترسم منو تو کت و شلوار ببینی خدایی نکرده پس بیوفتی!
_بیشعوره ازخودراضی!
_فنچه زبون دراز! برو کم کم اماده شو تا منم اماده بشم.
_چشمممم.
اف شد و منم بلند شدم برم حموم! نگران امشب بودم ولی نمیتونستم دل ملودی رو
بشکونم .یه جورایی حق داشت ....از روزی که با همیم به همه دعوتا جواب رد دادم و
خودشم نذاشتم جایی بره .ولی از طرفیم علنی کردن رابطم اونم االن که همه دنبال اینن
که بفهمن رل من کیه خطرناکه! دختر و پسرای زیادی هستن که دنبال یه نقطه ضعف از
منن!
ملودی::::::::::::::
همه کارام تموم شده بود و داشتم ارایش میکردم که مامان اومد تو :کی برمیگردی؟
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_نمیدونم خب .هنوز که نرفتم!
_االن ساعت هفته و منم میرم بیمارستان .تا  12خونه باشی!
_باشه .خدافظ.
همین که رفت گوشیم زنگ خورد :الو نسیم؟
_کجایی؟ راه افتادین؟
_نه هنوز .رسا گفت یه ربع دیگه میاد پایین .شما رفتین؟
_تازه از خونه زدیم بیرون.
_نسیم خیلی استرس دارم.
_خل شدی؟ امشب میخوایم بترکونیما؟
_امیدوارم.
_میبینمت .فعال.
قطع کردم و به ارایشم ادامه دادم ....لباس پوشیدم و اماده شدم که رسا در زد .اخ که با
دیدنش کم مونده بود غش کنم .کصافت چه جیگری شده بود.
با خنده اومد تو :ماتت برده بچه!
_وای رسا عالی شدی! چه بهت میاد کت و شلوار!
_بهت که گفتم.
دستمو رو صورت جذابش کشیدم که خم شد اروم لبامو بوسید ....تو گوشم زمزمه کرد:
فوق العاده شدی ملودی! امشب باید چهار چشمی حواسم بهت باشه!
با ناز دستامو دور گردنش حلقه کردم :با وجود تو کسی جرعت نمیکنه بهم نزدیک بشه!
سرشو فرو کرد تو گردنم و بوسیدش ....مثل همیشه با حس لباش رو گردنم که نقطه
ضعفم بود پاهام شل شد و با یه حرکت بغلم کرد .با لحن داغی گفت :اینکه به هر لمسم
جواب میدی خیلی برام لذت بخشه ملودی .میدونم که دیگه بیشتر از این نمیتونم دووم
بیارم .داری مقاومتمو میشکونی بچه.
با ناز نگاهش کردم :منم هدفم همینه!
چشاش گرد شد که خندیدم :بریم دیگه .دیرمون شد!
با ورودمون به مهمونی همه برگشتن سمت ما ....به جرعت میتونم بگم  99درصدشون
چشاشون داشت از کاسه درمیومد و اون یه درصدم که فربد و نسیم بودن .دسمتو دور
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بازوی رسا محکم تر فشار دادم و بی توجه به نگاهای اطراف رفتیم تو ....با راهنمایی
میزبان همراه رسا رفتم سمت اتاق رختکن .وقتی دیدم کسی نیست رسا اومد تو و پشت
کرد تا لباسمو دربیارم .اماده که شدم برگشت سمتم .ماتش برد بچم....
_ملودی؟
براش سر کج کردم :جونم؟
_فوق العاده ای عزیزم ....خیلی زیبا شدی!
براش خندیدم که بغلم کرد :بریم تا برامون حرف درنیاوردن .از کنارم تکون نمیخوری!
_چشم .تو هم باید همش پیشم باشی! یه دختر اومد سمتت چشاشو درمیارم.
قهقهش بلند شد :ای جونم .چه خانم غیرتی دارم من!

با هم به جمعشون پیوستیم و کنار فربد و نسیم نشستیم .بعده سالم و علیک نسیم ذوق زده
گفت :جونم چه ستی! خیلی بهم میاین.
با خنده به لباس خودم و کروات رسا نگاه کردم و از نسیم تشکر کردم .فربدم با شوخی
به رسا گفت :اخرسر کار خودتو کردی؟ مخشو زدی؟
رسا جواب داد :مخشو زدی یعنی چی؟ عاشقش شدم .بهش گفتم .باورم کرد و اوکی
شدیم!
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هر سه تامون مات نگاهش کردیم که عرفان و یاشار اومدن و به جمعمون اضافه شدن.
گرم و صمیمی سالم کردن و نشستن .هر دو خوشحالی و البته تعجب رابطمون رو
تبریک گفتن! عرفان با شیطنت گفت :تو ذهنم نمیگنجید شما با هم رل زده باشین .اخه
هیچ ربطی بهم نداشتین!
با خنده گفتم :مگه دو نفر باید شبیه هم باشن؟
یاشار گفت :نه خب ولی تو دیگه خیلی مارموزی! از کی تا حاال با همین؟
فربد سریع گفت :بابا خیلی وقت نیست .یکی دو هفتس!
_اهان .پس بگو چرا با کیانا و بقیه کات کردی!
چیزی نگفتم گه عرفان گفت :همین که شمارو با هم دید حالت تهوع گرفت و رفت
سرویس!
رسا اصال به روی خودش نیاورد اما من یه حال بدی بهم دست داد .نمیدونم عذاب
وجدان بود یا چیز دیگه اما سعی کردم از خودم دورش کنم .اون لیاقت دلرحمی نداشت.
خدا میدونه همین االن چه نقشه ها که نکشیده!
رسا::::::::::::::
همون طور که داشتم با بچه ها حرف میزدم حواسم به ملودی هم بود که با نسیم سرگرم
بود! برعکس همیشه حس خوبی نداشتم ....ملودی نقطه ضعف من بود و اینجام پر از
دشمن و البته چشمای هیز! دوس نداشتم خودش بفهمه و حس بدی داشته باشه!
اون چه گناهی داشت؟
با حس سنگینی نگاهی برگشتم سمت چپ که با چشمای پر از اشک کیانا رو به رو شدم!
چنان مظلوم نگاهم میکرد که هر کس دیگه ای بود دلش براش میسوخت و میرفت
سمتش! اما من نه ....عشق ملودی خیلی قوی بود .خیلی!! بی تفاوت برگشتم سمت بچه
ها که عرفان اروم گفت :داغونه رسا .گناه داره ! برو ارومش کن!
_چی میگی تو؟ به من چه ربطی داره اخه؟
_بی رحم نباش! کیانا با تو بزرگ شد و عاشق شد! حقش این نیست.
_بیخیال .هر شروعی یه پایانی داره! شما که میدونین من هیچ وقت نه به کیانا نه به بقیه
حسی نداشتم .فقط یه سرگرمی بودن .ولی االن ملودی رو دوس دارم .امیدوارم حرفامو
بفهمین!
108

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

سرشو به عالمت مثبت تکون :هیچی مهم تر از خوشبختیه تو نیست .خوب میدونی چقد
واسه ما عزیزی رسا!
فربد و نسیم برا رقص بلند شدن که به ملودی اشاره کردم بیاد کنارم بشینه .دست انداختم
دورش و چسپوندمش به خودم :اینم از مهمونی .راضی هستی؟
_هووووم .عالیه! کاش تا اخرشم عالی باشه!
با صدای یاشار حواسمون رو دادیم بهشون :ببین چه بهم میان این دوتا! رسا انگار داره
با بچش حرف میزنه!
من و عرفان خندیدیم که ملودی گفت :بهونه دست رسا ندین تو رو خدا!
موهاشو بوسیدم :رسا فدات بشه فسقل!
چشمای گرد شده ی یاشار و عرفان واقعا خنده دار بود.
یه ساعتی گذشت و اوضاع اروم بود .بعده شام فقط اکیپ خودمون و تعداد کمی از بچه
ها مونده بودن! دور هم نشسته بودیم و میزدن میرقصیدن .دوست داشتم بریم خونه! اما
هنوز خیلی زود و زشت بود اگه االن میرفتیم....
تکیه داده بودم به کاناپه و ملودیم بغلم ول بود .نگاهای پر از نفرت کیانا و دنیا روش
اذیتم میکرد اما اهمیت نمیدادم که فکر نکنن به هدفشون رسیدن!
خم شدم تو گوش ملودی گفتم :این همه امشب دلبری کردی منتظر یه شب پر هیجان
باش!
ذوق زده نگاهم کرد :کیه که بدش بیاد؟
با خنده نگاهش کردم که با صدای میالد به خودم اومدم :رسا نمیخوای بگی این مدت کجا
بودی که تو هیچ جمعی پیدات نبود؟ سابقه نداشت اخه....
تا بخوام جوابشو بدم فراز پوزخند مسخره ای زد و گفت :معلوم نیست؟ سرش گرم
حوریه بهشتیش بود دیگه!
همه ساکت شدن! خونسرد نگاهش کردم :مشکلی داره؟ فکر نکنم به کسی ربط داشته
باشه!
دوباره پوزخند زد :باید اعتراف کنم خیلی زرنگی! ببین چه سرعت عملی داشتی اخه!
خواستم بلند شم که ملودی با ترس دستمو گرفت .صدای نحس کیانا بلند شد :یه طرفه که
نبوده فراز ! طرفشم زرنگ بوده و زود دست به کار شد!
برگشتم سمتش و غریدم :تو یکی خفه شو و دهنتو ببند!
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ترسیده الل مونی گرفت که فربد گفت :بچه ها ساکت! رابطه ی رسا و ملودی فقط به
خودشون ربط داره.
فراز زد زیر خنده .معلوم بود کوتاه نمیاد ....بیخیال گفت :ناموسا کی فکرشو میکرد
اخه؟ هیچ رقمه جور در نمیاد ملودی با این هرزه باشه!
با عصبانیت بلند شدم :پس میخواستی بیاد با تو؟؟
بلند شد و با نفرت زل زد تو چشمام :چرا که نه! ملودی باید مال من میشد نه تو که جای
باباشی!
هنوز حرفش تموم نشده بود که مشتم تو صورتش فرود اومد و پخش زمین شد! جیغ
دخترا بلند شد که بلندش کردم و دوباره کوبیدم تو دهنش .خواستم سومی رو بزنم که
عرفان و فربد از پشت گرفتنم و یاشار و میالدم فرازو گرفتن که مثال میخواست منو
بزنه!
عربده کشیدم :گوهی که خوردی یه بار دیگه از دهنت بیرون بیاد جنازتو از زیر دستم
بیرون میکشن.
با صورت خونی و ورم کرده داد زد :مگه دروغ میگم؟ دو روز دیگه اینم دلتو میزنه
بدبخت.
فربد منو ول کرد و رفت سمتش :بس کن دیگه فراز .خجالت بکش! میبینی که االن با هم
خوشبختن .چیکارشون داری اخه؟ حسودیت میشه؟ خواستی زودتر دست بکار بشی! حق
نداری در مورد رابطشون حرف بزنی تو!
فراز ساکت شد و منم کمی اروم تر شده بودم .اما فقط منتظر بودم بعده هشداری که بهش
دادم بازم گوه خوری اضافه بکنه .اون وقت دیگه فقط خدا به دادش برسه.
از بچه ها معذرت خواهی کردم و برگشتم سمت ملودی :بپوش بریم.
با ترس سر تکون داد و رفت سمت اتاقی که لباشو در اورده بود .نسیمم دنبالش رفت!
ملودی::::::::::::::
وارد اتاق شدم که نسیمم اومد .خودمو انداختم تو بغلش و زدم زیر گریه! ترسیده بغلم
کرد :ملودی؟ چته عزیزم؟ اتفاقی نیوفتاد ک!
_اتفاقی نیوفتاد؟ رسا من و دعوا میکنه! بهم گفت دوس نداره بیاد مهمونی .من اصرار
کردم.
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_غلط کرده .گناه تو چیه؟ همش تقصیر اون فرازه خره که نتونست جلو زبونشو بگیره.
فک کرده تو هم دوس دختر عادی رسایی که برات غیرت نداشته باشه!
با تعجب نگاهش کردم که رسا بدون در زدن اومد تو .با دیدن من خشک شد :ملودی؟
چرا گریه میکنی؟
نسیم سریع گفت :رسا اذیتش نکنیا؟ کافیه دعواش کنی!
با تعجب نگاهمون کرد :چرا اخه باید چیزی بهش بگم؟ زده به سرتون؟ برا خودتون
بریدین دوختین؟
اروم گفتم :دعوام نمیکنی؟
لبخند مهربونی بهم زد و بی توجه به حضور نسیم اومد و بغلم کرد :نه جون دلم! مگه دلم
میاد اخه؟
نفس راحتی کشیدم و کمی ریلکس شدم .اولین بار بود رسا رو تا این حد عصبی میدیدم و
میدونستم اخرین بار هم نیست! بوسیدم و رفت بیرون تا لباس بپوشم.
نسیمم همراه من لباس پوشید و گفت اونام میخوان برن! همه چی خوب بود حیف اخرش
اون فراز اشغال گند زد به همه چی!
از بچه ها خدافظی کردیم و زدیم بیرون .رسا بازم بخاطر اتفاقات چند دیقه قبل ازشون
معذرت خواهی کرد!
از فربد و نسیمم خدافظی کردیم و راه افتادیم سمت خونه .سرمو انداختم پایین و گفتم:
معذرت میخوام رسا .تقصیر من بود! نباید برای اومدنمون اصرار میکردم.
دستمو گرفت و محکم فشار داد :تو گناهی نداری عزیزم! اگه بازم دوس داشتی میریم
مهمونی! من باید مواظبت باشم و ازت دفاع کنم که میکنم .پس نگران هیچی نباش!
بی اختیار لبخند زدم و دیگه چیزی نگفتم!
باهام اومد خونمون و تو سالن نشست .منم رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم .مانتوی
بلندمو و لباسی که تو مهمونی پوشیده بودم و در اوردم و با لباس زیر رفتم سر کمدم تا
یه چیزی دربیارم بپوشم .کشو رو باز کردم و خم شدم تا شلوارمو دربیارم که رسا
سرزده اومد تو .شوکه برگشتم سمتش که دیدم ماتش برده و داره نگاهم میکنه!
ست بنفش تیره ای که پوشیده بودم خیلی بهم میومد و حق داشت اینجوری نگاهم کنه .با
شیطنت گفتم :به چی زل زدی رسا؟
خیلی خونسرد گفت :به هیکل سکسیت .مشکلی داری؟
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حاال این من بودم که داشتم مات برده نگاهش میکردم .چه راحت میتونست حرف بزنه.
خواستم لباس تنم کنم که با صدای دورگش گفت :نپوش ملودی!
دوباره نگاهش کردم که کتشو دراورد و پرت کرد رو میز مطالعم و خیز برداشت
سمتم ....من که بال بال میزدم برای رابطه باهاش و اگه میخواست نه نمیگفتم.
با یه حرکت بلندم کرد و گذاشتم رو تخت ....ارتباط چشمیمون یه لحظه هم قطع نمیشد و
اخرسر این من بودم که پل نگاهمون رو شکستم و خیره شدم به دستاش که داشت دکمه
های پیرهنشو باز میکرد .باید اعتراف کنم ترسیدم اما نمیخواستم عقب بکشم!
رسا:::::::::::::::
نفسای عمیقی که کشیده بودم باعث شده عرق کنم و احساس خفگی! این اولین بارم نیست
که یه دختر لخت میبینم .چرا این شکلی شدم؟ چرا اینقد بی جنبه شدم؟ چرا نفسم باال
نمیاد؟
حس میکنم اگه بهش دست بزنم تمام تنم ذوب میشه! چشماش ....اخه دختر چرا اینجوری
نگاهم میکنی؟
خیره شد به دستام ....نمیدونم دستام چرا همراهیم نمیکردن و اینقد کند بودن! دستامو پس
زد و دکمه هامو باز کرد .خواستم جلوشو بگیرم که پیرهنمو در اورد و پرت کرد کنار
تخت!
پس فنچ من بی قراره! خوشحال بودم که این حس دو طرفست.
نگاهم از چشمای شیطونش سر خورد رو سینه هاش که نصفه و نیمه از سوتین اومده
بودن بیرون .اروم دستمو بردم سمتشون ....نمیخواستم ضعیف باشم اما واقعیت این بود
که ملودی منو اسیر کرده بود! چنگ زدم به سینش که صدای اه دوتامون بلند شد! تن نرم
و خوش فرمش حاال زیر دست من بود و میتونستم ازش لذت ببرم .همون چیزی که یه
ماهه تو کفشم!
دستمو از زیر سوتینش رد کردم و سینشو تو دستم گرفتم .دوباره اه عمیقی کشید که لباشو
محکم بوسیدم .با ولع شروع کردم به مکیدنشون و ملودیم خیلی زود همراهیم کرد .به
زور لباس زیرشو باز کردم و پرتش کردم رو زمین! حاال خوبه ....هر دوتا دستامو قاب
سینه هاش کردم و سرمو فرو بردم تو گردنش! اه و ناله هاش بلند شد بود و زیبا ترین
موسیقی زندگیم داشت نواخته میشد! بعده اون همه رابطه های مختلف دیگه فکرشم
نمیکردم از رابطه ای لذت کاملو ببرم ولی حاال ملودی هنوز هیچی نشده داشت منو از
شدت لذت به مرز جنون میکشوند! از گردنش اروم پایین اومدم و به نوک سینش رسیدم.
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با ولع تو دهنم فشارش دادم و شروع کردم به مک زدن .هر لحظه با هم عوضشون
میکردم و ناله های ملودی دیگه داشت تبدیل به جیغ میشد و این اوج لذت بود برای من!
همون لحظه بود که موقعیت خودمو یادم اومد ....من تو رابطه اصن لطیف و اروم نیستم
و تا همین جاشم نصف تنشو کبود کردم .اگه بخوام ادامه بدم اذیت میشه و شاید نتونه
تحمل کنه! اینکه بخوام تو اوج رابطه هردومون رو تشنه رها کنم داشت دیوونم میکرد
اما نمیخواستم ملودی ذره ای اسیب ببینه!
با چند بوسه ی ریز رو نوک سینش ازش جدا شدم که چشماشو باز کرد و با تعجب خیره
شد بهم :چیشده رسا؟؟
لبخند تلخی زدم و با بوسه رو پیشونیش از تخت پایین اومدم :هیچی عزیزم .دیر وقته تو
هم باید بخوابی!
عصبی نگاهم کرد :اینقد گفتی بچه بچه انگار باورت شده من بچم؟
لبه ی تخت نشستم :هیسسسسس! چرا قاطی کردی؟ اروم کوچولو!
اخماشو برد تو هم و صورت ظریفشو درهم کشید :خودتم میدونی که من تا حاال با هیچ
کس نبودم و حتی تو اولین کسی بودی که منو بوسید!
اخم کردم :خب معلومه!
_ولی تو اندازه سن من دوس دختر داشتی و با همشونم رابطه داشتی!
_منظورت چیه ملودی؟
_رسا تا نصفش رفتی چرا پا پس کشیدی؟؟ شاید برای تو که رابطه زیاد داشتی اسون
باشه ولی منی ک اولین بارم بود تجربه کردم سخته !
تیز نگاهش کردم :اسونه؟ برای من؟ ملودی وقتی از چیزی خبر نداری قضاوتش نکن
عزیزم! تا به حال هیچ دختری اندازه ی تو نتونسته بود منو تحریک کنه! تو با همین
رابطه ی ساده چنان لذتی بهم دادی که تا حاال هیچ دختری این کارو نکرده بود .خودتو
دست کم نگیر ملودی! بیشتر از هر کسی به من لذت میدی چون بهت حس دارم! چون از
اول عاشقت شدم .میفهمی؟؟
سرشو اروم تکون داد و گفت :پس چرا....
دستشو گرفتم :میدونم سخته برات .برای من هزار برابره عزیزم!
_پس چرا دوتامونو عذاب میدی؟؟
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_االن بخواب .باشه؟ فردا باید بری مدرسه! بعدش میریم خونه خودمون و مفصل
دربارش حرف میزنیم!
دست به سینه به تخت تکیه داد :نمیخوام .نمیخوابم.
خندیدم :لجباز من! دختر خوبی باش و به حرفم گوش کن!
لب برچید :فردا تالفی میکنم! حاال میبینی!
میدونستم منظورش چیه! با خنده گفتم :ببینیم کی برنده میشه!
_پیشم بمون الاقل!
_با این بالیی که سرم اوردی اصال نمیشه! بپوش اون هلو هارو تا دوباره کار دستم
ندادن!
فهمیده چه تاثیری رو داره .با ناز پیچ و تابی به بدنش داد که با عجله بوسیدمش و کتمو
برداشتم :من برم دیگه .زود بخواب! باشه؟
_خر ....باشه!
خندمو خوردم و زدم بیرون .فنچ کوچولو فکر کرده دروغ میگم که حالم بده یا ازار دارم
که به خودم سخت میگیرم!
ساعت  12بود که از کالس زدم بیرون که استادی اسدی صدام زدم :رسا جان چند
لحظه....
اوه باز شروع شد!
ایستادم که خودشو بهم رسوند :عجله داری؟
_استاد قرار دارم.
خندید :پسر جون درست مهم تره یا این دخترا؟
_این فرق داره استاد!
_اگه تو میگی حتما فرق داره ! خواستم بگم بمونی واسه کالس نیم ساعت دیگه کمک
دستم باشی! اخه خیلی شلوغه .ولی برو به کارت برس!
_شرمندم استاد .جبران میکنم.
دستشو گذاشت رو شونم :بهش فکر نکن .برو به کارات برس .موفق باشی پسرم!
لبخند گرمی بهش زدم و خداحافظی کردم.
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ساعت  1بود که رسیدم جلو مدرسه .طبق معمول با غرغر سوار شد :باز منو کاشتی
اینجا؟ شد یه بار به موقع بیای؟؟؟
با خنده خم شدم و یه بوسه ی طوالنی از لباش گرفتم :قربونت برم غرغروی من!
_خیلی بیشعوری رسا!
_ترافیک بود جون دلم! شرمنده!
_هوم .باش!
_ناهار چی میخوری؟؟
_بریم خونه استیک درست کنم!
_چیزی نیاز نداری از بیرون بخرم؟
_نوچ .فقط کاندوم سر راه بگیر!
با حیرت نگاهش کردم :ملودی؟؟
نیشش باز شد :چیه خب؟ برا احتیاط گفتم!
قهقهم بلند شد :تو اخرش کار دستمون میدی دختر! خونه کاندوم هست! تو نگران نباش!
چشم چرخوند :اها بله .حواسم نبود! تازه قرص ضدبارداری هم هست تو خونت!
لپشو گرفتم :شیطونم .سر راه از داروخونه هر چی خواستی میخرم .میریم خونه اونا
بنداز سطل اشغال!
_برات مهم بود ناراحتیم؟
_خب معلومه وروجک! اونا مال بقیه بود .ولی از این به بعد همه چیز مال توعه!
لبخند رو لباش نشست :خوبه!
سر راه تو داروخونه هرچی که نیاز بود خریدم ولی میدونستم حاال حاالها استفاده ای
ندارن! میدونم ملودی میخواد لجبازی کنه اما منم کوتاه نمیام!
به محض رسیدن کولشو انداخت زمین و گفت :رسا مواد استیک و اماده کن من میخوام
برم حموم!
و دوید سمت اتاق! هاج و واج موندم! ببین این بچه دیشب چه حرصی خورده که االن
میخواد منو دیوونه کنه!
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خندم گرفت ....لباس عوض کردم و برگشتم اشپزخونه! سرگرم درست کردم ناهار شدم.
وروجک میگه نمیخواد از بیرون غذا بگیری بعدم اینجوری از زیر کار درمیره! نگاه به
ساعت انداختم .چهل دیقست ازش خبری نیست!
خودمو زدم به بی خیالی و سرگرم شدم .تیکه های گوشت رو برش دادم و تو ظرف
گذاشتم :ملووووودی؟ کجا موندی بچه؟ ناهار امادست.
با شنیدن صدای قدماش برگشتم سمت عقب ....دستام تو هوا خشک شد ....یه لباس
خواب صورتی کوتاهه کوتاه تنش بود که یقش هم کامل باز بود! هیچی زیرش نپوشیده.
یعنی محض رضای خدا یه لباس زیر کوچیکم زیرش نپوشیده بود وروجک! ارایش
ملیحی هم رو صورتش بود ....قیافه ی مات برده ی منو که دید خندش گرفت .با ناز و
ادا اومد و کنارم وایساد :چرا ماتت برده رسا؟؟ صندلیو برام عقب نمیکشی؟
_چرا چرا....
هول زده صندلیو کشیدم عقب و نشست! برای اینکه بیشتر از این از خود بی خود نشم
نگاهمو ازش گرفتم و خودمم نشستم و شروع کردم به غذا خوردن.
بعده چند ثانیه خم شد نمکدونو برداره که با دیدن یقه ی بازش چنگال از دستم افتاد.
ملودی ریز خندید که با حرص دوباره برش داشتم .چه مرگم شده اخه؟ چرا اینقد بی جنبه
شدم؟؟ حس میکردم هر لحظه ممکنه حمله کنم سمتش و اون نیم متر توری که تنش کرده
رو تیکه تیکه کنم.....
ملودی::::::::::::::
زیر چشمی تمام رفتارای رسا رو زیر نظر داشتم و لذت میبردم ....مثل یه پسر بچه
دست و پاشو گم کرده بود!! دیشب تو نت کلی سرج کردم تا یاد گرفتم یه خورده حرصش
بدم .همین االنشم من بردم ....حتی اگه رسا هیچ کاری نکنه من موفق شدم دیوونش کنم!
پای چپمو بلند کردم و اروم به ساق پاش مالیدم ....یه تیکه استیک گذاشتم تو دهنم و پامو
باالتر بردم ....داشتم به چیزی که میخواستم میرسیدم که یهو با صدای دادش دومتر پریدم
هوا :ملودی؟؟ بس کن دیگه بچه.....
ترسیده نگاهش کردم :چته تو؟ چرا داد میزنی؟
_ملودی خودت میدونی داری چیکار میکنی .پس کوتاه بیا دیگه .تمومش کن!
از جام بلند شدم و گفتم :برات متاسفم رسا! دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم.

116

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

و رفتم سمت اتاق خوابمون .جدی از دستش ناراحت شده بودم ....نمیدونم ....شایدم من
زیاده روی کردم و اون حق داشت!
درو محکم کوبیدم بهم که پشت سرم درو باز کرد و اومد تو :این بچه بازیا چیه؟
عقب عقب رفتم :داری منو میترسونی رسا!
اومد سمتم :اخه عزیزدلم چرا لجبازی میکنی؟
مظلوم نگاهش کردم :مگه چیکار کردم اخه؟
چند بار سر تا پامو از نظر گذروند و اروم اروم اومد سمتم :میدونی چه بالیی سرم
اوردی؟؟
با پرویی سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که خندید :شیطون!
خودمو زدم به اون راه و رفتم رو تخت ....به پهلو دراز کشیدم و اروم گفتم :میخوام
بخوابم اصال ....برو بیرون.
لباسم اومده بود باال و میدونستم االن تمام جونم معلومه .رسا مکثی کرد که حدس میزدم
داره به چی نگاه میکنه .اومد سمتم ....لبه ی تخت نشست و خم شد کتفمو بوسید :خیلی
لجبازی ملودی! دیگه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم.
لبخند پیروزمندی زدم و برگشتم سمتش .با ناز پیچ و تابی به موهام دادم :الزم نیست
جلوی خودتو بگیری عزیزم....
اروم اومد روم و دستشو روی رونم کشید و اورد باال :دیگه نمیتونم تحمل کنم!
**********
کمی رو تخت جا به جا شدم که اروم چشماشو باز کرد :ملودی؟
_جانم؟
_پاشو بریم بقیه ی ناهارمون رو بخوریم .ضعف میکنی االن....
سر تکون دادم که بغلم کرد :فوق العاده بود عزیزم .بهترین سکس زندگیم بود .دارم به
روزی فکر میکنم که کامل مال من میشی!
با اخم نگاهش کردم :بازم پیچوندی رسا!
محکم به خودش فشارم داد :بد بود رابطمون؟

117

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

_عالی بود .عاااااااالی ! من اولین بارم بود همچین چیزی رو تجربه میکردم .ولی دوس
داشتم کامل مال تو بشم .میفهمی؟
_معلومه کوچولو .بیا بریم سر میز تا من برات بگم چرا نمیخوام رابطه ی کامل داشته
باشیم!
_باشه .تو برو تا من لباس بپوشم.
_نمیخواد ....بعدش میریم حموم.
_دوتایی؟
_خب معلومه.
_اخ جووووون!

رسا::::::::::::::
لباس خوابی ک از اول تنش بود و دوباره پوشید و منم شلوارک خالی پوشیدم و با هم
رفتیم اشپزخونه .رو صندلی نشوندمش و دوباره غذا رو گرم کردم و گذاشتم روی میز!
نشستم و رو پاهام نشوندمش :بیا اینجا فسقلی شیطون!
_رسا اذیت میشی!
_اوال تو که وزنی نداری توله! دومن اون همه اذیتم کردی برات مهم نبود؟
چشم چرخوند :نکه تو بدت میومد؟
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سینشو از رو لباس گاز گرفتم که جیغش رفت هوا ....با شوخی و خنده ناهارمون رو
تموم کردیم و تو بغلم بلندش کردیم و رفتیم تو سالن نشستیم!
رو کاناپه چهار زانو نشست و خیره شد بهم :من اماده ی شنیدنم!
_با دقت به حرفام گوش کن ملودی .باش؟
_چششششم.
_ببین من تو رابطه اروم و صبور نیستم .خودتم تا حاال باید فهمیده باشی!
نیشش باز شد و به کبودیای گردن و سینش اشاره کرد :بله شاهدم.
_اره دیگه ....همین! دست خودمم نیست .من تو رابطه های قبلیم فقط خشونت داشتم و
اصال طرف مقابلم برام مهم نبود چه بالیی ممکنه سرش بیاد چون کنترلی از خودم
نداشتم! ولی حاال فرق داره ....ملودی من تو رو بیشتر از خودم دوس دارم و هیچ کاری
نمیکنم بهت اسیب بزنم .تو خیلی بچه ای و از اون گذشته خیلی هم ظریفی! منم که
خودت میبینی دیگه! دو سه برابرتم .نمیتونم حتی تصورشو بکنم که تو رابطه کنترل
خودمو از دست بدم و بالیی سرت بیارم.
با عجله گفت :من میتونم تحمل کنم.
دلم براش ضعف رفت :نمیشه عزیزم .تو نمیتونی در برابر رسای واقعی دووم بیاری.
پس بهتره بیشتر از این اصرار نکنی! رابطه ی امروزمون مگه بد بود؟ خب تا یه مدت
همین شکلی ادامه میدیم!
_رسا من میخوام کامل مال تو بشم .برام مهم نیست خشنی یا هر چیز دیگه! اونقد دوست
دارم که هیچی برام مهم نیست! میخوام هم مال تو باشم هم لذت کاملو بهت بدم.
بی اختیار کشیدمش تو بغلم :قربونت برم .من راضیم بخدا ....امروز برای من نهایت
لذت بود ملودی! میدونم سکس کامل باهات وصف ناپذیره ولی نمیتونم ریسک کنم
عزیزم! تو همین االنشم مال منی فسقل!
_رسا! حرفات درست و منطقی! ولی باید به نظر منم اهمیت بدی .درسته ممکنه
خطرناک باشه برام اما خودم میخوام ....نظر من برات مهم نیست؟؟ تو دوس نداری منو
کامل حس کنی؟؟
_از دست تو بچه! من دیوونه ی توام ....مگه میشه دوس نداشته باشم حست کنم؟ ولی
سالمتی تو برام خیلی مهم تر و با ارزش تره! تو فقط  16سالته و برای سنت هم مناسب
نیست .بزار بزرگ بشی ....بزار یه خانوم کامل بشی که من دیگه نگرانی نداشته باشم!
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با قهر روشو برگردوند :فقط حرف خودشو میزنه!
از پشت بغلش کردم و بلندش کردم که جیغش رفت هوا ....با خنده رفتیم اتاق خواب و یه
راست بردمش تو حموم!
بق کرد و رو چهار پایه نشست که با خنده مشغول اماده کردن وان شدم! دیدن هیکل فوق
العادش و ناز و اداهاش کم بود اصرارم بهش اضافه شده بود! شاید اگه واقعا میفهمید که
چه عذابی رو دارم بخاطرش تحمل میکردم اونم کمی منو درک میکرد!
وان رو با کف و ابگرم پر کردم! شلوارکمو در اوردم و برگشتم ملودی که نگاهش رو
پایین تنم بود! جلو خندمو گرفتم و گفتم :بجای دید زدن بیا تو وان بغلم و لمسش کن!
به خودش اومد و اخماش رفت تو هم :خیلی بیشعوری !
تو وان نشستم و دستامو براش باز کردم .با خیلی ناز کردن اومد و بغلم نشست ....با
شیطنت هی خودشو رو بدنم حرکت میداد که محکم تو بغلم گرفتمش :وول نخور بچه! تو
رو خدا اذیت نکن .بزار کنار هم فقط اروم باشیم.
چشمای خوشگلشو مث گربه ریز کرد و برگشت سمتم :اونقد ادامه میدم تا تسلیم بشی!
خندیدم :وروجک!
کمی بعد تو بغل هم ریلکس شدیم و در حالی که داشتم تنشو نوازش میکردم هر دومون
خوابمون برد!
ملودی:::::::::::::::
با سرما چشمامو باز کردم .اب وان سرد شده بود و ما هنوز خواب بودیم! برگشتم سمت
رسا :رسا؟ بیدار شو .من سردمه!
اروم چشماشو باز کرد :اب خیلی سرد شده ملودی .پاشو دوش بگیریم.
سر تکون دادم و بلند شدم .تمام مدت زیر دوش بهش چسپیده بودم و خودش همه ی تنمو
شست! با هم رفتیم رو تخت رسا شوفاژو روشن و اومد بغلم کرد :ساعت  5شده! ببین
چطوری امروز منو از کار و زندگی و انداختی؟
رو برگردوندم :مگه من بهت گفتم بیا دنبالم؟؟
سریع برم گردوند تو بغلش :جدی گرفتی؟ تو چقد لوس شدی فنچم! من از خدامه 24
ساعت کنارت باشم!
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مظلوم نگاهش کردم :پس چرا منو اذیت میکنی رسا؟ چرا دوسم نداری؟؟
با خنده بغلم کرد :الهی فدات بشم که رسا رو دیوونه ی خودت کردی! این چند روز یکم
سرم شلوغ بود اصن وقت نکردم به درسات برسم!
_همه چی اوکیه اقای دکتر! تو حواست به درس و مشقت باشه که زودی تموم بشه بری
مطب بزنی! من کلی پزتو دادم!
خندید :ای جان دلمممم ! گفتی دوس پسرم دکتره؟
_نخیرم .گفتم شوهرم!
با هیجان بوسیدم :اوممم ....خوشبحال من که خانمی مثل تو دارم!
سکوت کردم و خیره شدم به صورت جذابش ....موهای خیسش ریخته بود رو پیشونیش
و جذابیتشو هزار برابر کرده بود! از طرفی بازوهای گنده و خوش فرمش هم داشت بهم
چشمک میزد! قبل از اینکه بخواد فکرمو بخونه حمله کردم سمتش و بازوشو گاز گرفتم
که دادش رفت هوا :ای ....اییییی ....ملودی ول کن بازومو! عزیزم بسه دیگه....
با نیش باز ازش جدا شدم و دوتامون به بازدش نگاه کردیم که حسابی جای دندونام روش
خودنمایی میکرد!
خیز برداشت سمتم :میکشمت.
جیغ زدم و رفتم زیر پتو :این همه تو یه بارم من!
با پتو بغلم کرد :کندی عضلمو بچه! دیگه نمیتونم تی شرت بپوشم!
با خنگی سرمو از زیر پتو بیرون اوردم :خو چه بهتر ! چه معنی داره این عضله ها رو
بندازی بیرون؟ میخوای دخترا نگات کنن؟ بخدا چشاشونو از کاسه درمیارم!
قهقهش بلند شد :دردت به جونم! زن باید مثل تو غیرتی باشه!
خندیدم :مردم باید مثل تو باشه که دیشب زدی فرازو ترکوندی!
اخماش رفت تو هم :باید میکشمتش!
رفتم بغلش و با ناز گفتم :بیخیال عشق من! ارزش فکر کردنم نداره!
رسا:::::::::::::::
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ملودی رو رسوندم خونه و خودمم رفتم باال! مامان و رها تو سالن مشغول حرف زدن و
تدارک مهمونی بودن و بابا هم داشت یه پرونده ی پزشکی رو مطالعه میکرد! سالم
کردم و رفتم سمت اتاقم که مامان صدام زد :رسا؟ لباس عوض کردی بیا کارت دارم.
_باشه!
رفتم تو اتاقم و درو بستم! حس عجیبی داشتم ....مثل یه پسر نوجوون که اولین سکس
زندگیشو انجام داده و یه جور استرس شیرین تو دلشه ! رابطم با ملودی اونقد لذت بخش
بود که حس میکنم اولین رابطه ی عمرم بود و بقیه از ذهنم پاک شده بود .من با این همه
تجربه این احساسو دارم وای به حال ملودی....
با زنگ گوشیم از خیاالتم اومدم بیرون .ناشناس بود .جواب دادم :الو؟
صدای دخترونه ای گفت :سالم.
_بفرمایید .شما؟
_نمیشناسیم؟ شمارمو پاک کردی حتی صدامم تشخیص نمیدی نامرد؟
_کیانا....
_نه .هنوز امیدی هست بهت!
_کارتو بگو و قطع کن.
_باید ببینمت.
_امر دیگه؟
_رسا خواهش میکنم .موضوع جدیه! باید باهات حرف بزنم.
_شماره منو کی بهت داد؟
_از دشمنت گرفتم .فراز!
_کیانا از زندگیم گمشو بیرون .کاری نکن هم تو رو هم اون فراز اشغالو به خاک سیاه
بشونم!
_اتفاقا من برگه برنده ی بهتری دارم .میتونم بیچارت کنم.
داد زدم :داری چه گوهی میخوری؟ منو تهدید میکنی؟ نکنه از جونت سیر شدی؟
_من ازت حاملم رسا!
کپ کردم ....این چی داره میگه؟
از سکوتم استفاده کرد و گفت :یه ماه و نیممه! بخدا راست میگم!
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دوباره خودمو پیدا کردم! با خونسری گفتم :یه بار دیگه این دروغتو تکرار کردی
نکردی! تو دیگه هیچ وقت نمیتونی منو داشته باشه یا حتی نمیتونی زندگیمو خراب کنی!
پس با این مزخرفات نه خودتو بی ابرو کن نه اعصاب منو خورد کن!
گوشیو قطع کردم و گذاشتم رو سایلنت! خدایا یه دردسر جدید دیگه شروع نشه ....بزار
من با ملودی خوشبخت بشم.
لباس عوض کردم و زدم بیرون....
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رو به رو مامان نشستم :جانم؟ کارم داشتی؟
_چهار شنبه شب ویالی شمرون مهمونی داریم! گفتم که بعدن نگی دیقه نود گفتین و من
نمیام.
_به چه مناسبت هست حاال؟
مامان چشاشو ریز کرد که رها سریع با دستاش قلب درست کرد و به مامان بابا اشاره
کرد .سریع گفتم :اهااااا ....سالگرد ازدواجتونه!
مامان با اخم سرگرم نوشتن لیستی که تو دستش بود کرد و گفت :اره! یادت نره دیگه!!
_چشم .خیالتون راحت!
رها با هیجان گفت :رسا تنها که نمیای؟؟ ملودیم باید بیاری!
با خنده تکیه دادم به مبل :مامان اجازه بده چرا که نه!
مامان سریع گفت :به هیچ وجه! نیم وجب بچه رو بیاری تو جمع خانواده که پس فردا
هزار جور حرف و حدیث بیوفته دنبالمون؟
_مامان چه حرف و حدیثی اخه؟ من که ملودی رو میخوام .چند وقت دیگه هم باید بریم
خواستگاریش!
پشت چشمی نازک کرد و گفت :اره خواستگاری! این حرفا رو واسه یکی بزن که تو رو
نشناسه پسر جون!
بابا باالخره وارد بحث شد و گفت :عزیزم چرا اذیتش میکنی؟ رسا که دیگه بچه نیست!
تا حاال با این همه دختر بوده ولی حرفی از خواستگاری نزده! زده؟ پس االنم حتما از
انتخابش مطمئنه دیگه! بزار این دخترو بیاره .ما ببینیمش بعد قضاوتش کنیم .هنوز که
ندیدیمش ما!
با قدر دانی نگاهش کردم که مامان گفت :خیلی خب! میتونی بیاریش .فقط حواست بهش
باشه که مواظب رفتارش باشه!
یه تای ابرومو باال انداختم و گفتم :سنش کمه اما اونقد میفهمه که الزم نباشه من چیزی
بهش بگم!
دیگه چیزی نگفت و منم همراه بابا مشغول بررسی پرونده ی بیماری شدم که مبتال به
سرطان روده بود....
چند روز دیگه یه عمل سنگین داشت و بابا ازم میخواست تو اتاق عمل حضور داشته
باشم و کمک دستش باشم .همیشه میگفت تسلط زیادی تو اتاق عمل دارم و این بهترین
ویژگی واسه یه پزشک موفقه!
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بعده شام بود که رفتم تو اتاقم! صفحه ی گوشیم داشت خاموش و روشن میشد و با دیدن
عکس ملودی سریع جواب دادم :جونم فنچ؟
صدای جیغش تو گوشم پیچید :رسااااااا؟ کجا بودی؟ دو ساعته دارم میگیرمت!
خندیدم :قربونت برم بچه .بخدا گوشیم سایلنت بود.
تو دلم کیانا رو فحش بارون کردم که ملودی گفت :عصبی شدم بخدا .هزار جور فکر و
خیال اومد تو سرم!
_فدای خودت و اون کله ی کوچیکت بشم! معذرت میخوام میخوام عشقم.
_خیلی خب ....باش!
_کجایی؟ شام خوردی؟
_اره .تو اتاقمم.
_تنهایی؟
_اهووووم .میای پیشم یکم؟
_معلومه که میام .فقط نمیشه شب بمونم!
_میدونم خودم .تو فقط بیا .خیلی دلم برات تنگ شده رسا!
_دو دیقه دیگه پیشتم!
قطع کردم و با برداشتن سویشرتم زدم بیرون ....مامان صدام زد :رسااا؟ کجا؟
_پیش عروستون!
و از خونه زدم بیرون! سوار اسانسور شدم و سریع کیانا رو بالک کردم که اونجا زنگ
نزنه همه چیو خراب کنه! نگاه چند بار زنگ زده دختره ی احمق! اگه راست گفته باشه
چی؟
ملودی از تمام روابط من خبر داشت و میدونست با همه ی دوست دخترام تا ته خط رفتم
اما وجود یه بچه چی؟ اون رو میتونست تحمل کنه؟ هر چند اگرم وجود داشت باید از
بین میرفت!
تا اخرشب کنار ملودی بودی و تو درساش کمکش کردم ....تمام مدتی که پیشش بودم
سعی داشت شیطنت کنه و در اخرم تونست به هدفش برسه و منو تسلیم کنه! چقدم ذوق
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میکرد وقتی میدید تسلیم شدم و نمیدونست خودم بیشتر از هر وقت دیگه ای تو اتیشش
میسوزم! مخصوصا حاال که مزه ی تن نابش رفته زیر زبونم!

از اتاقم زدم بیرون که گوشیم زنگ خورد ....ناشناس بود و حدس میزدم باز کیاناست!
روانی کرده منو این ....با عصبانیت جواب دادم :بله؟
صدای پر التماسش تو گوشم پیچید :تو رو خدا قطع نکن!
داد زدم :تو چقد سمجی! چی از جونم میخوای اخه؟؟
_رسا به خدا من ازت حاملم! باور کن حرفمو !
_خب گیرم که حامله ای؟ میگی چیکار کنم؟
_بچت تو شکممه .میفهمی؟
_عقلتو از دست دادی؟؟ فکر کردی تو و اون بچه ی خیالی برام ذره ای مهمین؟ کیانا
قبول کن که ما تموم کردیم! برو دنبال زندگیت!
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_رسا من ازت حاملممممم! بیا مسولیت کاری رو که انجام دادی رو قبول کن! بخدا اگه
کاری نکنی به اون ملودی جونت میگمممم!
_منو تهدید نکن کیانا .وحشیم نکن که بیچارت کنم! اگه بچه داری که شک دارم راست
بگی خب برو بندازش! تا دیر نشده!
_بندازمش؟ هه! فردا تمام مدارک پزشکیمو برات پست میکنم .خوب مطالعه کن!
اینو گفت و قطع کرد ....لعنت بهت کیانا که داری دیوونم میکنی!
وای دیرم شد! ملودی منتظرمه ....باید بریم ویالی شمرون! ساعت  8شده!
از خونه زدم بیرون و رفتم پایین .مامانشم خونه بود! سالم کرد و رفتم تو اتاق
ملودی.....
ملودی:::::::::::::::
بعده یه دوش حسابی موهامو کامل لخت کردم و لباسمو پوشیدم! یه پیراهن دکولته که
مشکی و کامال ساده بود! خیلی بهم میومد و هنوز رسا ندیده بودش ....ارایشم که تموم
شد صندل های مشکیمو هم پوشیدم و داشتم ادکلن رو روی خودم خالی میکردم که رسا
درو باز کرد و اومد تو!! هر دومون ماتمون برده بود ....اون از لباس من و منم و تیپ
فوق العادش! یه پیرهن ساده ی سفید تنش بود با شلوار پارچه ای سورمه ای! موهاشو
مثل همیشه داده بود باال و حسابی داشت دلبری میکرد! قبل از اینکه به خودم بیام با چند
گام بلند خودشو بهم رسوند و بغلم کرد :چرا برام عادی نمیشی؟ چرا هر وقت میبینمت
باز قلب میخواد از سینم بزنه بیرون؟
با ناز تو بغلش جا به جا شدم :چون منم دقیقا شبیه خودتم عزیزم.
_فوق العاده شدی عزیزمممم! بیا امشب بپیچونیم بریم خونه خودمون!
خندیدم :داری اعتراف میکنی؟
زل زد تو چشمام :به چی؟
_به اینکه من بی طاقتت میکنم!
بهم نزدیک شد و با لحن فوق العاده جدی گفت :تو برام جذاب ترین و فوق العاده ترین
دختر دنیایی و تمام وقتایی که کنارتم هم برات بی طاقت! من فقط خوددارم ....اونم
بخاطر خودته!
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قند تو دلم اب میکردن! چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم! خودش میفهمید احساسمو....
با ایستادن ماشین قلبم شروع کرد به کوبیدن .استرس رو در رو شدن با خانوادش خیلی
زیاد بود و البته حق داشتم .فقط مامان باباش که نبودن ،کل فامیلشون حضور داشتن!
رسا خواست پیاده بشه که دستشو گرفتم .با تعجب برگشت سمتم :ملودی؟ عزیزم چرا
رنگت پریده؟
_چند دیقه بمونیم؟
_چیشده؟ اتفاقی افتاده؟
_نه من کمی استرس دارم.
لبخند جذابی رو لباش نشست :قربونت برم .اونجا لحظه ای از من جدا نمیشی که بخوای
تنها باشی یا استرس داشته باشی! قول میدم همش کنارت باشم!
_منو با کسی تنها نزاریا؟
_چشممممم.
چند تا نفس عمیق کشیدم و پیاده شدم .بارون اذر ماه داشت نم نم میبارید و حس خیلی
خوبی بهم میداد .همراه رسا وارد باغ بزرگی شدیم که عمارت بزرگی هم وسطش بود!
ذوق زده گفتم :خونه مامان بزرگ منم این شکلیه! من عاشق خونه باغم؟
_جدی؟ چرا نگفته بودی....
_نپرسیده بودی!
خندید و به بازوش اشاره کرد .دست انداختم دور بازوش و چسپیدم بهش! اروم گفت :یه
ویالی خوشگلم شمال هست قول میدم عید امسال دوتایی بریم اونجا؟
هیجان زده گفتم :چییی؟؟؟ دوتایی؟
_هییسسس! کوچولو اروم! داریم میرسیم به عمارت.
_قول بده!
_قول دادم ک!
رو پاهام بند نبودم .فکر ایکنه چند روز کامل کنار هم باشیم هیجان زدم میکرد .با رسیدن
به ساختمون اصلی لباسمو منظم کردم و بدنمو صاف کردم ! همراه هم وارد شدیم و به
محض ورودمون همه برگشتن سمت ما....
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محکم تر دست رسا رو فشار دادم و با همدیگه رفتیم سمت مامان و باباش! باباش داشت
با تحسین و لذت نگاهمون میکرد ولی مامانش هیچی حسی تو نگاهش نبود و معلوم بود
از اوناست که خیلی سخت گیرن!
بهشون که رسیدیم سالم کردیم و رسا خطاب بهشون گفت :اینم ملودی من که اون همه
ازش تعریف میکردم.
خیلی محترمانه گفتم :خوشبختم از اشناییتون!
مامانش فقط سر تکون داد ولی باباش لبخند مهربونی زد و گفت :خوش اومدی دخترم!
رسا واقعا خوش سلیقست که عروسی به این زیبای برامون انتخاب کرده!
خجالت زده سرمو انداختم پایین و تشکر کردم .با اومدن خواهر رسا جو سنگین بینمون
کمی تغیر کرد ....ذوق زده دستشو به سمت من دراز کرد :سالم عزیزم .من رها هستم!
خواهر این شازده .خیلی خوشحالم که میبینمت!
منم متقابال به گرمی باهاش دست دادم و گفتم :منم ملودیم! خیلی از اشنایی باهات
خوشبختم عزیزم.
لبخند گرمی بهم زد و بعده چند لحظه دستمو رها کرد ! همراه رسا رفتیم نشستیم که یه
نفس راحت کشیدم! رسا خواست چیزی بگه که رها اومد پیشمون :ملودی جان بیا بریم
لباستو عوض کن! این رسا که عقل نداره بهت بگه....
با چشم غره ی رسا ساکت شد و منم به زور جلودی خندمو گرفتم! رسا خودش بلند شد و
گفت :بیا بریم باال توی اتاق خودم لباستو عوض کن!
با هم رفتیم باال که گفتم :نباید به بقیه سالم میکردیم؟
_چرا عزیزم ....برگشتیم میریم سالم میکنیم و تو رو به همه معرفی میکنم!
_باشه.
_ملودی ....از کنارم تکون نمیخوریا؟ یا با خودم باش یا اگه من کار ضروری برام پیش
میومد میسپرمت دست رها .خیلیا تو جمع هستن که ممکنه با نگاه هیزشون اذیتت کن یا
حتی بخوان بهت نزدیک بشن .فقط شانس بیارن از این غلطا نکنن.
_من مواظبم رسا .تو هم تو رو خدا شر به پا نکن .جشن مامان بابات خراب میشه!
_امیدوارم مشکلی پیش نیاد .در ضمن اگه مامانم رفتار سردی داشت تو به دل نگیر .کال
عادتشه!
_نمیخواد نگران باشی!
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وارد اتاقش شدیم و درو بست! شال و پالتوم رو در اوردم و جلو اینه کمی خودمو مرتب
کردم!

برگشتم سمت رسا که تو بغلش گم شدم ....از خدا خواسته خودمو ول دادم تو بغلش و
کمی ریلکس شدم .تو گوشم زمزمه کرد :دلم نمیاد ببرمت پایین! تو این لباس خیلی زیبا
شدی عزیزم ....اگه کسی بیاد سمتت بیچارش میکنم!
_اروم رسا ....من مال توام و این مهم ترین چیزیه که باید بدونی!
_میدونم .و روزی هزاربار از خدا سپاسگذارم که فرشته ی پاکی مثل تو رو بهم داده!
با شیطنت نگاهش کردم :رسا؟ میخوای درو قفل کنیم و نریم پایین تا اخرشب؟
خندید :فنچ کوچولوووو! تو چطور فکر منو میخونی؟
خودمم خندم گرفت!
باالخره از اغوش هم دل کندیم و رفتیم پایین ....اینبار نگاها فرق داشت! دخترا با اخم
نگاهم میکردن و برام پشت چشم نازک میکردن و پسرا هم که اینقدبا دقت سر تا پامو
برانداز میکردن که چشاشون داشت درمیومد!
همراه رسا رفتیم سمت خانم و اقایی که کنار هم نشسته بودن و با رسیدن ما بلند شدن و
ازمون استقبال کردن .رسا اونا رو عمو و زن عموش معرفی کرد و منم به عنوان
عشقش معرفی کرد! انتظار این صراحتو نداشتم اما ظاهرا رسا خیلی بیخیال بود.
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بعد از اونا با خاله و عمه و دایی و بقیه به نوبت اشنا شدیم و بعدش به جمع جوونا
پیوستیم .کنار رها نشستم و رسا هم سمت دیگم! از اون استرس اولیه دیگه خبری نبودی
و خیلی ریلکس شده بودم!
رسا دست انداخت دور بدنم و رو به جمع گفت :ایشونم ملودی خانم هستن .عشق من!
رسا رو تیکه بارون کردن و اونم با کمال خونسردی جواب همه رو میداد و کم نمیاورد!
یکی از پسرا که سنش کمتر از رسا میخورد و از اولم میخ شده بود روم با تمسخر گفت:
رسا خدا وکیلی با هم بیرون هم میرین؟؟
با اخم جواب داد :خب معلومه! چطور مگه؟
_اخه بیشتر از پارتنر بودن شبیه پدر و دخترین! هیچ جوره بهم نمیاین!
بی اختیار اخمام رفت تو هم و دخترای جمع هم که انگار منتظر فرصت بودن شروع
کردن به خندیدن و تایید حرف اون پسره!
رسا اخم جذابی کرد و گفت :این چیزی نیست که بقیه بخوان دربارش نظر بدن یا حتی
دخالت کنن! این یه مسئلست بین من و ملودی که کامال هم حل شدست!
منم با اعتماد به نفس گفتم :من که نه تنها مشکلی ندارم بلکه خیلیم راضیم! چون ادم
فرصت داره کنار اونی که دوسش داره رشد کنه و همه جا کنارش باشه!
فقط سر تکون دادن و خفه شدن دیگه! کم کم از پرس و جو راجع به رابطمون کشیدن
بیرون و بحث های دیگه ای مطرح شد .رسا مشغول حرف زدن با دو تا پسره شد و
رهام از فرصت و استفاده کرد و گفت :از رسا راضی هستی؟ اذیتت نمیکنه؟
خندید :عاشقشم .اذیت کردن که تو ذاتشه اما منم از خجالتش درمیام.
_ایول! هر وقت خواستی میتونی بیای باال پیشمون! خیلی خوشحال میشیم!
_باشه حتما! راستی چرا همه با تعجب به من نگاه میکنن؟ مگه رسا با بقیه نمیومد
مهمونی؟
اروم گفت :درسته رسا اندازه موهای سرش دوس دختر داشت اما هیچ کدومو تا حاال
نیاورده بود مهمونی خانوادگی! فقط دورهمیا!
_اهان....
یه دختره  20_19ساله که دخترخالشون بود اومد و کنار رها نشست :رها چرا نمیزاری
بیاد تو جمع؟ ما که نمیخوریمش!
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رها با خنده گفت :من که کاری ندارم .رسا حساسه! نمیزاره ازش جدا بشه!
دختره اهانی گفت و یه نگاه عجیب به رسا که حواسش پیش نبود انداخت و دوباره با
دقت منو نگاه کرد :چند سالته؟
_ 16سالمه!
_هه! همین رسا بود که میگفت دلش نمیخواد با دخترای کم سن رابطه داشته باشه!
حس کردم منظورش به خودشه! من و رها چیزی نگفتیم که با پوزخند به گردنم نگاه
کرد :چرا گردنتو با موهات پوشوندی؟؟ تا جایی که من یادمه رسا عاشق گردن لخته
دختراست!
حس کردم دلم پیچید ....تصور اینکه رسا یه روز با این دختره بوده حالمو بد کرد!
رها با عصبانیت نگاهش کرد که صدای وحشتناک رسا تو گوشم پیچید :نگار با پای
خودت پاشو از جلو چشمام گمشو تا اون روی سگم باال نیومده!
دختره دو پای دیگه هم قرض کرد و فقط از دید رسا خارج شد .لحن رسا اونقد خشن و
وحشتناک بود که منم ترسیدم!
خواستم از جام بلند بشم که رسا دستمو گرفت :کجا میخوای بری ملودی؟
نگاهش کردم ....نگرانی تو صورتش موج میزد :من با گذشتت کناد اومدم! ولی االن
حالم خوب نیست .احتیاج به هوای تازه دارم!
سرشو اروم تکون داد و با هم بلند شدیم و رفتیم در خروجی! درسته با گذشته ی رسا
کنار اومدم و خودم با وجود دونستن همه چی باز انتخابش کردم اما االن ....تصور ایکنه
رسا با بقیه دخترای اطرافم بوده و با بدن تک تکشون خاطره داره داشت دیوونم میکرد!
اینکه یه روز از منم خسته بشه....
از عمارت زدیم بیرون و با تنفس هوای سرد پاییز بغضم شکست! رسا وحشت زده
نگاهم کرد :گریه برای چیه ملودی؟ اوه خدا لعنتت کنه نگار!
_مقصر اون نیست! من داشتم از واقعیت فرار میکردم و نمیخواستم رابطه ی تو رو با
بقیه تصور کنم .ولی اون منو با حقیقت رو به رو کرد!
_ملودی زده به سرت؟
نگاهش کردم که سرشو انداخت پایین و دستمو گرفت با هم رفتیم سمت االچیغ! خودش
نشست و منو هم تو بغلش نشوند :دردت به جونم از چی داری عذاب میکشی؟ تو که با
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گذشته ی من کنار اومده بودی؟ مهم االنه که من مال توام ....کاش میتونستم برگردم عقب
و همه چیو تغیر بدم! بگو از چی عذاب میکشی شاید بتونم ارومت کنم عزیزم....
حرفایی که تو دلم بود و ریختم بیرون :اره من میدونستم تو قبل از من چقد دوس دختر
داشتی و اندازه سن من سابقه داری .اما این مال اولش بود که رابطه ای نداشتیم نه االن
که دارم همه چیو دارم باهات تجربه میکنم! االن خودخواه و حسود شدم ....تو رو فقط
واسه خودم میخوام! دوس ندارم حتی نگاهت به کسی بیوفته! رسا بزار رک بگم
حرفمو ....من از تصور اینکه تو با بقیه دخترای اطرافم رابطه داشتی دارم دیوونه میشم!
از اینکه اونا ازت لذت بردن ....از اینکه تو ممکنه بعضی وقتا که با من رابطه داری
خاطرات بقیه بیاد تو ذهنت! رسا من از اینکه با بقیه خاطره داری متنفرم ....میخوام
وقتی بغلم میکنی هیچ کس نیاد تو ذهنت ....وقتی میبوسیم ....وقتی باهام رابطه داری
فقط از من لذت ببری! رسا نمیخوام بدن هیچ دختری تو ذهنت باشه! رسا من....
با لباش بقیه حرفام تو دهنم خشک شد! چنان وحشی میبوسید که بعده چند لحظه منم
همراهیش کردم ....همون طور وحشی ....همون طور خشن!!
چند دیقه ای که سیر از هم لذت بردیم در حالی که نفس نفس میزدیم از هم جدا شدیم و
خیره شدیم تو چشمای هم ....چنان شیفته نگاهم میکرد که از ته دلم احساسش کردم!
خواستم سرمو بندازم پایین که با خشونت چونمو گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم! چند
لحظه ای با اون چشمای وحشیش خیره شد بهم و گفت :من االن بوسیدمت ولی هیچ کس
جز خودت نیومد تو فکرم! من احمق اگه میدونستم یه روز اینجوری عاشق میشم عمرا
اگه سمت یه دختر میرفتم که حاال تو بخوای از این فکرا بکنی و اذیت بشی! ملودی
خوب گوش بده ببین چی میگم! از روز اولی که بوسیدمت دیگه نتونستم به هیچ دختری
دست بزنم .از وقتی بغلت کردم و حست کردم تمام خاطرات گذشته از تو ذهنم محو
شدن! فقط و فقط تو توی فکرم بودی و بس! لعنتی من عاشقتم ....بخاطرت با همه بهم
زدم و فقط تک پر تو شدم! بی انصافیه اگه خیال کنی حتی تو فکرم بهت خیانت میکنم!
انگشت شستشو رو لبام کشید و اروم پایین ....با لذت تمام تنمو از نظر گذروند و زیر
لب گفت :از وقتی طعم این بدن رفته زیر زبونم دیگه نمیتونم تصور کنم روزی جز با تو
با کس دیگه ای رابطه داشته باشم .دیوونه تو منو اسیر خودت کردی! چی بیشتر از این
میخوای؟ همه اینایی که میخوان با حرفاشون اذیتت کنن فقط بهت حسادت میکنن ....این
نگار احمق تمام عمرش تو کف رابطه با من بود و من فقط و فقط یکبار اونم به اصرار
خودش راضی شدم! پس حرفایی که امشب زدی حتی تصورشم نکن! باشه ملودی؟؟
سرمو انداختم پایین که دوباره با تحکم گفت :نشنیدم؟
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_باشه! دیگه نمیگم!
_دیگه فکرم بهش نمیکنی!
_چشم.
رها اومد بیرون و یه راست اومد سمتمون :بچه ها؟ اینجایین؟ میخوایم شام بخوریم!
رسا خودش جواب داد :باشه تو برو مام االن میایم!
_اوکی!
بعده رفتنش کمی سر و وضعمو مرتب کردم و رژمو که کمی پخش شده بود تمیز کردم
و رفتیم تو! رسا منو گذاشت پیش رها و یه دختر دیگه و خودش رفت غذا بیاره!
اونام که داشتن شامشون رو میخوردن .سالم کردم و نشستم! اونام جوابمو دادن و رها
اون دخترو دختر داییش معرفی کرد و دختره هم خیلی عادی باهام برخورد کرد و
خداروشکر خبری از حرص و کینه تو رفتارش نبود!
بعده چند دیقه رسا با یه دیس پره غذاهای جورواجور اومد ....نتونستم جلو خندمو بگیرم!
اومد کنارم نشست :نخند فسقل! بیا شروع کن!
چنگالو برداشتم و شروع کردیم به خوردن! صدای خنده ی رها اومد و میدونستم داره به
ما میخنده ....بعدشم دختر داییش که با تعجب گفت :رها این داداشت چقد تغیر کرده! یادته
تا دیروز چقد وسواسی بود؟ االن داره با یکی دیگه تو یه بشقاب غذا میخوره!
رسا یه تیکه استیک گذاشت دهنش و گفت :تا دیروز ملودی تو زندگیم نبود که!
نیش من و رها باز شد که دختر داییش یه اه کشید و گفت :خدایا یه شوهر مدلی برا منم
بفرست فقط تو رو خدا اخالقش خوب باشه مثل این نباشه!
رسا یه چشم غره بهش رفت و دختر بدبخت ساکت شد! انگار این ترس از رسا تو وجود
همه بود و همه با این اخالق داغونش اشنا بودن! منو باش فکر کردم فقط واسه من
وحشیه! خیالم راحت شد....
رسا::::::::::::::
تا اخرشب کنار ملودی دووم اوردم و فقط منتظر بودم تموم بشه و برگردیم! میدونستم
مامانش شیفت داره پس امشب از خجالتش درمیام .اینقد که برام ناز و عشوه اومده و منم
فقط حرص خوردم .هنوزم نگاه بقیه روش با تعجب بود! البته منهای نگاه هیز پسرا که
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اینم داشت عصبیم میکرد .لباس و ارایش ملودی با توجه به بقیه خیلی ساده و مناسب بود
و این همه تو چشم بودنش برام عجیب بود ....به خودم نهیب زدم ....انگار یادم رفته
خودمم از بین اون دختر رنگارنگ عاشقش شدم! معصومیتش بیشتر از هر چیزی جلب
توجه میکرد و بقیه رو جذب میکرد....
با اومدن مامان بابا از افکارم فاصله گرفتم و همراه ملودی به احترامشون بلند شدیم.
معلوم بود به خواست بابا اومدن چون مامان هنوز اخماش تو هم بود! دوباره نشستیم که
بابا گفت :نمیرقصید؟ همه کنجکاون با هم ببیننتون!
رک و بی پروا گفتم :همین االن چشم از ملودی برنمیدارن با کدوم منطق اجازه بدم
جلوشون برقصه؟
ملودی خجالت زده سرشو پایین انداخت و تحسین و لذت خاصی تو نگاه بابا دیدم .مامانم
مشخص بود تعجب کرده اما به روی خودش نمیاره!
بابا دیگه بحثو ادامه نداد و رو به ملودی گفت :خوش اومدی دخترم! خیلی خوشحالم که
امشب اینجا حضور داشتی و کنار رسا بودی! پسر من خیلی بهت دلبسته....
ملودی خیلی مودبانه تشکر کرد و گفت :ممنونم اقای ازادمهر! سالگرد ازدواجتون هم
مبارک .امیدوارم سالیان طوالنی سالمت و پاینده باشید!
_ممنون دخترم! امیدوارم تو هم عروس خودمون بشی!
با خنده گفتم :در این که شکی نیست!
مامان با خونسردی رو به ملودی گفت :چند سالته؟
_من  16سالمه !
_اختالف سنیت با رسا  11ساله! فکر نمیکنی یه خورده بچه ای براش؟
قبل از اینکه ملودی چیزی بگه گفتم :مهم اینه من میخوامش! بقیه مسائل چه ارزشی
داره؟
بابا هم حرفمو تایید کرد و گفت :رسا جان هر وقت خواستی میتونی ملودی رو دعوت
کنی خونه! ما هممون دوس داریم با عروسمون بیشتر اشنا بشیم!
_چشم باباجون .حتما! االنم اگه اجازه بدین ما دیگه بریم! باید ملودی رو برسونم!
_هنوز خیلی زوده که!
_ساعت  11باید خونه باشه!
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_حرفی نیست .مواظب خودتون باشید .ما احتماال شب بمونیم دیگه! دیر وقت بشه
نمیتونیم بیایم!
_باشه .مشکلی نیست .خوش بگذره!
باالخره خدافظی تموم شد و زدیم بیرون! به محض نشستن تو ماشین ملودی گفت :چرا
اینقد زود اومدیم؟
با شیطنت نگاهش کردم :چون میخوام برم از خانمم لذت ببرم!
خندید :خانمتون خوابش میاد باید بخوابه!
_اشکال نداره اون بخوابه من کارمو میکنم!
جیغ کشید :رساااا؟ من خوابم میاد!
بغلش کردم :خیلی خب باشه! میریم خونه ببینم بین من و خواب کدومو انتخاب میکنی!
چشم چرخوند و چیزی نگفت .تو مسیر خونه اروم دستمو روی رون پاش کشیدم که هیچ
عکس العملی نشون نداد و منم کم کم باالتر رفتم و بعده کمی نوازش دستمو بردم تو
شلوارش که اه عمیقی کشید.
بی طاقت نگاهش کردم :هیسسس! اگه میخوای تا خونه دووم بیارم و همینجا ترتیبت رو
ندم اروم باش!
ملودی::::::::::::::
اون شب اینقد حالمو خراب کرد که هر دومون به زور تا خونه دووم اوردیم و مثل
دفعات قبل یه رابطه ی داغ و پر هیجان با هم داشتیم!
چند روزی گذشت و رسا برعکس همیشه کمی عصبی و بهم ریخته بود و منم هر چقد
پاپیچش میشدم فایده ای نداشت و درس و دانشگاه رو بهونه میکرد .سه روز بود درست
و حسابی همو ندیده بود و از همون شب مهمونی هم رابطه نداشتیم با هم و خیلی دلم
براش تنگ شده بود!
اخرشب بود و مامان این هفته شیف شب نداشت و خونه بود! دیگه هم نمیشد رسا بیاد
پیشم و دلتنگی براش دیوونم میکرد.
مسواک زدم و رفتم رو تخت که رسا زنگ زد .سریع جواب دادم :رسا؟
_جون رسا؟ خوبی فنچم؟
_نوچ .دلم برات تنگ شده .عصبیم! تو هم که اصال به من توجه نمیکنی!
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_ای جون دلم .کامال بهت حق میدم .این چند روز درگیر بودم و نتونستم درست و
حسابی به فسقلم برسم .اما فردا دیگه وقتم ازاده و بعده مدرسه میریم خونه تا عصر که
من برم باشگاه!
ذوق زده گفتم :جدی؟؟ قول بده!
_قول میدم عزیزم! خبر نداری چقد دلم برات تنگ شده!
_منم.
_کوچولوی من! فردا یه دل سیر بغلت میکنم تا این چند روزو بشوره ببره!
_فقط بغل؟
قهقه زد :معلومه که نه! مگه میشه تو رو بغل کرد ولی نخورد؟
خندیدم :پس االن بخواب که فردا خسته نباشی!
_چشم .عزیزم دلم! خیلی میخوامت.
_منم .بیشتر از همه و بیشتر از هر وقت دیگه ای! کاش االن تو بغلت بودم .دیگه شبا
ازت جدا نمیخوابیدم .دغدغه ی زمان رو نداشتیم و واسه همیشه داشتمت!
_بیام خواستگاری ملودی؟ کافیه فقط اوکی بدی!
شوکه لبام بسته شد ....خواستگاری؟؟ ازدواج؟ ولی معنی حرفای من همین بود! با وجود
عالقه ی بی اندازم بهش ولی من هنوز خیلی بچه بودم و حتی از کلمه ی ازدواج
میترسیدم....
اروم گفتم :من میترسم .هنوز بچم!
کالفه نفسشو داد بیرون و گفت :منم از همین میترسم عزیزم .به خودم اعتماد کامل دارم
که عاشقتم و تا ابد فقط تو رو میخوام ولی تو خیلی کوچولویی ملودی! بار ها و بار ها به
ازدواجمون فکر کردم ولی هر بار پشیمون شدم .من و تو که همیشه با همیم پس میتونیم
صبر کنیم تا تو کمی بزرگ بشی! میدونم زندگی مشترک اونقد مسولیت داره که تو
نمیتونی تحمل میکنی و خسته میشی!
_اهوممم .همه چیز که سکس و غذا نیست.
خندید :ولی اینا از همه مهمترن!
جیغ کشیدم :خیلی بیشعوری! من خوابیدم بای!
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_ملودی قطع نکنیا؟؟
_خب تو هم اذیتم نکن! باید بگی عشق از همه چیز مهم تره نه شکمت و غذات!
_عزیز دلم .من که دیوونه ی توام .این کامل بحثش جداست .اشپزیتم که حرف نداره با
اینکه خیلی فسقلی هستی .سکسمونم که خوبه دیگه....
سریع گفتم :نخیر .این اخری که گفتی اصنم خوب نیست .کامل و واقعی نیست! انگار
داره بچه گول میزنه!
_نخیر بچه .انگار تو قرار نیست ادم بشی! حاال بزار وقتش که رسید یه جوری جرت
بدم که نتونی بلند بشی حتی!
شوکه گفتم :رسا؟؟؟
خندید :خب دارم واقعیتو میگم!
_انگار تازه داری خوده واقعیتو نشون میدی!
_دوس داشتنیه یا ترسناک؟
_هر دو! و منم دوتا ویژگیشو دوس دارم!
_ملودی محض رضای خدا یکم بترس .این نترس بودنت اخر کار دستت میده ها؟
_من که عاشق اون کارام!
باز صدای شلیک خندش بلند شد :سه روز دوری حسابی دلتنگت کرده بچه!
_اهوم خیلی!
_بگیر بخواب تا منم بتونم بخوابم .البته با این بالیی که سرم اوردی فک نکنم حاال حاال
ها خوابم ببره!
ریز خندیدم ....منظورشو فهمیده بودم :میخوای بیای پاییین؟
_بخواب ملودی .میخوام واسه فردا سرحال باشی!
_شیطنت نکنی رسا؟
_من خیلی وقته بدون تو اروم نمیشم .االنم بخواب تا بیشتر از این حالم بد نشده!
از صداش معلوم بود زیاده روی کردم .سریع خدا حافظی کردم وگرفتم خوابیدم!
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ساعت اخر بود و دبیر فیزیک ده دیقه ی اخر رو بهمون استراحت داده بود! نسیم داشت
از رابطه ی من و رسا میپرسید و منم گفتم همه چی اوکیه!
با هیجان گفت :تا کجا پیش رفتین حاال؟؟
_هیچی بابا! هنوز اول راهیم .رسا راضی نمیشه ک ! هی میگه تو بچه ای!
_خاک تو سرت .یعنی تو رابطه کامل میخوای؟
_خب اره .تو چی؟
_بابا من فقط دارم فربد و کنترل میکنم .تو چقد خری اخه ! درسته رسا عاشقته اما ادم از
دو روز دیگش که خبر نداره .باز خوبه اون عاقله و کاری نکرده هنوز!
_من یه بار تنها عاشق شدم و ترجیح میدم همه چیزم مال اون باشه!
_میدونم چی میگی بهت حق میدم .ولی بزار یه مدت بگذره.
_همین امروز مجبورش میکنم!
_هوففف ....باز تو خل شدی.
***
ساعت  12و  25دیقه بود که باالخره رسا با اون ماشین خفنش اومد دنبالم و سوار شدم.
خودمو انداختم تو بغلش :دلم برات یه ذره شده بود.
محکم به خودش فشارم داد و تو گوشم زمزمه کرد :باالخره اومدی تو بغلم ....داشتم
دیوونه میشدم از دلتنگی!
با لبخند بهم خیره شدیم .تنها چیزی اون لحظه اومد تو ذهنم این بود که از خدا بخوام
نذاره این عشق عمیق و پاک تباه بشه و هیچ وقت از هم جدامون نکنه!
باالخره حرکت کردیم سمت خونه و رسا درحالی که لحظه ای دست چپمو رها نمیکرد یه
اهنگو پلی کرد و گفت :با دقت گوشش بده ملودی ....این تمام احساس من به توعه....
با تعجب نگاهش کردم و بعده چند ثانیه خواننده شروع کرد به خوندن:
درگیر عشقه تو شدم تو که خوابو خیاله شبامی قید همه چیزو زدم واسه اینکه االن تو
باهامی
هر چی تو دنیاست به کنار تو تمومه چیزی که میخوامی
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وقتی بهت خیره میشم چشام از تو سیر نمیشن رویای شبهای منی تو همونی که عاشقشم
زندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصورشم
"رسا چونمو گرفت و وادارم کرد نگاهش کنم :وقتی بهت خیره میشم ....چشام از تو سیر
نمیشن ملودی".....

هر جا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیشه منی باور قلبه من اینه که ما تا آخرش ماله
همیم
ماه قشنگ شبام مثله یه خوابی برام
"دوباره با اهنگ خوند:
لحظه به لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور
میکنم
هر جوری باشی باهام دنیا رو با تو میخوام

بذار دستتو تویه دستم که بدونه تو از همه خستم
تو که بهتر از هرک ی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم
تو چیکار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم
بذار دستتو تویه دستم که بدونه تو از همه خستم
تو که بهتر از هرک ی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم
تو چیکار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم
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هر جا که باشی تو فکر توام حس میکنم پیشه منی باور قلبه من اینه که ما تا آخرش ماله
همیم
ماه قشنگ شبام مثله یه خوابی برام
لحظه به لحظه ی زندگیمو با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشقتو باور
میکنم
هر جوری باشی باهام دنیا رو با تو میخوام
تموم که شد ذوق زده نگاهش کردم :وای عالی بود رسا! عاشقتم!
_عزیزم ....من بیشتر! اینو بدون که تا ابد مال منی و هیچکس نمیتونه تو رو ازم جدا
کنه!
_اهوم! معلومه که!
تا خونه دستم تو دستش بود و نوازشش میکرد .سر راه ناهار گرفتیم و به محض رسیدن
لباسامو دراوردم و میزو چیدم! امروز واسه رسا نقشه ها دارم ....یه بالیی سرش بیارم!
با هم ناهار خوردیم و به پیشنهاد رسا رفتیم تو اتاق خواب! قبلش کوله پشتی مدرسمو
برده بودم که لباس خوابی که تازه خریده بودم رو بپوشم امروز ! یه لباس خواب تور
مشکی که حسابی جذب بدنم بود!
رسا::::::::::::::
لم دادم رو تخت :کجا موندی ملودی؟ بیا دیگه!
_چشاتو ببند رسا!
_چرا اخه؟
_رو حرفم حرف نزن .بگو چشم.
با خنده چشامو بستم و گفتم :بعده چند روز بیکار شدم میخوام باهات باشم .بیا دیگه!
بعده چند لحظه پرید رو تخت ....چشمامو باز کردم که با دیدنش ماتم برد :ملودی؟
با دلبری موهاشو انداخت یه طرف :جانم؟
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اومد رو شکمم نشست و خم شد سمت صورتم .در واقع داشت اندام بی نظیرشو به
نمایشم میذاشت!
با خنده بغلش کردم :داری چیکار میکنی شطیون؟
پای ظریفش اروم پایین برد و رو اندام مردونم کشید :مشخص نیست دارم چیکار میکنم؟
حسابی برام اماده ای رسا؟
این بچه امروز یه چیزیش شده! راست میگفت ....بدون لمس هم از برجستگی شلوارم
میفهمید چقد براش امادم ....اخ از دست این بچه!
بیخیال بغلش کردم و تکیه دادم به تاج تخت :این که چیز تازه ای نیست! ایشون همیشه به
احترام شما قد علم میکنن!
غش غش خندید ....دلم ضعف رفت واسش :قربون خنده هات برم عمرم!
دست انداخت دور گردنم و وادارم کرد برم روش :چقد منو دوس داری رسا؟
گونشو بوسیدم :اندازه نداره که فنچم!
_میدونی منم خیلی دوست دارم؟
_بله در جریانم .واسه همینه نیم وجب لباس پوشیدی اومدی منو دیوونه کنی!
با ناز لبه لباس خواب مشکیشو کنار زد ....چهار چشمی زل زده بودم بهش....شیطون
شورتم نپوشیده بود ولی هنوز چیزی مشخص نبود .این اولین بار بود که ملودی داشت به
این شدت عالقه نشون میداد .بهش حق میدادم بی تابی کنه! اون بچست و طاقت صبر
نداره .هر چقدم براش توضیح بدم باز درک نمیکنه چرا من مخالفم! بیشترین چیزی که
باعث میشه جلو خودمو بگیرم ترس از بعدشه .از اینکه ملودی پشیمون بشه و تو
روحیش اثر بزاره !
لباس خوابشو مرتب کردم که خورد تو ذوقش :چرا اینجوری میکنی رسا؟
پیشونیشو بوسیدم و سر جام نشستم :ما حرف زده بودیم ملودی .پس تو هم دختر خوبی
باش و اذیت نکن .میدونم دیگه به رابطه ی همیشگیمون راضی نیستی چون منم نیستم....
ولی باید تحمل کنیم!
اینبار بلند شد رو شکمم نشست و با حرص خودشو کمی عقب کشید .جلو خودمو گرفتم تا
اه تو گلوم خفه بشه! خودش نمیدونست چه تاثیری روم میزاره و چقد اذیت میشم!
کشیدمش جلو :ملودی؟ میخوای کاری کنی همون رابطه ی نصف و نیمه رو هم قطع
کنم؟
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با اخم گفت :کال نباشه بهتر از این مدلیه که! هی هر دفه منو وسطش ول میکنی و فکر
میکنی با این کارت بهم لطف کردی؟ نه اقا .اتفاقا بیشتر اذیتم میکنی!
داشت عصبیم میکرد :فکر میکنی برای من اسونه؟ اونقدی که تو عذاب میکشی من
هزار بار بدترش عذاب میکشم!
چشاشو ریز کرد و لباس خوابشو کشید پایین .اونقد ادامه داد تا نوک سینه ی چپش پیدا
شد .با ولع تو دستم گرفتمش و شروع کردم به مکیدن و گاز گرفتنش!
اه دردناکی کشید و چنگ زد تو موهام .بعده چند لحظه اه و ناله هاش تبدیل به لذت شده
بود که با هر جون کندنی بود ازش جدا شدم :تا کاری نکنی هر دومون عذاب بکشیم
دست بردار نیستی!
از تخت پایین اومدم و گفتم :یه لباس درست و حسابی بپوش و بیا تو سالن!
نگاه شوکه و عصبانیشو رها کردم و رفتم بیرون .لعنتی نمیدونست چه تاثیری روم
داره ....روزی که بتونم کامل باهاش باشم دق و دلی همه رو سرش در میارم .چنان
غرق لذتش کنم که از توانش خارج باشه!
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بطری اب سرد رو سر کشیدم تا کمی از التهاب درونم کم بشه! این بچه اخرش کار دست
من میده ....میدونم بیشتر از این دیگه نمیشه جلوش دووم اورد!
جلو تی وی نشستم و روشنش کردم .بعده چند مین ملودی در حالی که لباس بیرون تنش
بود از اتاق اومد بیرون .نگاه بی تفاوتی بهم انداخت و رفت سمت در خروجی....
چی شد؟ این االن قهر کرد؟
بلند شدم و رفتم ستمش :کجا به سالمتی؟
_برو کنار رسا .میخوام تنها باشم.
_این مسخره بازیا چیه ملودی؟ برو بشین سر جات.
_نمیخوام .بمونم که تحقیرم کنی؟ که هر کاری دوس داری بکنی؟ دیوونم کنی و وسطش
ولم کنی؟ فکر میکنی خیلی مردی یا چی؟؟ من ادم نیستم؟ نظر من مهم نیست؟؟
عصبی نگاهش کردم :بس کن دیگه!
داد زد :نمیخوام .خسته شدم از بس حرف حرفه تو بود....
منم متقابال داد زدم :درک کن ملودی ....تو جای من نیستی! نمیفهمی چه زجری میکشم
تا جلوی خودمو بگیرم اونجوری که میخوام باهات باشم! من بی جنبه نیستم و تو هم
اولین دختری نیستی که اومدی تو زندگیم .اما فقط تو عشق منی ....قسم میخورم هیچ
کس اندازه ی تو تا حاال منو تحریک نکرده! لعنتی تو تو حالت عادی و بدون ناز و
عشوه برام تحریک کننده ای دیگه چه انتظاری ازم داری تو بقیه شرایط؟؟
ماتش برده بود و فقط نگاهم میکرد که ادامه دادم :ملودی اگه دوسم داری مراعاتمو بکن.
لجبازی کنی تنبیه میشی....
لب زد :چه جوری؟؟
_دیگه نمیایم خونه .بیرون همو میبینیم و اجازه هیچ شیطونی بهت نمیدم!
لب برچید :تو دوسم نداری....
کالفه دستمو بردم تو موهام :چرت نگو بچه .من جونم به جونت بستس! یه بار همه چیو
برات توضیح دادم و تو هم قبول کردی .چرا باز لجبازی میکنی؟
_من قبول نکردم .من فقط فهمیدم حرفاتو .همون روزم بهت گفتم نمیخوام به فکر من
باشی!
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داشتم کم میاوردم مقابلش ....ببین نیم وجب بچه چطور جلوم در اومده .اونم واسه سکس!
خندم گرفته بود و از طرفی اصرارش بهم لذت زیادی میداد! بی تابم بود و این موضوع
بهم احساس قدرت میداد!
بهش نزدیک شدم :عزیزم من فقط بخاطر خودتم ....تو خیلی بچه ای ....خیلی ظریفی....
ملودی تو طاقت رابطه رو نداری!
پا کوبید رو زمین :رسا....
داشتم از بی خود بی خود میشدم! دست کشیدم رو گونش و رو لباش :دارم خودمو کنترل
میکنم که لباتو کبود نکنم....
دستم رفت رو گردنش :یا این گردن هوس برانگیزت!
نفسای دوتامون سنگین شده بود ....نگاهمو از سینه هاش گرفتم و خیره شدم تو چشماش:
خیلی سخته که نمیتونم همین االن لباساتو تو تنت پاره کنم و ببرمت رو تختم!
_میتونی....
_نمیشه ملودی .نمیشه قربونت برم!
ازش دست کشیدم و رفتم سمت سالن که صدام زد :رسا....
ایستادم .دوباره صدام زد :داری دوتامونو اذیت میکنی .منم همینقد میخوامت!
برگشتم سمتش که شالشو در اورد و انداخت زمین ....شروع کرد یکی یکی دکمه های
مانتوش رو باز کرد! اینقد این کارو کند و با ناز انجام میداد که داشتم دیوونه میشدم....
هنوز دکمه ی سومی بود که بیرون اومدن برامدگی سینش تمام ارادم دود شد رفت
هوا ....ثانیه ی بعد صدای جر خوردن مانتوش تو خونه پیچید ....با یه حرکت درش
اوردم و پرتش کردم رو زمین! ترسیده نگاهم کرد که گفتم :خودت خواستی ملودی....
اماده ای با رسای واقعی رو به رو بشی؟؟
سرشو تند تند تکون داد که حمله کردم به لباش ....دوتامون انگار نه انگار لحظاتی پیش
کنار بودیم! چنان به لبای هم حمله کردیم که کبود شدنشون حتمی بود! لباس خوابشم تو
تنش پاره کردم و حاال کامال برهنه تو بغلم بود ....اونم بیکار نبود و لباسای منو یکی
یکی از تنم دراورد و پرت کرد زمین!
چسپوندمش به دیوار و زبونمو رو گردنش کشیدم که نالش رفت هوا! تو گوشش زمزمه
کردم :بریم اتاق؟
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بین نفس نفس زدناس سرشو به عالمت مثبت تکون داد و منم رو دستام بلندش کردم و
بردمش تو اتاق خواب! درو با پام بستم و پرتش کردم رو تخت! چهار دست و پا رفتم
روش :اماده ای ملودی؟ میخوام مال من بشی! تمام و کمال!
اروم پلک زد :بی طاقتم برات....
ملودی رو با حوله گذاشتم رو کاناپه ی روبه رو شومینه و خودمم رفتم تو اشپزخونه! در
یخچالو باز کردم و یه لیوان اب پرتقال ریختم واسه ملودی!
یه مسکنم برداشتم و رفتم سمتش :حالت چطوره عزیزم؟
صورتشو جمع کرد :داره شدید میشه.
_اینو بخور! اخه تو که درد نداشتی .چرا اینجوری شد؟
_انگار تازه داره شروع میشه!
مسکنو با اب پرتقال خورد و سرشو گذاشت رو پام و دوباره خوابید .موهاشو نوازش
کردم و گفتم :ده دیقه صبر میکنیم .بهتر نشدی میریم دکتر!
_من هیچجا نمیرم .تو خودت دکتری من کجا برم اخه؟؟
_عزیزم من که اینجا امکانات ندارم! باید سرم بهت وصل بشه و تقویت بشی!
_من خجالت میکشم رسا.
_سالمتیت از همه مهم تره .فهمیدی؟
با اخم سرتکون داد و ساکت شد .فایده نداشت ....دردش اروم که نمیشد هیچی شدیدترم
میشد.
بلندش کردم و رفتیم تو اتاق! لباس گرم براش اماده کردم و نذاشت براش بپوشم و خودش
اماده شد ....البته با کلی غرغر!
خودم لباس پوشیدم و رفتیم پایین .به زور داشت راه میرفت اما باز برای بیمارستان رفتن
مقاومت میکرد!
جلو نزدیک ترین بیمارستان ایستادم و با هم پیاده شدیم .برام مهم نبود اینجا همون
بیمارستانیه که دوره های کاراموزیمون رو گذروندیم و همه اینجا منو میشناسن .من فقط
میخواستم ملودی بیشتر از این درد نکشه!
وارد اوراژنس شدیم که اولین پرستاری که بهمون رسید سالم کرد :سالم دکتر ازادمهر.
خوش اومدین!
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_ممنون خانم .یه تخت خالی لطفا برام پیدا کنید! نامزدم حالش خوب نیست!
نگاه معناداری به ملودی انداخت و رهنماییمون کرد .کمکمش کردم رو تخت دراز بکشه
و خودم ازش فاصله گرفتم .باید سرم وصل میکرد و مسکن بهش تزریق میشد!
یکی از دکترا خواست بیاد باالی سرش که نذاشتم و گفتم خودم بهش میرسم! همین االنم
شدم مرکز نگاه تمام پرسنل! دیگه وای به حال وقتی که بفهمن ملودی چرا اینجاست!
لبه ی تخت نشستم و بی توجه به اطرافم خم شدم و پیشونیه ملودی رو بوسیدم :یه لحظه
دردشو تحمل کن.
نالید :زود باش رسا .من دارم میمیرم از درد!
بی اختیار اخمام رفت سعی کردم رگ دستشو پیدا کنم!
سرم رو بهش وصل کردم و مسکن رو هم به سرمش تزریق کردم! دوباره لبه ی تخت
نشستم و اروم موهاشو از پیشونیش کنار زدم :به هیچ از وجه از کاری که کردم پشیمون
نیستم اما تو این حال میبینمت روانی میشم!
لبخند بی جونی زد :منم پشیمون نیستم! این حالمم طبیعیه! من جثه ی ضعیفی دارم.
طبیعیه!
_فنچم ....بعدش باید حسابی تقویت بشی!
هنوز جوابمو نداده بود که گوشیم زنگ خورد ....اوه اوه! پریماهه!
_ملودی مامانته!
_وای من خیلی دیر کردم.
_خودم اوکیش میکنم!
جواب دادم :سالم .بفرمایید.
_سالم .ملودی پیشته؟
_اره .چطور؟
_بهتر نیست کمی مراعات کنید؟ یا الاقل خبر بدین .دارین شورشو در میارین!
_شما اصال میدونین ما االن کجاییم؟؟
_کجایین مگه؟
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_بیمارستان .ملودی ضعف کرده بود اوردم بهش سرم وصل کردم .اصن حواستون به
بچتون هست؟
ملودی داشت میخندید که پریماه گفت :میگی چیکار کنم؟ به زور بهش غذا بدم؟ خب
خودت باهاش حرف بزن.
_حتما این کارو میکنم.
_الزمه من بیام؟؟
_نه دیگه خودم پیششم .نمیخواد نگران باشی! بعدن میرسونمش!
_خیلی خب .فعال.
_فعال!
قطع کردم که ملودی پوزخند زد :هه! دلت خوشه؟ فکر کردی اون نگران من میشه؟
_این چه حرفیه؟ هر چی باشه مادرته!
_هه!
_نمیخوای با من حرف بزنی؟؟ تو هیچی از زندگیت به من نگفتی!
_باشه یه روز دیگه!
_باشه عزیزم .االن استراحت کن.
_اهوم .خیلی خوابم میاد.
اونقد نوازشش کردم تا اروم اروم چشماشو بست و خوابش برد....
همون جوری موندم و منتظر بودم سرمش تموم بشه ! با صدای اشنایی برگشت عقب....
_سالم اقای دکتر!
لعنتی ....کیانا بود! کابوس شبای گذشتم! لباس کارش تنش بود و با ژست خاصی داشت
نگاهم میکرد.
منم با اخم نگاهش کردم :سالم!
نیم نگاهی به ملودی انداخت و گفت :مشکلی پیش اومده؟
_حوصله این نقش بازی کردنارو ندارم! تنهام بزار میخوام راحت باشم!
پوزخندی زد :دختر بیچاره ....من بهش هشدار داده بودم! خودش خریت کرد!
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غریدم :گمشو کیانا!
_اوکی هانییییی! عصبی نشو .امشب راجع به اون موضوع بهت زنگ میزنم!
اینو گفت و رفت! لعتت بهت عوضی ....لعنت به خودت و اون بچه ی تو شکمت که از
خریت من به وجود اومده!
ملودی:::::::::::::
با لمس رسا چشمامو باز کردم :تموم شد؟ دیگه درد ندارم!
لبخندی زد :اره عزیزدلم! تمومه! باید بریم خونه!
بهم کمک کرد بلند بشم! دیگه درد نداشتم ولی خیلی بی حال و ضعیف شده بودم.
زیر نگاه کنجکاو و مشکوک پرسنل از بیمارستان خارج شدیم و سوار ماشین شدیم!
به رسا که اخماش تو هم بود نگاه کردم :چرا نگاهشون اینقد عجیب بود؟؟
_من چند سال پیش اینجا دوره ی کاراموزی داشتم دیگه! متوجه نشدی وقتی رفتیم تو
بهمون سالم کردن؟؟
_اوه نه! من اونقد درد داشتم که هیچی نفهمیدم!
_بمیرم الهی برات! االن خوبی دیگه؟؟
_خدا نکنه رسا .اینجوری حرف نزن دوس ندارم .االن خوبه خوبم فقط کمی کسل و بی
حالم!
_اثر مسکنه! ضعیفم شدی! باید بریم غذا بخوری!
_من گشنم نی...
_هیسسسس! االن میریم رستوران هر چی سفارش دادم میخوری!
دیگه باهاش بحث نکردم و تکیه دادم به صندلی! باید تقویت بشم .حتی اگه شده به زور
باید غذا بخورم!
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وارد یه کبابی بزرگ و الکچری شدیم که رسا اروم گفت :قول میدم بعده امروز همش
بهونه بگیری بیارمت اینجا!
خندیدم :کنجکاوم کردی!
_بیا بریم کوچولو!
یه پسره با لباس کار اومد و با رسا سالم احوال پرسی کرد و به دنج ترین گوشه ی سالن
راهنماییمون کرد!
رسا منو رو برداشت و گفت :جیگر ،دل ،قلوه ،قارچ و خوش گوشت هر کدوم  5سیخ!
به اضافه ی دو تا شیشلیک مخصوص و کل مخلفات!
پسره یادداشت کرد و گفت :چشم!
با رفتنش گفتم :چه خبرته رسا؟؟ کی میخواد همه رو بخوره؟
_خانومم! البته منم کمکش میکنم.
خواستم جوابشو بدم که متوجه گردن کبودش شدم :اوه ....رسا!
_جانم؟
_گردنت!
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_چی شده گردنم؟
_کبوده رسا! خیلیم تو دیده!
قیافش شوکه شد اما بعده چند لحظه خندش گرفت :پس بگو چرا امروز بقیه مشکوک
نگاهم میکردن!
_ببخشید!
دستمو گرفت :من مال توام و ابایی ندارم از اثبات این حقیقت .دلیلی نداره بقیه ندونن.
خندیدم :عالیه! پس همش کبودش میکنم.
_شیطون کوچولو!
دیگه هوا تاریک شده بود که زدیم بیرون .ازش خواستم منو برسونه و اونقد اصرار
کردم تا قبول کرد!
تو راه خونه بودیم که با اخم گفت :اگه از مامانت بخوام قبول میکنه شب پیشم بمونی!
مجبور نیستی بری خونه!
_چه اجباری عزیزم! خودم میخوام برم!
اخمش غلیظ تر شد :تو دیگه زن منی .امشب ازت جدا بخوابم دیوونه میشم بچه! غیرتم
اجازه نمیده امشب تنها بخوابی ....با اتفاقات امروز دیگه نمیتونم یه ثانیه ازت دور باشم!
خندیدم و با ناز گفتم :االن خوشحالی رسا؟ چه حسی داری که همه جوره مال خودت
شدم؟
نگاه جذابی بهم انداخت و اروم گفت :اروم ترین ادم رو زمینم .فقط یه چیزی داره اذیتم
میکنه!
_چی؟
_اینکه محرم نیستیم! ملودی اگه راضی باشی یه صیغه بخونیم تا وقتی که بخوایم ازدواج
کنیم!
_هووووم ....منم باهات موافقم!
رسا::::::::::::::
لباس عوض کردم و خواستم برم بیرون که گوشیم زنگ خورد .با دیدن شماره ی کیانا
امپرم زد باال و جواب دادم :چه مرگته؟ چرا دست از سرم برنمیداری؟؟
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_عزیزمممم ....مزاحم شدم؟
_بنال کیانا! حوصله بحث ندارم.
_پس کی میخوای بیای تکلیف من و بچت رو روشن کنی؟؟
با کالفگی سر تکون دادم ....که گفت :چرا حرف نمیزنی؟ نکنه هنوز شک داری؟؟
به مدارک پزشکی روی تختم نگاه کردم .کیانا واقعا باردار بود ازم و منم نمیدونستم چه
خاکی باید تو سرم بریزم؟
با خونسردی گفتم :برو پیش یه دکتر مطمئن نوبت بزن برا کورتاژ! تمام هزینه هاش با
خودمه و بعدشم یه چک بهت میدم برای همیشه گورتو گم کن!
_مگه من محتاج پولتم؟؟ من خودتو میخوام .بچمم میخوام.
_کیانا روانیم نکن! از این بچه ی بی گناه هم به عنوان یه وسیله استفاده نکن! من که
باباشم نمیخوام بدنیا بیاد پس هیچ چیز خوبی تو این دنیا انتظارشو نمیکشه!
_رسا تو رو خدا یه فرصت دیگه بهم بده!
_امروز ملودی رو دیدی؟ من عاشقشم! نمیتونم ازش جدا بشم .پس بیخیال من شو و برو
پی زندگیت!
با عصبانیت گفت :به جهنم .فردا میام خونت باهم حرف بزنیم!
_بیرون همو ببینیم!
_میخوام واسه اخرین بار بیام اونجا!
اینو گفت و قطع کرد.
گوشیو انداختم رو تخت و زدم بیرون .مامان داشت میز شام رو میچید و بوی قورمه
سبزی پیچیده بود....
_مامان برا من یه کاسه خورشت بکش! برنج نمیخورم!
رها با شیطنت گفت :ملودی گفته رژیم بگیر؟؟
خندیدم :ملودی عاشق هیکل منه! دیر موقع غذا خوردم گشنم نیست!
_اهااااا!
تو سالن خودمو سرگرم کردم و بعده اینکه کمی شام خوردم لباس پوشیدم برم پایین به
ملودی سر بزنم!
داشتم کفش میپوشیدم که مامان صدام زد :رسا؟ باز داری میری پایین؟
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_بله مامان! باید چک کنم ببینم تکالیف مدرسشو انجام داده یا نه!
_به بچه مدرسه ایت بگو کمتر بیوفته به جون گردنت و اینجور کبودش نکنه! برای
خودت مهم نیست ولی ما ابرو داریم!
اینو گفت و برگشت تو سالن! لعنتی....
چرا خندم میگیره اخه! بی اختیار دلم پر کشید واسه ملودی و سریع زدم بیرون!
ساعت  7بود که ملودی رو رسوندم مدرسه و خودمم رفتم دانشگاه! کالس نداشتم ولی با
چند تا از استادا و پزشکای دیگه جلسه داشتم و تا ساعت  10طول میکشید!
جلو در اتاق فربد منتظرم بود و با هم رفتیم تو....
بعده جلسه فربد میخواست با بچه ها برن قهوه خونه صبحونه بخورن! ازشون جدا شدم و
راه افتادم سمت خونه! کیانا از بس زنگ زده بود دیوونم کرده بود!
باید سریع ردش میکردم و میرفتم دنبال ملودی! نمیخواستم هیچی بفهمه! به قدر کافی
حساس بود .میدونستم با این قضیه داغون میشه!
کیانا تو البی ساختمون منتظرم بود و با هم رفتیم باال! تو اسانسور به ساعتم نگاه کردم
که گفت :خیلی جذاب شدی با این تیپ رسمی!
با اخم نگاهش کردم :برای مسئله ی دیگه ای اینجایی! وارد حاشیه نشو.
با پوزخند گفت :گردنت که داغونه! اون وقتا نمیذاشتی من نزدیکش بشم میگفتی ابروت
پیش بقیه میره!
_دهنتو ببند دیگه!
با هم وارد خونه شدیم و رفتم تو سالن نشستم :بیا بشین .زود!
با ناز و عشوه شال و مانتوش رو در اورد و اومد رو به روم نشست :پذیرایی نمیکنی؟؟
با اخم نگاهش کردم :عصبیم نکن! زود بگو باید برم دنبال ملودی!
ساعت  11بود و نباید دیر میکردم!
با مکث کوتاهی گفت :باهاش خوشبختی؟
_خیلی! چیزی که تمام عمر نداشتم رو باهاش تجربه کردم!
_چی کم داشتم که اونو انتخاب کردی؟
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_کیانا چند بار بگم بحث ظاهر و این چیزا نیست! عاشقش شدم .دست خودم که نبود!
االنم کم وارد حاشیه شو! من میتونم یه دکتر خوب و مطمئن پیدا کنم! هنوز دوماهشه و
وقت هست .نباید معطل کنیم.
_رسا شاید این بچه بخواد ما رو دوباره کنار هم قرار بده .تا حاال بهش فکر کردی؟
_چرا نمیفهمی؟ چرا هی حرف خودتو تکرار میکنی؟؟؟ یه بار گفتم غیر ممکنه پس دیگه
تمومش کن!
سرشو انداخت پایین که گفتم :پس دیگه حرفی نیست .االن برو هر وقت که بهت گفتم
اماده شو بریم دکتر برای کورتاژ! به نفع خودته که باهام راه بیای! االن دارم خیلی اروم
باهات حرف میزنم پس کاری نکن عصبی بشم که برای خودت بد میشه!
سر تکون داد و گفت :باشه! ولی بدون زمین گرده! تو منو از داشتن خودت محروم
کردی .منی که دیوونه وار عاشقت بودم و بهت وفادار بودم! میدونم من تنها ادم زندگیت
نبودم و زمانی که باهام بودی خیلی الشی بازی دراوردی ولی بازم دوستت دارم .احمق
نیستم .عاشقم! بدون تو هم خوشبخت نمیشی چون خیلیا رو بدبخت کردی!
بلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب :پاشو برو دیگه کم چرت و پرت بگو! اومدم بیرون
اینجا نباشی!
درو بستم و مشغول عوض کردن لباسام شدم .باید برم دنبال ملودی.....
ملودی:::::::::::::::
ساعت  11بود که با بچه ها از مدرسه زدیم بیرون .ساعت اخر دبیر نیومده بود و ازاد
بودیم!
نسیم ذوق زده گفت :حاال بریم کجا بچه ها؟؟
هر کس نظری داشت و اخرسر قرار شد برن یه قهوه خونه که نزدیک بود هم!
من نمیتونستم برم ....میخواستم برم خونه ناهار درست کنم تا رسا بیاد! میخواستم
غالفگیرش کنم.
رو به نسیم گفتم :من باید برم خونه ی رسا!
_چییی؟ گمشو ببینم! با ما میای!
_حالم زیاد خوب نیست نسیم .ضعف کردم فک کنم!
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_رنگتم که پریده .نمیخوای به من بگی چیشده؟
_حاال باشه سر فرصت!
خودش برام ماشین گرفت و با خدافظی از بچه ها راه افتادم سمت خونه!
البی رو رد کردم و رفتم سمت اسانسور که مزاحم همیشگی پیداش شد! یکی از همسایه
های رسا که زیاد وز وز میکرد و میدونستم جرعت نزدیک شدن بهم رو نداره .پس
بیخیالش بودم!
بهم که رسید گفت :بهت گفته بودک امکان نداره رسا تک پر تو بمونه!
با تعجب نگاهش کردم که پوزخندی زد و به راهش ادامه داد! مردم خل شدن بخدا!
سوار اسانسور شدم و رفتم باال....
کلید انداختم و رفتم تو! کفشامو در اوردم و کولمو انداختم تو راه رو! هیچ خبری ازش
نیست ....چه ناهاری درست کنم من!
رفتم سمت اتاق خواب که با صدای دخترونه ای سرجام خشک شدم :سالم ملودی جان!
برگشتم ....کیانا بود! لباس راحتی تنش بود و تو اشپزخونه نشسته بود! حس کردم نفسم
باال نمیاد ....حالت تهوع هم داشت بیچارم میکرد!
خودمو به لبه مبل گرفتم که نیوفتم....
پوزخندی زد :چیشدی کوچولو؟؟
_تو ....تو اینجا چیکار میکنی؟
خواست جواب بده که در اتاق خواب باز شد و رسا اومد بیرون! با دیدن من کپ کرد
یهو ....سر چرخوند و با دیدن کیانا اخماش رفت تو هم!
دوس داشتم داد بزنم ....بگم اینجا چه خبره؟ چرا این دختره اینجاست؟ اما نتونستم لب
باز کنم و چیزی بگم!
رسا اومد سمتم :ملودی؟ عزیزم؟؟
خواست دستمو بگیره که بی اختیار داد کشیدم :به من دست نزننننن!
_من برات توضیح میدم ملودی! االن حالت خوب نیست! رنگت پریده.
دوباره داد کشیدم :این اینجا چیکار میکنه؟
_میگم عزیزم! میگم....
کیانا با ناز و عشوه اومد سمتمون :بزار من بگم چرا اومدم اینجا!
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رسا با خشم نگاهش کرد :تو خفه شو! مگه بهت نگفتم برو؟؟
_خب گفتم یکم دیگه بمونم .فکر نمیکردم که ملودی اینقد زود بیاد!
و با لحن تحقیر امیزی گفت :عزیزم مگه مدرسه نبودی؟ هنوز که زوده تعطیل کنید؟
دوس داشتم بزنم تو دهنش! حالم خیلی بد بود و این فکر که رسا بهم خیانت کرده داشت
دیوونم میکرد....
به رسا نگاه کردم که چشماش پر بود از حس پشیمونی و ناراحتی! یعنی فکرم درسته؟؟
رسا طاقت نیاورد و رفت سمت زندگی سابقش؟
هر چقد خواستم محکم باشم و ادای قوی بودن رو دربیارم نشد ....نشد و یه قطره اشک
اروم رو گونم سر خورد پایین! رسا دید و بی توجه به مخالفتم محکم بغلم کرد :ملودی؟
اروم باش جون دلم! بزار من باهات حرف بزنم!
خودمو ازش جدا کردم :بگو ....بگو این چرا اومده اینجا؟ مگه تو قول ندادی فقط مال
من باشی؟
_اشتباه میکنی عزیزم! من هنوزم مال توام .بزار بره ....برات میگم!
اینو که گفت کیانا گفت :میخوای چه دروغی بهش بگی؟
رسا غرید :خفه شو! اگه بهش نگفتم واسه خودش بود و اینکه مسئله ی مهمی هم نیست!
برو بیرون تو....
کیانا پوزخندی بهش زد و به من نگاه کرد :من اومده بودم اینجا که تکلیف بچمون رو
روشن کنم! بچه ی من و رسا....
چیییی؟؟؟ این چی گفت االن؟ بچشون؟؟
سرم داشت گیج میرفت و میخواستم بیوفتم که با عربده ی رسا کم مونده بود قلبم وایسا:
خفه شو اشغال عوضیییی! مگه بهت نمیگم گمشو؟ میخواستی گند بزنی به زندگیم که
زدی! دیگه چی میخوای؟ برو دیگه.
دیگه نتونستم بایستم ....نشستم و تکیه دادم به پایه ی مبل! بچشون ....بچه ی رسا! بچه
ی رسا که تو شکم کیانا بود!
اشکام سرازیر شد ....چرا من اینقد بدبختم؟ چرا عمر خوشبختیم اینقد کم بود؟ رسا بچه
داره ! مردی که عاشقانه میپرستیدمش حاال بابای یه بچه بود و این یعنی من باید گورمو
از این زندگی گم کنم ....کیانا رفت و درم پشت سرش بست! من موندم و رسایی که باید
ازش دل میکندم!
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مقابلم نشست :ملودی؟ عزیزم؟؟ گریه نکن ....تو رو خدا! بزار برات توضیح بدم .اینقد
خودتو اذیت نکن!
بهت زده نگاهش کردم ....اولین بار این جوری میدیدمش! کالفه و دس پاچه! به چشمای
جذابش نگاه کردم ....مگه میتونم ازش جدا بشم؟ مگه دلشو دارم؟
با عجله گفت :گذشته ی لعنتیم دست از سرم برنمیداره ! من شرمندتم ملودی! این یه
غلطی بود که من تو گذشته کردم .بهت نگفتم که مثل االن اذیت نکنی خودتو! خیلی زود
همه چیو درست میکنم! فقط یه هفته بهم وقت بده.
باالخره تونستم حرف بزنم :چیو میخوای درست کنی؟؟ تو االن دیگه بابای اون بچه ای!
در مقابلش مسولی! دیگه هیچی درست نمیشه .من باید برم ....من دیگه نباید اینجا بمونم!
داد زد :خفه شو! یعنی چی باید برم؟ مگه دست خودته لعنتی؟ گفتم یه هفته بهم وقت بده.
امروز اومده بود اینجا که درباره ی سقط جنین حرف بزنیم! همه چی حل میشه
ملودی ....بهت قول میدم!
_چی؟ سقط؟ تو میخوای بچتو بکشی؟؟
_اینقد بچه بچه نکن! اون فقط یه جنین دوماهست که باید از بین بره.
_خیلی بی رحمی رسا! اون بچه ی توعه!
_ملودی معلومه طرف کی هستی؟ اون مزاحم رابطه ی ماست!
_کدوم رابطه؟ من دیگه نمیتونم ادامه بدم .نمیتونم باعث مرگ یه ادم بشم! من میرم تو
هم به خانواده ی سه نفرتون برس!
شوکه نگاهم کرد که به سختی بلند شدم .این سرگیجه ی لعنتی داشت بیچارم میکرد .یکی
دو قدم ازش دور شده بودم که اومد و جلوم رو گرفت :تموم کن این مسخره بازیو....
با گریه نگاهش کردم :جدا شدن ازت به قدر کافی برام سخت هست! من میرم تا تو ....به
زندگی ....جدیدت برسی!
هق هقم اوج گرفت و ادامه دادم :بزار برم .من نمیتونم بمونم دیگه ....من ....تا ابد....
عاشقت میمونم!
با خشونت بغلم کرد و به خودش فشارم داد :دهنتو ببند ملودی! هیچی نگو دیگه! لعنتی تو
جون منی! تو همه چیز منی! بخاطرت از دنیا میگذرم اینکه چیزی نیست ....دیگه تموم
کن این بحثو....
جلو چشمام داشت سیاهی میرفت .چنگ زدم به لباسش و از حال رفتم....
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رسا:::::::::::::
لبه ی تخت نشستم و خیره شدم بهش ....رنگش پریده بود و زیر چشماش سیاه شده بود!
لعنت به این شانس ....اخه چرا یهو اینجوری شد؟؟
نیم ساعتی بود که از حال رفته بود و دیگه باید بهوش میومد ....گونشو نوازش کردم:
ملودی؟ چشماتو باز کن عزیزم!
خم شدم و بوسیدمش .رو چه حسابی میگی ازم جدا میشی؟؟ بچه مگه من و تو میتونیم از
هم دور بمونیم؟؟
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کم کم چشماشو باز کرد :رسا؟
_جون رسا؟ بیدار شدی عزیزم؟
دستشو گذاشت رو سرش و بلند شد ....خواست از تخت پایین بیاد که جلوشو گرفتم:
کجا؟؟ مگه نمیبینی حالت بده؟
_باید برم.
سعی کردم اروم باشم :عصبیم نکن ملودی! بزار حالت خوب بشه با هم حرف میزنیم!
_من هیچ حرفی ندارم باهات! دیگه هم نمیخوام اینجا بمونم!
_میتونی ازم جدا بشی؟
با بغض سرشو تکون داد :نه! ولی مجبورم .من دیگه طاقت ندارم رسا ....نمیتونم! دو
روز دیگه یه بچه دیگه میاد وسط ....هر روز یه بدبختی داریم ما!! درسته مال گذشته
بود اما رو االنم تاثیر میزاره! رسا من تحمل این چیزا رو ندارم .همش به این فکر میکنم
مردی که عاشقشم االن بابای یه بچست .میفهمی رسا؟؟ بچه که شوخی بردار نیست! یه
موجود زندست ....مثل من و تو!
_ملودی؟ دیوونه شدی؟ مگه بهت نگفتم این بحثو دیگه تمومش کن! اون فقط دوماهشه!
تو همین دو سه روز براش یه جا وقت میگیرم و تموم! بهت قول میدم! این اخریشه .فقط
بهم زمان بده.
_رسا من نمیتونم بیخیال این قضیه بشم .میفهمی؟؟
_راستشو بگو ....از من بدت اومده؟ از چشمت افتادم؟؟
با گریه نگاهم کرد :من خیلی دوست دارم رسا! این عالقه داره روز به روز بیشتر میشه
و من از این موضوع خیلی میترسم .اگه مشکالتمون اونقد زیاد بشه که نتونیم ادامه بدیم
چی؟ من میمیرم بدون تو....
بغلش کردم و اجازه دادم راحت اشک بریزه!! دختر کوچولوی من خیلی ظریف و
حساس بود! خیلی....
_ملودی؟ بهت قول شرف میدم که تا ابد مال همیم! تو هر زمان و هر شرایطی! هیچ جز
مرگ نمیتونه مارو جدا کنه!
با چشمای درشت و مظلومش خیره شد بهم که طاقت نیاوردم و به لباش حمله کردم....
بعده چند ثانیه به خودش اومد و همراهیم کرد! هر چقد بیشتر ادامه میدادم حریص میشدم.
میدونم که هیچ وقت نمیتونم ازش سیر بشم و این یه روز برای دوتامون دردسر میشه!
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با عجله لباساشو از تنش در اوردم و اونم بیکار نموند و لباسای منو در اورد!
از هم جدا شدیم و نفس گرفتیم ....خیره شدیم بهم ....حس خوبی بود که اونم همینقد زیاد
برای من بیتابه!
هر دومون تو یه لحظه سمت هم خیز بردیم و دوباره لبای همو به دندون گرفتیم! چند
لحظه بعد با خنده پرتش کردم رو تخت :فنچم خشن شدی!
با اخم نگاهم کرد :هییسس! هیچی نگو!
دستشو گذاشت پشت گردنم و دوباره چسپیدیم بهم....
ملودی::::::::::::::
ساعت دو بود که بیدار شدم! رسا هنوز خواب بود و بی سر و صدا از تخت پایین اومدم
و لباس پوشیدم!
لحاف رو روی بدنش برهنش کشیدم و از اتاق زدم بیرون! باز خوبه اینبار یادش بود از
کاندوم استفاده کنه! فکر ایکنه با این سن کم و تو این شرایط اتفاقی برام بیوفته خیلی
وحشتناک بود برام!
ضعف کرده بود و خیلی گشنم بود!
رفتم سر یخچال ....باید یه چیزی واسه ناهار اماده کنم .االنه که رسا مثل یه گرگ
گرسنه بیدار بشه!
فریزر رو باز کردم و یه بسته میگو از کشو کشیدم بیرون و گذاشتم یخش باز بشه!
میدونستم رسا میگو دوس داره....
سرگرم اشپزی بود که رسا از پشت بغلم کرد :عزیز دلم چرا خودتو خسته میکنی؟ از
بیرون سفارش میدادم دیگه! نمیخوام باز ضعف کنی!
برگشتم سمتش ....فقط یه شلوارک پاش بود .اروم روی سینشو بوسیدم و گفتم :وقتی
اشپزی میکنم حواسم پرت میشه! حالمم خوبه .نگران نباش!
پیشونیمو بوسید :قربونت برم .تا منو داری فکر و خیال میخوای چیکار؟؟ بهت قول میدم
همه چی درست بشه!
سکوت کردم که گفت :من حاضر نیستم هیچ جوره تو رو از دست بدم .به اون بچه هم
فکر نکن .هیچکس تو این دنیا منتطرش نیست و سرنوشتش همینه .دوس ندارم با این
چیزای بی ارزش اعصاب خودتو خورد کنی!
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اروم سر تکون دادم که رفت و رو پشت میز نشست :حاال بگو ببینم امروز مگه کالس
نداشتی که خودت اومدی؟؟
درست یک هفته از اون روز میگذشت و روزی که قرار بود بچه رو از بین ببرن رسا
منم با خودش برد .میگفت میخوام مطمئن بشی که همه چی تموم شده!
من تو ماشین نشستم تا کارشون تموم بشه و بعده کلی گریه کردن سعی کردم با این
موضوع کنار بیام که من مقصر از بین رفتن اون بچه نبودم و این سرنوشتش بود!
رسا یه چک  50میلیونی داد به کیانا و ازش خواست دیگه برای همیشه بیخیالش بشه!
امیدوارم بودم کیانا به حرفش گوش بده و برای همیشه پاشو از زندگیه ما بکشه بیرون!
چهارشنبه شب بود و خالم اینا اومده بودن خونمون! از دست نگاهای شهاب به اتاقم پناه
برده بودم و امتحاناتمو بهونه کردم.
بعد از شام بازم پیچوندم اومدم تو اتاقم که اینبار شهابم دنبالم اومد :اجازه هست بیام تو؟
به زور لبخند زدم :بفرمایید.
اومد و رو صندلی میز مطالعم نشست :سخت مشغول درس خوندی؟
_اره خب! امتحانات میان ترم شروع شدن و باید به درسام برسم.
_زیاد خودتو خسته نکن .برای سالمتیت ضرر داره.
چیزی نگفتم و به کتابم خیره شدم که گفت :هفته ی اینده یه مهمونی دعوتم .دوس دارم با
هم بریم!
اوه اوه ....همینم مونده دیگه! رسا سر دوتامونو بزاره رو سینمون!
سریع گفتم :من درس دارم .نمیشه!
_حاال یه شب که به جایی برنمیخوره .نگران خاله هم نباش .خودم اجازتو میگیرم!
این چی داره میگه؟ سعی کردم اروم باشم :من هیچ مشکلی ندارم .خودم حال و حوصله
ندارم! اونقد کار دارم که وقتی برای مهمونی رفتن نداشته باشم!
_حاال تا اون موقع خیلی فرصت هست! من تنهات میزارم تا به درست برسی!
رفت و درو بست ....اه ....خروس بی محل! رسا کافیه بو ببره ....هممونو بیچاره
میکنه!
تا اخرشب با درس خودمو سرگرم کردم و زودم خوابیدم!
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صب که رسا رسوندم مدرسه قبل از پیاده شدن گفتم :ظهر نمیخواد بیای دنبالم.
با تعجب نگاهم کرد :چرا؟
_جایی میخوام برم .تنها برم بهتره!
اخماش رفت تو هم :من نباید بدونم؟
اروم گفتم :میرم بهشت زهرا .سر قبر بابام.
نگاهش مهربون شد :خودم میرسونمت عزیزم! حاالم برو تو دیرت شد!
سر تکون دادم و پیاده شدم! خیلی دلم برای بابام تنگ شده بود.....
دسته گل بزرگی که رسا خریده بود رو گذاشتم رو قبر و اروم نشستم .هوا خیلی سرد
بود اما برام مهم نبودم.
رسا کنارم نشست و پالتوشو انداخت رو شونه هام!
نگاهش کردم :خودت چی؟
_نگران من نباش ملودی!
به عکس بابام نگاه کردم و تو دلم خالی شد ....نزدیک دو سال بود که ترکمون کرده بود!
چقد دلم براش تنگ شده ....برای لبخند مهربونش و تکیه دادن بهش!
رسا به گالی رو قبر نگاه کرد :تازن!
_البد کار مامانه! اخه امروز تولد بابامه! اگه زنده بود االن میشد  39سالش!
دستشو دورم حلقه کرد :خدا بیامرزدش! خیلی جوون بود ....حیف شد.
با بغض سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که اشکام بی اختیار سرازیر شد .هنوزم
باورم نمیشد که رفته ....که من دیگه بابا ندارم!
رسا بغلم کرد و اجازه داد اونقد زار بزنم که اروم بشم! بعده نیم ساعت خودمو ازش جدا
کردم ....کمی سبک شده بودم!
اروم پیشونیمو بوسید :من کنارتم ملودی! تو مال منی کوچولو....
لبخند کمرنگی بهش زدم و به عکس بابا نگاه کردم :باورم نمیشه بابامو از دست دادم.
خیلی جوون بود ....مگه میشه اخه؟ بابام دوساله زیر خاکه و من هنوز تو شوک از دست
دادنشم!
_عزیزم ....اگه دوس داری حرف بزن .خودتو خالی کن!
162

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

سرمو به عالمت مثبت تکون دادم :اهوم ....میخوام حرف بزنم!
دستمو بوسید :بگو جون دلم!
_بزار از اولش بگم ....از روزی که مامان بابام عاشق هم شدن! اون موقع ها بابام 20
سالش بود و مامانم  ! 16همسایه بودن و مامانم دوست صمیمی عمم .تو همین رفت و امدا
عاشق هم شدن و با وجود سن کمشون با کلی تالش و سختی بهم رسیدن ....بابام برام
تعریف میکرد مثل لیلی و مجنون بودن .بعده یه سال و خورده ای من به دنیا اومدم و
پشت بندش مامانم پزشکی قبول شد .بابامم که مهندسی میخوند! همه چی خوب بود تا
اینکه من کمکم بزرگ شدم و مامانم هم تخصص گرفت و مطب زد ....میدونی چیه؟ همه
چیز یادمه .تازه به سن تکلیف رسیده بودم و سنی که هر دختری بیشتر از هر وقت دیگه
ای به مادرش نیاز داره! ولی من از هر محبت و توجهی بی نصیب بودم و در عوض
بابام همه جوره بهم محبت میکرد و توجه داشت بهم .واسه همین هیچ وقت نبودن مامانم
برام مهم نبود.
ولی خب من که تو عالم کودکی این چیزا رو متوجه نمیشدم! فکر میکردم نبود مامانم
عادیه ....ولی از جر و بحثاشون میفهیدم تقصیر مامانه! همیشه بیرون بود و کار رو
بهونه میکرد ولی بابا ازش میخواست کمی به زندگیش برسه! میگفت ملودی بهت نیاز
داره ....خودم بهت نیاز دارم ....مامان قبول میکرد ولی بعده یه مدت باز شروع میشد!
کم کم منم بزرگ شدم و دعواهای مامان بابام بیشتر و بیشتر میشد .مامان داد میزد و
میگفت از اینکه تو سن کم ازدواج کرده پشیمونه و این حرفا کمر بابا رو شکوند! دقیقا
شبی که واسه اولین بار مامان این حرفو زد بابا تو اوج دعوا ساکت شد .یعنی ماتش برد
و شوکه شد .درست یادمه ....نگاهشو از مامان گرفت و اومد سمت من! بغلم کرد و با
هم رفتیم اتاق من! از اون شب به بعد بابا شبا تو کتابخونه میخوابید و رابطشون به شدت
سرد شده بود ....در حد یه سالم و علیک ساده! بابا عاشقش بود اما دیگه هیچ قدمی به
سمتش برنمیداشت!
یکی دو سالی گذشت و عمم معتقد بود چشمشون زدن ....هر چقد که خواست بره سراغ
دعا و طلسم بابام نذاشت و مخالفت کرد!
دیگه همه به این وضع عادت کرده بودیم تا دو سال پیش! وقتی اون اتفاق لعنتی افتاد....
بابا یه روز مامان رو با یکی از همکاراش تو رستوران دید! قشقرقی تو خونه بپا شد که
اون سرش ناپیدا!
مامان زودتر اومد خونه و از رفتارش مشخص بود یه اتفاق بدی افتاده.
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بابا به محض ورودش واسه اولین بار دست روش بلند کرد و یکی زد زیر گوشش! روز
خیلی بدی بود ....دوباره دعواشون شد و همش هم تقصیر مامان بود! به بابا گفت طالق
میخواد و میخواد بره با یکی دیگه ازدواج کنه ....بابام خورد شد! شکست!
من به چشم خودم دیدم که بابام چطور کمرش شکست ....همون روز بود که قلبش ایستاد
و از دنیا رفت! مامان باعث مرگش شد و تنها تکیه گاه زندگیمو ازم گرفت .بعد از اون
اتفاق رابطه ی ما سرد و سرد تر شد و هر ماه یه مبلغ زیاد میریزه به کارتم تا مثال
وظیفه ی مادریشو به جا اورده باشه! هه ....البته خودمم برام مهم نبود چون نه وابستگی
بهش دارم نه ازش خوشم میاد!
رسا::::::::::::::
حرفای ملودی حسابی تکونم داد! اولش فکر کردم اون مردی که بابای ملودی با پریماه
دیده من باشم ولی اون موقع که ملودی میگه ما تموم کرده بودیم ....باید بهش بگم! کاش
میشد یه جوری براش توضیح بدم که من و مامانش یه روزی با هم رابطه داشتیم! ولی
نمیشه ....ملودی تو این زندگی خیلی ضربه دیده! نمیخوام بیشتر از این اذیت بشه.
محکم تر بغلش کردم :متاسفم عزیزم! بهت قول میدم با من خوشبخت بشی .کاری میکنم
تمام تلخی گذشته رو فراموش کنی .خدا بیامرزه پدرتو ....من باید ازش تشکر کنم که این
همه سال مواظب فنچم بود و بزرگش کرد برام!
لبخند تلخی رو لباش نشست :میدونم باهات خوشبخت میشم و هیچ وقتم از انتخابم پشیمون
نمیشم!
روی موهاشو بوسیدم :بلند شد کوچولوم .هوا خیلی سرده .تو هم ضعیف شدی چند وقته!!
با هم بلند شدیم و ملودی بعده بوسیدن عکس باباش باهام همقدم شد .عشق کوچولوی من
بر خالف ظاهر ظریف و شکنندش یه دختر قوی و محکم بود!
ملودی رو رسوندم خونه و خودمم رفتم دانشگاه! این دو سه سال اخر حسابی باید تالش
میکردم تا تو کمترین زمان تخصصمو بگیرم! تا به حال انگیزه ی زیادی نداشتم ولی
حاال با وجود ملودی انرژی و انگیزه ی مضاعفی گرفته بودم و دوس داشتم بعده تموم
شدن درسم ازدواج کنیم ....تا اون موقع ملودیم دیپلمشو گرفته ! مثل یه پسر بچه ی 20
ساله شده بودم که تو سرم پر بود از رویاهای دونفره!
ساعت  6کالس تموم شد و همراه بچه ها رفتیم قهوه خونه ....سومین سیگارمو روشن
کردم که گوشیم زنگ خورد! ملودی بود....
_جونم فنچ کوچولو؟
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بچه ها زدن زیر خنده که بهشون چشم غره رفتم .ملودی با ناز گفت :کجایی رسا؟
_قهوه خونه .با بچه ها اومدیم.
_تو دیگه یه مرد متاهلی .چه معنی داره با دوستای مجردت جایی بری؟
خندم گرفت :از اون روز تا اخالقت کال عوض شده ها؟ توجه کردی؟
منظورمو گرفت و جیغ بلند کشید :رساااااا؟ خیلی بیشعور شدیا؟
_جیغ نکش بچه .گوشم کر شد!
_هر وقت کارت تموم شد بیا اینجا .شام پختم برات!
_تنهایی؟
_نخیر .مامان هم هست .ولی اخرشب شیفت داره!
_باشه عزیزم! پس میبینمت
_زود بیایا رسا؟ خیلی دلم واست تنگ شده!
_چشمممم! چیزی نیاز داشتی اس بده تا برات بیارم.
_پاستیل و الوچه موخوام.
_چشممم.
_خدافظ.
_فعال....
قطع کردم که شلیک خنده ی بچه ها بلند شد .خودمو نباختم و عادی گفتم :چتونه شما؟؟
به چی میخندین؟
عرفان با نیش باز گفت :قاطی مرغا شدی رسا .حسابی مرد خونه شدی!
خندیدم :خب دوسش دارم .اگه بخوام رابطمون خوب باشه باید غرورمو کنار بزارم
براش .اونم که بچست!
فربد با خنده گفت :تا چند وقت پیش منو مسخره میکرد که عاشق یه بچه شدم و باهاش
بچگی میکنم! حاال ببینین خودشو....
میالدم گفت :میبینیم که چوب خدا صدا نداره!
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همشون زدن زیر خنده و خودم خندیدم .از حرفاشون ناراحت نمیشدم و حس بدی بهم
نمیداد و در عوض بیشتر از قبل از انتخابم مطمئن میشدم.
شب رفتم پیش ملودی و مرغ بریونی که دستپخت خودش بود رو خوردیم .عالی بود
واقعا ! ولی با این وجود نمیخواستم از درسش بزنه برا اشپزی ،هر چند میدونستم واسه
حضور من اشپزی کرده!
اخرشب مامانش رفت و تنها شدیم.
یه صیغه ی  99ساله خوندیم برا اطمینان و قسم خوردیم در هر صورتی فسخ نشه!
اون شب تا نیمه های شب خونشون موندم و بعدم رفتم باال .میتونستم بمونم اما نمیخوام
ملودی بیشتر از این بهم وابسته بشه!
هر چند که خودمم دست کمی ازش نداشتم.
ملودی::::::::::::::
اواخر اذر ماه بود و چند روز بهمون فرجه داده بودن و منم داشتم خر خونی میکردم!
رسا حسابی بهم میرسید و همه جوره هوامو داشت ....نمیذاشت اشپزی کنم و با وجود
ایکنه خودشم درس داشتم اما کلی برام وقت میذاشت و اشکاالتمو رفع میکرد.
کنارش همه چی لذت بخش بود حتی درس خوندن.
عصر سه شنبه بود و رسا تازه رفته بود که مامان اومد .سالم کرد و رفت تو اتاقش.
شهاب چند بار زنگ زده بود و جواب ندادم حاال حتما مامان حرف میزنه!
تو اشپزخونه نشسته بودم و داشتم کوفته هایی که رسا از باال واسم اورده بود رو
میخوردم که مامان لباس عوض کرده اومد بیرون ....یه لیوان اب اورد و نشست :کوفته
از کجا اومده؟
_رسا واسم اورده .برات بکشم؟
_نه مرسی .االن میخوام شام درست کنم .تو هم زیاد نخور!
_اوکی.
_شهاب بهت زنگ زد؟
_اره ولی حوصلشو نداشتم.
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_این چه رفتاریه؟ پسر خالته ها؟ قرار نیست بخاطر یکی که تازه از راه رسیده بیخیال
همه بشی؟
_یعنی چی؟ من وقتی رسا رو دوس دارم و باهاشم دیگه به بقیه چه نیازی دارم؟
_دختر ساده ی من! فکر کردی مردا این چیزا حالیشونه؟ وفا دارن؟ همین رسایی که
سنگشو به سینه میزنی دو روز دیگه ازت خسته بشه میزاره میره!
نمیدونم چرا این حرفارو میزد .بار اولش نبود ولی هر بار اعصابمو بهم میریخت.
با اخم گفتم :من مثل شما فکر نمیکنم .رسا منو دوس داره و فقط همین واسه من مالکه.
چشم چرخوند :خیلی خب ....ولی باید فردا با شهاب بری مهمونی! گناه داره بچه! کلی به
من اصرار کرده که تو رو راضی کنم.
با عصبانیت از جام بلند شدم :امکان نداره .برم چیکار؟ من به رسا خیانت نمیکنم.
اینو گفتم و رفتم تو اتاقم! اه....
به حالت قهر رو تختم نشستم که گوشیم زنگ خورد .جواب دادم :جونم رسا؟؟
_کوچولو رفتی سر درست؟
_اهوم .تازه اومدم تو اتاقم.
_برنامه ای که برات چیدم رو تا اخرشب کامل کن .تمومش کنی اخرشب میام پیشت!
خندیدم :پرو....
یهو مامان درو باز کرد و تو چهار چوب در وایساد .گوشیو اوردم پایین که گفت :رو
حرف من حرف نزن ملودی! اماده شو که فردا با شهاب بری مهمونی .همین که گفتم!
شوکه نگاهش کردم که رفت و درو بست .به گوشی نگاه کردم .اوه اوه ....رسا هنوز
پشت خطه!
اوردمش باال که داد زد :ملودیییییی؟؟
اروم گفتم :بله؟
_چی میگفت این؟ قراره با پسر خالت بری مهمونی؟
_من نمیخوام برم رسا ! میخواد زورم کنه .امروز شهاب هر چی زنگ زد جوابشو ندادم
حاال رفته به مامان گفته اونم پاشو کرده تو یه کفش که باید باهاش بری!
_غلط کرده به تو زنگ زده .مگه شهر هرته؟ چرا بهم نگفتی؟
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_نمیخواستم بخاطر من به دردسر بیوفتی!
_ملودی من جونم برات میره .تو میگی دردسر؟
_ببخشید!
_فردا که باز کالس نداری میشینی میخونی .ملودی بفهمم با اون پسره جایی رفتی
مادرشو به عزاش میشونم و بعدشم با تو کار دارم.
_رسا من نمیرم .اینقد عصبی نشو تو رو خدا!
_حرف اخرم بود .دیگه خود دانی!
_باشه بااااشه! من االن برم بخونم که تو اخرشب بیای پیشم!
_شیطون .مواظب خودت باش .فعال.
_فعال....
قطع کردم و با حرص رفتم تو سالن .مامان داشت اشپزی میکرد که گفتم :این فکرو از
سرتون بیرون کنین که من با پسر خواهرتون برم جایی! من رسا رو دوس دارم و
نمیخوام باعث ناراحتیش بشم .پس بیخیال بشید!
با اخم نگاهم کرد :تولد دوستشه.گناه داره! همین یه بارو باهاش برو.
_ن می خوام! تموم شد و رفت.
_دختره ی لجباز .خودش داره میاد اینجا تا باهات حرف بزنه.
جیغ کشیدم :مرده شورشو ببرننننننن! بخدا اگه کاری کرد رابطه ی من و رسا خراب بشه
بیچارش میکنم!
مامان پوزخندی زد و گفت :اون اگه عاشقت باشه با این چیزا رابطتون رو خراب
نمیکنه.
حس میکردم با بدجنسی داره حرف میزنه .بیخیالش شدم و رفتم تو اتاقم.
نیم ساعتی گذشت که صدای زنگ بلند شد و بعدم صدای شاد شهاب که اول سالم علیک
کرد و بعدم سراغ منو گرفت....
حرصم گرفته بود و کاری ازم ساخته نبود .کاش االن رسا اینجا بود .خیلی بد بود که تو
خونه ی خودم احساس نا امنی میکردم.
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بعده چند دیقه شهاب در زد و اومد تو .با لحن مهربونی گفت :سالم دختر خاله ی ریزه
میزه .دیگه جواب منو نمیدی؟
چشم چرخوندم :سالم .درس داشتم .وقت ندارم برم سراغ گوشی!
اومد لبه تختم نشست که خودمو جمع کردم .به روی خودش نیاورد و گفت :اخالقت تغیر
کرده ملودی.
_همیشه همین بودم .تو میذاشتی پای بچگیم.
لبخند زورکی زد :مثل اینکه شمشیر رو از رو بستی؟
_شهاب من مهمونی بیا نیستم .درس دارم .از مهمونی هم خوشم نمیاد!
_زیاد طول نمیکشه عزیزم .دو سه ساعته.
_شهاب بیخیال شو دیگه.
اومد حرف بزنه که گوشیم زنگ خورد .رسا بود .گوشی درست وسطمون بود و شهابم
عکس رسا رو دید و چیزی نگفت .جواب ندادم که دوباره زنگ زد.
شهاب اینبار پوزخندی زد و گفت :جواب بده!
رو ازش برگردوندم و جواب دادم :الو....
داد زد :چرا جواب نمیدی؟؟؟ اون پسره خونتون چه گوهی میخوره؟؟
خندم گرفت ولی جلو خودمو گرفتم :باشه چشم!
صدای داد وحشتناکش دوباره بلند شد :تو اتاقتهههههههه؟؟؟
_باشه باشه!
_مرض و باشه .بیرونش کن تا نیومدم ابروریزی نکردم .همین االن!
خواستم حرف بزنم که قطع کرد .اونقد صداش بلند بود که فکر کنم شهابم شنید .نگاهش
کردم که بلند شد :خاله گفته شام امادست .بیا بیرون.
اینو گفت و رفت! اه ....خبر مرگت! ارامش به من و رسا نیومده .هر روز باید یکی بیاد
گند بزنه به حالمون .میدونم االن چقد حال رسا بده ....خدا لعنتت کنه شهاب!
با ترس به لباسام نگاه کردم که با دیدنشون نفس راحتی کشیدم .اگه لباسم پوشیده نبود از
عذاب وجدان میمیردم.
خودمم از رفتارم تعجب کردم ....رسا که نمیفهمید! من چرا ترسیدم؟

169

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

این حس تو وجودم بود .ربطی به رسا نداشت .خودم اذیت میشم اگه کسی حتی با نگاهش
به مایملک رسا تجاوز کنه!
از تخت پریدم پایین و قبل از رفتن به رسا زنگ زدم که جواب نداد .خب شاید کار داره.
بیخیال شدم و رفتم بیرون!
پیتزای خونگی دستپخت مامان رو خوردیم و بعدش خواستم دوباره برگردم اتاقم که
مامان صدام زد :کجا باز راه افتادی؟ بیا پیش ما بشین .اون کتابا فرار نمیکنن!
_مامان درس دارم .امتحاناتم نزدیکه.
_تا حاال اینقد انگیزه نداشتی .اقای دکتر بهت انگیزه دادن.
با حرص نگاهش کردم که شهاب گفت :اقای دکتر کیه خاله؟
مامان با چند تا قهوه اومد تو سالن نشست :هیچی خاله جان .یکی از همکارای من از
ملودی خواستگاری کرده!
نفس عمیقی کشیدم و کمی فاصله ازشون نشستم که شهاب گفت :خب همکارای شما که
سنشون به ملودی نمیخوره.
پشت چشمی نازک کردم و گفتم :اتفاقا اختالف سنی زیاد خیلیم خوبه.
مامان خندش گرفت اما جلو خودشو گرفت .حاال خوده شهاب  25سالش بود که اختالفش
با منم زیاد بود اما رسا دیگه خیلی بود.
کمی تو سکوت گذشت که شهاب گفت :خاله میشه به ملودی بگی فردا باهام بیاد تولد
دوستم؟ با من که انگار لج افتاده.
با تنفر نگاهمو ازش گرفتم :لجبازی چیه؟ بچه که نیستم؟ حوصله مهمونی ندارم.
مامان با اخم نگاهم کرد :ما حرف زدیم ملودی .قرار شد با شهاب بری تولد دوستش.
_کجا قرار شد اخه؟ شما گفتین منم گفتم نمیخوام .اینکه که دیگه بحث کردن نداره.
_خیلی خب .ولی حاال قبول کن!
_ای بابا .زور که نیست.
رو به شهاب گفتم :دختر قحط اومده؟ خب برو با یکی دیگه برو .اون همه همکالس
داری ناسالمتی!
با اخم نگاهم کرد :دیدی تا حاال کسی راحت از عشقش بگذره و بره با یکی دیگه؟
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شوکه نگاهش کردم ....حتی مامانم شوکه شد .بهش نمیومد اینجوری اعتراف کنه!
خودمو نباختم و گفتم :ببخش که ناامیدت میکنم .اما بهتره همین حاال بیخیال من بشی.
من....
مامان پرید وسط حرفم و گفت :اتفاقا خیلی خوبه که یه مهمونی با هم برین .به شناخت هم
میرسین.
با حرص و تعجب به مامان نگاه کردم :منم که بوقم .اره؟
_تو بچه ای! همین که من گفتم.
به شهاب نگاه کردم :به هیچ وجه از طرف من امیدوار نباش! من هنوز واسه این حرفا
خیلی بچم.
اینو گفتم رفتم تو اتاقم .خودمو پرت کردم رو تخت ....خندم گرفته بود! من بچم؟ من با
همین سن کمم دیگه دختر نیستم که االن زن صیغه ایه رسا محسوب میشم ....اخ رسا!
بزار ببینم زنگ نزده بهم؟؟
گوشیو که نگاه کردم در کمال تعجب دیدم که هیچ تماسی از رسا ندارم! من یه ساعت
پیش بهش زنگ زدم و اون هیچ واکنشی نشون نداده هنوز.
با حرص دوباره شمارشو گرفتم که بازم جواب نداد .دوباره و سه باره ....بازم هیچی!
داشتم دیوونه میشدم .سابقه نداشت رسا جواب نده .خیلی عجیب بود و نمیدونستم چیکار
بکنم ....با حرص داشتم به صفحه ی گوشیم نگاه میکردم که در باز شد و شهاب اومد
تو .تمام حرصمو رو اون خالی کردم :مگه بلد نیستی در بزنی؟ اون درو برا دکور که
نذاشتن؟
با تعجب نگاهم کرد :حالت خوب نیست؟ چرا وحشی شدی یهو؟
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم اروم باشم :کارتو بگو.
_تکلیف من و روشن کن ملودی .میای اخرش یا نه؟
_وا؟؟ به زبون ادمیزاد دارم حرف میزنما؟ چند بار بگم نمیام؟
_فقط همین یه بار .بهت که گفتم ....تولد دوستمه!
یه لحظه یادم اومد رسا جوابمو نداده و رفته تو قیافه .اون لحظه از رو حرص و
عصبانیت غلط ترین تصمیم رو گرفتم و گفتم :خیلی خب .میام! حاال ولم میکنی دیگه؟؟
میخوام تنها باشم.
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با شادی گفت :باشه عزیزم .قول میدم بهت خوش بگذره .جبران میکنم.
این و گفت و رفت!
بغضم ترکید و اشکام ریخت ....این چه غلطی بود که من کردم؟ رسا بفهمه زندم
نمیزاره ! به خودم قول دادم اگه تا فردا قبل از رفتن رسا بهم زنگ بزنه منم کنسلش کنم و
نرم....
تا اخرشب خودمو با کتابام سرگرم کردم و تمام حواسم به گوشیم بود بلکه رسا زنگ
بزنه .خودش گفت اخرشب بهت سر میزنم! اگه نیاد چی؟ یعنی دلش برام تنگ نشده؟؟
شهاب رفت و ساعت از  12گذشته بود ....ناامید از اومدنش مسواک زدم و لباس خوابمو
پوشیدم .با بغض و گریه خزیدم زیر پتو ....خودمم نمیدونستم چمه! فقط میدونستم دلم
براش تنگ شده! زیاد ....خیلی زیاد!
اونقد گریه کردم که خوابم برد باالخره!
صب که قیافه خودمو تو اینه دیدم وحشت کردم ....چشمام کاسه ی خون شده بود و
صورتم ورم کرده بود!
با بی حالی ابی به دست و صورتم زدم و زدم بیرون از اتاقم .کسی نبود و بی حوصله یه
نون تست برداشتم و کمی پنیر بهش مالیدم و برگشتم تو اتاقم!
ساعت  10بود و زیاد خوابیده بودم .هنوزم هیچ تماسی از رسا نداشتم ....رو تخت
نشستم که باز اشکام راه افتاد .اخه چرا؟ به چه دلیلی؟ فقط واسه اینکه شهاب اومد
خونمون و اومد تو اتاقم؟ مگه من مقصر بودم؟ مگه من گفتم بیاد یا مگه میتونستم
بیرونش کنم....
تا عصر خودمو با درس سرگرم کردم و اشتهای غذا خوردنم نداشتم .ساعت  4بود که
شهاب زنگ زد .حوصلشو نداشتم اما ول کن نبود .بعده بار سوم جواب دادم :بله؟
_سالم عزیزم .چرا جواب نمیدی؟
_کار داشتم.
_خیلی خب .اماده شو نیم ساعت دیگه میام دنبالت.
_االن؟ مگه مهمونی واسه شب نیست؟
_چرا ....ولی از االن شروع شده .تو یه باغه! لباس گرم بپوش!
_اوکی .بای.
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گوشیو قطع کردم و حال بدم بلند شدم اماده بشم ....من داشتم چیکار میکردم؟ این کار
خیانت بود ،خیانت به عشقم و رابطمون!
به گوشیم نگاه کردم که هیچ تماسی از رسا نداشتم .حرص سراسر وجودمو گرفت و به
لباس پوشیدن ادامه دادم .میدونستم عواقب بدی در انتظارمه اما باید به رسا حالی کنم چقد
کارش بد بود.
یه ارایش ساده و یه لباس پوشیده ی مشکی! ساپورت ضخیم مشکیمم پوشیدم و پالتومم تنم
کردم .جلو اینه وایسادم و شالمو مرتب کردم .با وجود اینکه ارایش کرده بودم اما غم و
ناراحتی از چهرم میبارید.
گوشیمو برداشتم و رفتم تو صفحه ی چتم با رسا! با دست لرزون نوشتم :من با شهاب
رفتم مهمونی! کارت خیلی اشتباه بود که منو به حال خودم رها کردی!
سند کردم و گوشیمو گذاشتم رو میز ارایشم .از ترسم با خودم نبردمش و زدم بیرون!
لحظه ای که سوار ماشین شهاب شدم فهمیدم احمقانه ترین کار ممکن رو انجام دادم اما
دیگه راه برگشتی نبود و باید تا اخرش میرفتم.
مهمونی تو یه باغ بزرگ طرفای اندرزگو بود و زیاد دور نبود .یه مشت دختر پسره
بیکار ول خورده بودن تو هم و با وجود سردی هوا لباس ازاد تنشون بود.
شهاب گفت لباسمو عوض کنم ولی خودم قبول نکردم.
رو یکی از میزای خالی نشستیم که بی اختیار حواسم رفت پیش چند تا چهره ی اشنا....
یا خدا! اینا اینجا چیکار میکنن؟ خودشونم با دیدن من تو اون باغ داشتن شاخ در میاوردن
و گاهی به من نگاه میکردن گاهی به شهاب!
رسا::::::::::::::
ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم .به دسته گل رز قرمزی که تو دستم بود
نگاه کردم ....ملودی حتما ازشون خوشش میاد و امیدوارم منو ببخشه!
تو اسانسور گوشیمو در اوردم تلگراممو چک کنم که متوجه پیام ملودی شدم ....چی؟
چی نوشته این؟ با پسر خالش رفته مهمونی؟؟
به دستم که از شدت عصبانیت مشت شده بود نگاه کردم و زیر لب گفتم :ملودی فقط
امیدوارم شوخی کرده باشی .وگرنه بیچارت میکنم!
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اسانسور طبقه ی  16ایستاد و با عجله پیاده شدم ....هر چی زنگ زدم خبری نشد.
گوشیشمکه جواب نمیداد .دسته گلو پرت کردم تو دیوار و با مشت کوبیدم رو در :باز کن
ملودی .نزار عصبی بشم!
_ملودی خونه نیست .با شهاب رفته مهمونی.
برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم ....پریماه تازه از اسانسور اومده بود پایین و داشت
میومد سمت خونشون.
با حرص گفتم :اصال شوخیه جالبی نیست .بهش بگو بیاد بیرون.
درو باز کرد و رفت تو :بیا تو .تعارف نکن .میتونیکل خونه رو دنبال ملودی بگردی.
با عجله وارد شدم و اول از همه رفتم سراغ اتاقش ....خالی بود! گوشیشم رو میز
ارایشش بود .دیگه مطمئن شدم حقیقت داره .نمیخواستم باور کنم ملودی این کارو کرده
اما دیگه فایده ای نداشت ....حاال باید پیداشون کنم! از اتاقش زدم بیرون که پریماه با یه
لباس باز اومد سمتم :من که بهت گفتم خونه نیست.
_چرا گذاشتی بره؟ نکنه خودت مجبورش کردی؟
خندید :من؟ نه بابا! خودش خواست که بره .حاال بیا بشین یه قهوه برات اماده کنم.
عصبی گفتم :کجان؟ ادرسشونو بده.
_منکه بلد نیستم .بهتر نیست به جای عصبانیت بشینی تا دو کلمه با هم حرف بزنیم؟
دیگه داشت عصبیم میکرد ....من که میدونم چه مرگشه! حتم دارم رفتن ملودی به این
مهمونی هم نقشه ی خودشه تا رابطمون رو بهم بزنه!
عصبی نگاهش کردم :پریماه داری با این کارات میری رو اعصاب من .میگم ادرس اون
خراب شده رو بهم بده!
_میدونی چند وقت بود اسممو صدا نکرده بودی؟
نعره زدم :لعنتی چی میخوای از جونم؟ من دارم اینجا دق میکنم تو چته اخه؟
_من فقط میگم حاال که اون دوتا با هم رفتن خوشگذرونی بیا من و تو هم....
غریدم :خفه شو .فقط خفه شووووووو!
این گفتم و زدم بیرون!
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بی هدف تو خیابون میچرخیدم به امید اینکه ببینمش یا حتی یه نشونه! عاقالنش این بود
برم بتمرگم تو اتاقم و بگم به درک ....به جهنم! بگیرم بخوابم و واسه همیشه بیخیال
ملودی بشم.
اما نمیشد ....نمیتونستم ....واسه اینکه بیخیالش بشم باید قید زندگیمو بزنم!
گوشیم زنگ خورد .جواب دادم :فربد بگو.
_رسا....
ملودی بود .خودش بود!
با حیرت گفتم :ملودی؟ خودتی؟
_بیا منو ببر .من اشتباه کردم .بیا دنبالم.
داد زدم :تو کجایی بچه؟ فقط بگو کجایی؟
ادرسو تند تند میگفت و اخراش دیگه گریش گرفته بود .قطع کردم و پامو روی گاز فشار
دادم....
ملودی::::::::::::::
به فربد نگاه کردم که میالد و عرفان و فراز کنارش بودن و با حیرت بهم نگاه میکردن!
نمیدونم از خوش شانسیم بود یا بدشانسی اما یه لحظه خوشحال شدم .حس تنهایی و بی
پناهی داشتم کنار شهاب که مثال پسر خالم بود.
فربد اومد سمتمون و سالم کرد .بعد از اینکه شهاب جوابشو داد رو به من گفت :ملودی
میتونم چند دیقه وقتتو بگیرم.
_اره حتما.
بلند شدم که شهاب با تعجب گفت :کجا؟ ملودی تو این اقا رو میشناسی؟
_نامزد دوستمه .االن برمیگردم.
دیگه فرصت حرف زدن بهش ندادم و همراه فربد ازش جدا شدم.
خوب که دور شدیم فربد با تعجب گفت :بی هیچ توجیه اضافه ای بگو اینجا چه خبره؟
این پسره کیه؟ رسا میدونه تو اینجایی؟
زود همه جریانو خالصه کردم و واسه فربد تعریف کردم .با حیرت گفت :ملودی چیکار
کردی؟ رسا رو نابود کردی! وای خدای من....
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_من اشتباه کردم اما تو کمکم کن جبران کنم .خودم مثل چی پشیمونم .خدا میدونه وقتی
دیدمت چقد خوشحال شدم.
گوشیشو از تو جیبش در اورد و گفت :بگیر .زنگ بزن بهش بگو اینجایی تا بیاد.
_من میترسم فربد.
_زنگ بزن .من خودم هواتو دارم .هیچ اتفاقی نمیوفته .نترس!
با دست لرزونم گوشیشو گرفتم و شماره ی رسا رو گرفتم!
رسا::::::::::::::
اونقد در زدم تا باالخره نگهبان اومد و درو باز کرد :بله؟ بله؟؟
_برو کنار!
_دعوت شدی؟
با خشم نگاهش کردم :دعوت نشده بودم اینجا بودم؟
اینو گفتم و زدمش کنار....
یکم که راه رفتم باالخره از بین درختا دیدمشون 50_40 .نفری میشدن و همه تو هم
میلولیدن! از دور فربد رو دیدم که همراه عرفان رو یکی از میزا نشسته بودن و ملودی
و اون پسره هم با فاصله ی کمی ازشون رو یه میز دیگه بودن.
ملودی سرش پایین بود و پسر خالش هم مدام داشت حرف میزد .دیگه نتونستم خودمو
کنترل کنم و رفتم سمتشون اول از همه ملودی متوجهم شد که با دیدنم رنگش پرید....
بایدم بپره ....تازه اولشه!
برگشت یه چیزی به فربد گفت که فربد و عرفان برگشتن سمت من! دوتاشون همزمان
بلند شدن و اومدن سمتم :رسا؟ زود رسیدی؟
جوابشونو ندادم و ازشون رد شدم که عرفان بازومو گرفت :اروم باش! ملودی خیلی
ترسیده.
غریدم :اون موقع که میخواست حرص منو دربیاره باید ازم میترسید نه حاال!
بازومو از تو دستشکشیدم بیرون و به محض رسیدن بدون هیچ حرفی دست ملودی رو
گرفتم و بلندش کردم :بریم خونه!
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ترسیده نگاهم کرد و خواست باهام بیاد که شهاب بلند شدو با تعجب گفت :کجا اقا؟
دستشو ول کن .اشتباه گرفتی!
خیلی داشتم خودمو کنترل میکردم که چیزی بهش نگم .نمیخواستم تولد بهداد خراب بشه.
فقط گفتم :حرف زیادی نزن و خفه شو .امروز ولت میکنم ولی به زودی میام سراغت.
_چی میگی تو؟؟ اومدی دست رلمو گرفتی طلبکارم هستی؟
به ملودی نگاه کردم که با ترس گفت :نه نه! بخدا الکی میگه.
دوباره به شهاب نگاه کردم :ملودی زن منه! یه بار دیگه دور و برش ببینمت زندت
نمیزارم.
رنگش پرید ....داشت تو ذهنش تجزیه تحلیل میکرد که همراه ملودی رفتم سمت خروجی
باغ! از بچه ها خدافظی کردم و خواستم برم که صدای شهاب اومد :صبر کن ببینم .کجا
مثل گاو سرتو انداختی پایین داری میری؟؟ میخوای بگی من نمیدونم دختر خالم ازدواج
کرده یا نه؟
خواست بازومو بگیره که برگشت و یه مشت کوبیدم تو دهنش که نقش بر زمین شد! با
تحقیر نگاهش کردم :به حرف بزرگترت گوش بده احمق ! اگه میخوای زنده بمونی دیگه
دنبالم نیا .نمیخوام جلو بقیه درگیری به وجود بیارم و االنم خیلی خودمو کنترل کردم.
دوباره خواستیم حرکت کنیم که بلند شد و اومد سمتمون .اینبار دیگه دست ملودی رو ول
کردم و حمله کردم سمتش .خواست از خودش دفاع کنه ولی با اولین ضربه ی پا نقش بر
زمین شد .جیغ ملودی بلند شد که بچه ها دویدن سمتمون....
از فرصت استفاده کردم و خودمو انداختم روش! تا میخورد میزدم ....صدای داد و
فریادش بلند شده بود که عرفان و فربد به زور بلندم کردن!
رو به شهاب فریاد زدم :بار اخرت بود دور و بر ملودی پیدات میشه وگرنه بیچارت
میکنم .شنیدی یا نه؟؟؟
بچه ها منو عقب کشیدن که ملودی با گریه اومد سمتم :تو رو خدا بیا بریم.
پیرهنمو مرتب کردم و از باغ زدم بیرون ....سوار ماشین شدم و ملودیم زود کنارم
نشست که ماشین رو به پرواز در اوردم!
نه من چیزی میگفتم نه اون! باید کات میکردیم ....همون لحظه باید باهاش کات میکردم
تا میفهمید چیکار کرده! تا دیگه واسه لجبازی با من از این غلطا نمیکرد .ولی چیکار کنم
که عاشقشم ....جونم به جونش بنده!
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گوشه ی خیابون ترمز کردم و ماشین از حرکت ایستاد .برگشتم سمتش که هق هق گریش
بلند شد :رسا....
داد زدم :زهرمار و رسا! این بود ملودی؟؟ اینجوری میخواستی در هر صورتی و در
هر شرایطی بهم وفادار باشی؟
با حیرت نگاهم کرد :ولی مگه من بهت خیانت کردم که اینجوری میگی؟
_پس چی؟ کاری که کردی کمتر از خیانت نبود و نیست .میدونی با دل من چیکار
کردی؟ میدونی با ابروم جلو دوستام چیکار کردی؟ االن با خودشون میگن ببین رسا چقد
بدبخت شده که از عهده ی نیم وجب بچه بر نمیاد! خاک تو من واقعا!
_اینجوری حرف نزن رسا .بخدا من براشون توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده .گفتم به
اجبار بود.
_حرف مفت نزن! ادم تا خودش نخواد بقیه به هییییچ کاری نمیتونن مجبورش کنن!
شوکه نگاهم کرد که گفتم :واقعا ناامیدم کردی .میبرمت خونتون! دیگه همه چی بین ما
تموم شده!
گریش شدید شد :نه رسا .خواهش میکنم این کارو نکن .کتکم بزن ....منو بکش اصال....
ولی تو رو خدا خودتو ازم نگیر!
با بغض ازش رو برگردوندم ....نمیخواستم تنهاش بزارم اما یه تنبیه براش الزم بود تا
ادم بشه!
ملودی:::::::::::::::
فایده نداشت ....گریه ها و التماسام فایده نداشت! رسا دلش از سنگ شده بود و دیگه منو
نمیخواست .با یه اشتباه بچه گونه گند زدم به زندگیمون و واسه همیشه خودمو از چشم
رسا انداختم....
ماشینو که تو پارکینگ پارک کرد خودمو انداختم تو بغلش و زار زدم :رسا تو رو
خداااااا ....به روح بابام دیگه تکرار نمیشه! منو بکش اما این کارو باهام نکن.
بغلم کرد و اروم گفت :قسم نخور ملودی .من دیگه نمیتونم باورت کنم .بهم حق بده.
تو ....تو حتی حلقت هم دستت نیست .مامان که دیگه میدونست ما با همیم .قول دادی
هیچ وقت درش نیاری!
شوکه به انگشت بدون حلقم نگاه کردم و گریم شدید تر شد ....گند پشت گند....
ازم جدا شد و پیاده شد .باورم نمیشد .یعنی ته خطه دیگه؟ من از دستش دادم؟؟؟
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اشکامو پاک کردم و پیاده شدم ....با هم سوار اسانسور شدیم! تنها چیزی که باعث میشد
بتونم سرپا وایسم برق عشقی بود که رسا نمیتونست مخفیش کنه .تنها امیدم به زندگی....
به اینکه میتونم بازم بدستش بیارم .اگه روزی چشماش هم باهام سرد بشه اون روز
اخرین روز زندگیه منه!
اسانسور که ایستاد بهش نگاه کردم ....نگاهشو ازم گرفت و گفت :پیاده شو ملودی! بزار
راحت تموم بشه!
با گریه یه قدم به عقب برداشتم و پیاده شدم .روشو برگردوند و حتی لحظه ی اخرم
نگاهم نکرد....
با بدترین حال ممکن درو باز کردم و رفتم تو .به محض ورودم مامان با تشر گفت :این
چه ابروریزی بود ملودی؟ نمیتونی جلو اون دوس پسر وحشیتو بگیری؟ ابروم جلوی
خواهرم رفته ....شهاب بیچاره رو بردن بیمارستان.
بی تفاوت نگاهش کردم ....من خودم االن غم دنیا تو دلمه این غصه ی شهاب رو
میخوره!
با دیدن صورتم شوکه شد :چیشده؟ چته تو؟
_میرم تو اتاقم مزاحمم نشید .میخوام تنها باشم.
_بگو بینم چه مرگته؟ چرا گریه کردی؟
دوباره بغضم شکست و گفتم :فقط بزارید تو حال خودم باشم .بزارید به درد خودم بمیرم.
نمیخوام کسی رو ببینم!
رسا:::::::::::::
یه دوش اب گرم حالمو کمی جا اورد ....با حوله رو تخت نشستم و گوشیمو جواب دادم:
بگو فربد!
_خوبی؟
_اره.
_ملودی چی؟
_خبری ازش ندارم.
_رسا تنهاش نذار .شما جفت همید و بدون هم کامل نیستید .بخاطر یه اشتباه بچه گونه از
دستش نده.
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_االن حالم رو به راه نیست .اما باید تنبیه بشه .من نمیتونم ترکش کنم!
_خوبه .بهترین تصمیمه .اگه میخوای پاشو بیا اینجا که تنها نباشی .نسیمم پیشمه میگم به
ملودی زنگ بزنه بهش تا بیاد.
_مرسی داداش .دوتامون باید تنها باشیم فعال .ایشاهلل یه وقت دیگه!
_اوکی .مواظبش باش .اون یه بچه مدرسه ایه .ازش انتظار نداشته باش مثل ادم بزرگا
رفتار کنه.
_حق باتوعه .فعال!
_فعال!
رو تخت دراز کشیدم ....فربد درست میگفت .ملودی خیلی بچست! اما باید درست و
حسابی تنبیه بشه تا ادم بشه! باید زندگی بدون من رو تجربه کنه....
ملودی:::::::::::::::
اخرشب بود و مامان تازه رفته بود بیمارستان .جز همون یه لقمه ای که برا صبحونه
خورده بودم دیگه چیزی نخورده بودم و حسابی ضعف کرده بودم ولی برام مهم نبود....
من رسا رو از دست داده بودم پس هیچ چیز دیگه ای برام مهم نبود.
ساعت نزدیک به  12بود و بارون هم به شدت میبارید ....من از رعد و برق متنفر بودم
و حتی میترسیدم.
گوشه ی تختم کز کردم و یاد چند شب پیش افتادم که مثل همین االن رعد و برق میومد و
رسا اومد پیشم که تنها نباشم .چقدم که هوامو داشت....
یعنی االن یادشه که من تنهام و میترسم؟؟
گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم! دیگه غرورم برام مهم نبود ....اون لحظه فقط رسا
رو میخواستم....
با سومین بوق جواب داد :بله؟
لحنش سرد بود اما برای من مهم نبود....
صداش زدم :رسا؟
_کارتو بگو.
_اینجوری باهام حرف نزن.
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_ملودی کار دارم .حرفتو بزن و قطع کن!
گریم گرفت ....حتی االنم طاقت سردیشو ندارم .من تا اخر عمرم نمیتونم سردیشو تحمل
کنم!
لب زدم :بیا پیشم .من تنهام ....از رعد و برق میترسم!
پوزخند زد :حواست کجاست تو؟ ملودی ما کات کردیم .بفهم اینو!
_رسا من بدون تو میمیرمممم ....بیا پیشم .من تنهایی ،بدون تو میمیرم .بفهم .خواهش
میکنم!
_کار دارم االن .اگه تونستم بعدن میام.
_نمیای .بچه که نیستم داری گولم میزنی؟
_خب میگی چیکار کنم االن؟
_اگه تو نیای من میام!
خندید :چطوره امتحان کنیم؟
_من میام .منتظرم باش!
اینو گفتم و قطع کردم ....فکر کرده من نمیرم .باید بهش ثابت کنم حاضرم بخاطرش هر
کاری بکنم!
بلند شدم و لباس پوشیدم....
رسا::::::::::::::::
گوشیو گذاشتم و بلند شدم شلوارکمو با یه گرمکن طوسی عوض کردم و یه تی شرت
سبز تیره هم تنم کردم که رها اومد تو :شامتو اماده کردم .میخوای بری پایین؟
_اره .بیشتر بزار میخوام با ملودی شام بخورم.
_خودم میدونستم برا دوتاتون گذاشتم .خیالت راحت.
با خنده نگاهش کردم :خواهر شوهر خوبی هستیا؟
نیشش باز شد و خواست چیزی بگه که زنگ در به صدا در اومد و قبل از رها بره درو
باز کنه مامان بازش کرد و با قیافه ی اخم الود اومد تو اتاق :دم در کارت دارن اقا رسا!
با تعجب گفتم :ملودی؟؟
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_اره.
باورم نمیشد .دختره ی سرتق....
ملودی:::::::::::::::
مصصم جلو در واحدشون ایستادم و زنگ زدم .اولین بارم بود و اونم تو این شرایط....
اگه رسا سکه یه پولم میکرد چی؟؟
تو همین فکرا بودم که مامانش درو باز کرد و با دیدن من ماتش برد ....سریع سالم
کردم و جوابمو داد!
اروم گفتم :رسا هست؟
_اره.
_میشه بگین بیاد دم در؟ کارش دارم.
با غرور سر تکون داد و رفت تو ....چه ابهتی داره مامانش!
بعده چند رسا با یه تیپ خونگی محشر اومد دم در ....اونقد جیگر شده بود که یادم رفت
واسه چی اومدم!
با اخم نگاهم کرد :واجب بود بیای باال؟
به خودم اومدم :من تنهایی میترسم .بیا پیشم!
_خیلی خب.
همون لحظه رها قابلمه به دست اومد و با دیدن من قابلمه رو داد به رسا و اومد جلو بغلم
کرد :سالم عزیزم .بیا بریم تو!
متقابال بغلش کردم و بوسیدمش :سالم رها جون .مزاحمتون نمیشم .با رسا کار داشتم.
ازم جدا شد و با شیطنت گفت :پس من مزاحم نمیشم! فعال شب بخیر.
خندیدم :شب بخیر!
رها که رفت رسا با همون اخمای تو همش اومد بیرونو در و بست :بریم!
_این چیه دستت؟
_شام نخوردم.
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اینو گفت و رفت سمت اسانسور .منم شام نخورده بودم ....کاش میگفت با هم بخوریم.
مثل جوجه پشت سرش دویدم و سوار شدیم با هم!
وارد خونه شدیم و رفتم سمت اتاق خوابم تا لباس عوض کنم که صدام زد :ملودی؟ کارت
تموم شد بیا این غذا رو بکش تو بشقاب.
چشمی گفتم و زود لباسامو در اوردم و برگشتم تو سالن .متوجه میشدم که داره زیر
چشمی نگاهم میکنه اما به روی خودم نیاورم و رفتم تو اشپزخونه .بشقاب و باقی
ظرفارو گذاشتم رو میز و سبزی پلو با ماهیچه ای حسابی هم داشت بهم چشمک میزد
رو براش کشیدم که اومد :برا خودتم ظرف بیار .به رها گفتم زیاد بکشه که با هم
بخوریم.
قند تو دلم اب شد ....اشتها نداشتم اما نمیتونستم این فرصتو از دست بدم.
برا خودمم یکم کشیدم و نشستیم رو به روی هم! یه نگاه به من کرد و با اشتها شروع
کرد به غذا خوردن :بخور ....ماهیچه هایی که مامانم درست میکنه عالیه!
یه تکیه گذاشتم دهنم و گفتم :اره خیلی خوبه .دستش درد نکنه!
رسا::::::::::::::
با دقت زیر نظرش داشتم .میدونستم از صب تا حاال هیچی نخورده و این چیزا بیشتر
عصبیم میکرد....
همش داشت با غذاش بازی میکرد و کم میخورد! کاش میتونستم رو پاهام بشونمش و
خودم غذا بزارم دهنش .لعنت به این غرور لعنتی!
با هر بدبختی بود مجبورش کردم همون یه ذره که برا خودش کشیده بود رو بخوره و با
هم رفتیم تو سالن نشستیم .تی وی رو روشن کردم و مشغول تماشای بازی یووه شدم که
اومد و با فاصله ازم نشست .لعنتی لباسش خیلی باز بود و حسابی داشتم اذیت میشدم....
برگشتم سمتش :چرا اومدی پیش من نشستی؟ مگه تو فردا امتحان نداری؟
سرشو به عالمت مثبت تکون داد :بخدا همه رو خوندم!
_خیلی خب پس برو بخواب .منم اینجا میمونم تا خوابت ببره و رعد و برق تموم بشه!
_بعدش میری؟
_خب معلومه .بمونم که چی بشه؟
با بغض صدام زد :رسا؟؟
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سعی کردم لحنم سرد باشه :چرا این جوری صدام میزنی؟ چرا میخوای تالش کنی این
رابطه دوباره درست بشه؟
_چون دوست دارم....
اینو گفت و یه قطره اشک از گونش سر خورد پایین! خواستم بغلش کنم ....تمام ناراحتیم
ازش با همین جمله از بین رفت! میخواستم بغلش کنم و بگم من بیشتر دوست دارم ....من
بدون تو میمیرم! اما میدونستم اشتباهه! ملودی باید تنبیه بشه .باید طاقت بیارم و چند
روزی به همین رفتارم ادامه بدم....
با تمام توانم ازش رو برگردوندم و گفتم :خیلی دیره ملودی! اون لحظه ای که با شهاب
داشتی میرفتی مهمونی باید به من فکر میکردی.
با گریه نگاهم کرد :تو جوابمو ندادی ....من هیچ کاری نکرده بودم و تو بی دلیل باهام
قهر کردی!
_عذر بدتر از گناه .این بود اون همه عشقی که ازش دم میزدی؟ اگه من یه روز بمیرم
تو بازم همین کارو میکنی؟؟ این بود عشق ابدیت؟
شوکه نگاهم کرد :خدا نکنه! اینقد راحت این حرفارو نزن رسا.
دلم براش ضعف رفت ....ازش رو برگردوندم و گفتم :دیر وقته .برو بخواب!
_تو هم بیا پیشم.
تیز نگاهش کردم که خودش بلند شد و رفت سمت اتاقش .درو بست و منم لم دادم رو
مبل ....لعنتی ....چرا این جوری شد همه چی؟ چرا نباید االن برم پیشش و از هم لذت
ببریم؟؟
با هر جون کندنی بود سر جام نشستم تا یکی دو ساعت گذشت ....بارون به شدت میبارید
و دلم نمیومد تنهاش بزارم.
در اتاقشو اروم باز کردم و رفتم تو .بالشو بغل کرده بود و خوابش برده بود.
کوچولوی من....
لبه ی تختش نشستم و لحافشو کشیدم باال تا هم تن هوس انگیزش کمتر تو دیدم باشه هم
سردش نشه!
اروم روی موهاشو بوسیدم و بلند شدم رفتم تو بالکن اتاقش .درو بستم و یه سیگار روشن
کردم ....هوا خیلی سرد بود اما بهش نیاز داشتم .نباید اجازه بدم عطر تنش از خود بی
خودم کنه! ربع ساعتی موندم و حسابی خودمو با دود سیگار خفه کردم که با یه رعد و
برق بزرگ ملودی از خواب پرید....
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سیگارمو زیر پا له کردم و رفتم تو .لبه ی تختش نشستم :هیسسسس .اروم باش! چیزی
نیست کوچولو.
خودشو انداخت بغلم :من میترسم رسا .تنهام نزاریا؟
_من اینجام .پیش تو! نگران نباش ملودی!
_پیشم بخواب .تو رو خدا! بغلم کن تا خوابم ببره!
به اجبار کنارش دراز کشیدم و بغلش کردم ....سرشو گذاشتم رو بازوم و چسپید به سینم.
بعده چند لحظه هق هقش اروم شد و کم کم خوابش برد .مثل یه بچه ی کوچیک تو بغلم
خوابش برد....
تمام تالشم واسه کنترل کردنم از بین رفته بود و حاال باید تا صب با میل سرکشم بجنگم!
چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم ....بخوابم و به این فکر نکنم من و ملودی تو این
خونه تنهاییم و اونم با این لباس خواب سکسی تو بغلم خوابش برده....
******
ساعت  6بود با االرم گوشی بیدار شدم .بلند شدم و یه ابی به دست و صورتم زدم و
برگشتم تو اتاق :ملودی؟ بیدار شو باید بری مدرسه.
غلتی زد :من خوابم میاد.
با لحن خشنی گفتم :بهت میگم بلند شو! تا یه ربع دیگه لباس پوشیده و اماده شده بیرونی.
ترسیده بلند شد و رو تخت نشست :چشم!
جلو خودمو گرفتم که نخندم .با اون چشمای خوابالو و موهای حسابی بهم ریخته عالی
شده بود ....واسه اینکه بیشتر از این اذیت نشم سریع از اتاقش رفتم بیرون و یه راست
رفتم اشپزخونه!
یه نیمروی خوشمزه درست کردم و میزو چیدم .میخواستم شروع کنم که با لباس فرم
مدرسه اومد :اوممم .چه بویی!
اومد و رو به روم نشست :چه خوشگلم هست نیمروهات!
_بخور عجله دارم .صبحونتو کامل باید بخوریا؟
_چشم.
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ملودی::::::::::::::
 4روز گذشته بود و رسا دیگه جواب تلفنا و پیامامو نمیداد! منم دیگه کوتاه اومده بودم
اما داغون بودم ....بدترین حالت ممکن رو داشتم و مجبور بودم امتحانامو با همین
وضعیت ادامه بدم!
کارم شده بود گریه کردن و غصه خوردن ....نسیم بیچاره هم پا به پای من داشت غصه
میخورد و کلی هوامو داشت .یه شب درمیون میومد پیشم میموند و نمیذاشت تنها
بمونم....
هیچ خبری از رسا نداشتم و حتی از دورم نمیدیدمش! باورم نمیشد همه چی تموم شده.
حتی نمیتونستم به این موضوع فکرم بکنم و دائم منتظر بودم برگرده!
عصر بود و داشتم به مامان کمک میکردم شام درست کنه ....قرار بود نسیم بیاد شب
پیشم بمونه و واسه امتحان فردا با هم درس بخونیم!
رسا::::::::::::::
با فربد رفتیم تو کوچه نسیم اینا تا اومد و سوار شد .سالم علیک کردیم و فربد حرکت
کرد .....میدونستم میخواد بره پیش ملودی .دوس داشتم ازش بپرسم حالش چطوره اما
غرورم اجازه نمیداد تا اینکه خودش به حرف اومد :رسا نمیخوای تموم کنی این بچه
بازیو؟
_رفیقت سر عقل اومده؟؟
_ملودی خیلی وقته از کارش پشیمون شده و این تویی که داری شورشو درمیاری!
اروم گفتم :خیلی دلم براش تنگ شده اما نمیدونم چیکار کنم!
فربد با خنده :هر دو عاشق ....هر دو مغرور!
نسیم با حرص گفت :اونقد میدونو خالی بزار تا فراز گند بزنه به همه چی!
شوکه برگشتم سمتش :چی؟ فراز از کجا پیداش شده؟
فربد ماشینو گوشه ی خیابون پارک کرد و مثل من با تعجب به نسیم نگاه کرد :بگو
دیگه!
نسیمم گفت :میدونه شما با هم قهرین .دو روزه بعد از مدرسه میاد سر راه ملودی و دری
وری میگه .ملودی حتی جوابشم نمیده اما خیلی داره اذیت میشه! خودش که تنهایی
نمیتونه دکش کنه .زورش بهش نمیرسه و فرازم اونقد پرو هست که با بی محلی کم
نیاره.
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خون خونمو میخورد ....پسره ی حروم زاده ....ادمت میکنم!
با خشم گفتم :ملودی چرا بهم نگفت؟ هان؟
_ترسیده طفلک .هم از درگیری ترسیده هم.....
_هم چی؟؟
_هم اینکه شاید تو سرد جوابشو بدی .یا بگی بهت ربط نداره! میگفت اگه رسا اینجوری
جوابمو بده میمیرم!
داشتم از درون منفجر میشدم ....تکیه دادم به صندلی :لعنت به من! ببین چیکار کردم
باهاش!
فربد دستشو گذاشت رو شونم :اروم باش رسا .داری به خودت فشار میاری .هنوزم که
دیر نشده!
_عشقمو تنها گذاشتم تا یه اشغال فرصت طلب مثل فراز بره سمتش و اونم اینقد ازم
میترسه که جرعت نکرده بهم بگه! حالم داره از خودم بهم میخوره!
_داری خود خوری میکنی رسا .االن اروم باش .همه چی درست میشه!
چشمامو بستم و گفتم :نسیمو که رسوندی بعدش برو سمت خونه ی فراز!
چیزی نگفت و حرکت کرد....
ملودی::::::::::::::
ساعت  7بود که نسیم رسید و بعده احوال پرسی با مامان رفتیم تو اتاق....
دستمو گرفت و رو تخت نشوند :این چه ریخت و قیافه ایه ملودی؟ فک کن اگه رسا یهو
بیاد در بزنه و تو رو اینجوری ببینه که فرار میکنه بیچاره!
بی رمق خندیدم :دلت خوشه ها! رسا کجا بود؟ ادم که انگیزشو از دست بده دیگه هیچی
براش مهم نیست!
_گمشو .همین االن دیدمش من .خیلی دلتنگت بود!
_چییی؟ بگو بخدا! با هم حرف زدین؟
_اره بابا .با فربد بود .منو رسوندن و بعدش میخواستن برن پیش فراز!
کپ کردم :فراز؟
_من همه چیو بهشون گفتم!
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_چرا؟ چرا این کارو کردی؟ مگه نگفتم به فربدم نگو!
_احمق نباش ملودی .تا کی میخواستی مزاحتماشو تحمل کنی؟
_رسا چی گفت؟ چه واکنشی نشون داد؟
نیشش باز شد :من دیگه چیزی نمیگم ....باید تحمل داشته باشی تا خودش بهت زنگ
بزنه!
_نسییییم .لوس نشو دیگه! اون عمرا اگه به من زنگ بزنه!
_میزنه .منتظر باش .بخدا اینقد دلش برات تنگ شده بود .هر دوتون مغرور و احمقین.
وقتی موضوع فرازو فهمید داشت اتیش میگرفت!
قند تو دلم اب میکردن و بعده چند روز از ته دلم شاد بودم....
ساعت از  9گذشته بود و داشتیم شام میخوردیم که گوشی نسیم زنگ خورد! با عجله
رفت جواب و بعده چند لحظه با نگرانی اومد سمت من :ملودی یه چیزی میگم خودتو
کنترل کن .باشه؟
با تعجب نگاهش کردم :چیشده؟
_باید بریم بیمارستان.
کپ کردم :رسا....
_چیزیش نیست بخدا .فربد گفت بهت بگم که بری پیشش!
ناخوداگاه اشکام سرازیر شد ....از جام بلند شدم که مامان گفت :بشین شامتو بخور خودم
میرسونمتون!
برگشتم سمتش :من همین االن باید برم پیشش!
با اخم سر تکون داد و بلند شد! خیلی زود اماده شدیم و رفتیم پایین ....اشکام بند نمی
اومد و هر چقدم سعی میکردن ارومم کنن فایده نداشت.
سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم .از پارکینگ خارج شدیم که مامان گفت :نمیخواین
بگین چه اتفاقی افتاده؟ مگه شما کات نکرده بودین؟
االن چه وقت این حرفا بود؟ من خودمم هنوز نمیدونستم چیشده و رسا برای چی
بیمارستانه!
نسیم اروم گفت :تو درگیری چاقو خورده!
شوکه برگشتم سمتش :چاقو خورده؟؟
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رسا::::::::::::::
پرستار از جاش بلند شد و گفت :اینم از این! بخیه هاتون تموم شد .فقط باید مراقب
باشین! دکتر که براتون توضیح داد!
فربد ازش تشکر کرد و داشت مرخصش میکرد که به جای زخمم نگاه کردم!  15_10تا
بخیه خورده بود و دردش هنوز کم نشده بود ....فراز نامرد ....من بدون هیچ سالحی
رفتم سراغش ولی اون با چاقو ....حیف که فربد تن لششو از دستم بیرون کشید وگرنه با
همین پهلوی زخمی میکشتمش!
تو همین فکرا بودم که ملودی وارد اتاق شد ....کپ کردم! اینجا چیکار میکرد؟
با اخم به فربد نگاه کردم که شونه ای باال انداخت و از اتاق خارج شد ....برگشتم سمت
ملودی! هنوز داشت با گریه نگاهم میکرد ....فنچ کوچولوی من! چقد دلتنگش بودم خدایا!
این چه بالیی بود که سر دوتامون اوردم؟
با ترس و دلهره بهم نزدیک شد که دستامو به روش باز کردم!
دستامو که دید بی معطلی پر کشید به طرفم ....خودشو انداخت تو بغلم و هق هقش بلند
شد!
از دلتنگی زیاد تو بغلم لهش کردم و سرمو بردم تو گردنش :جون دلم! هییییسسس! گریه
نکن عزیزم.
تو بغلم تکون خورد که اهم بلند شد .با ترس نگاهم کرد که خندیدم :تازه بخیه زدم بچه!
بپا پارشون نکنی!
اینو که گفتم پیرهنمو باال زد و با دیدن پهلوم گریش شدید تر شد :همش تقصیر منه! من
احمق هی واسه تو دردسر درست میکنم .کاش میمیردم و این اتفاق نمی افتاد!
اخمام رفت تو هم :بسه دیگه .این چرت و پرتا چیه؟ تو زن منی ....ناموس منی! مگه
میتونم تحمل کنم یکی مزاحمت بشه و من ساکت بشینم!
بهت زده نگاهم کرد :ولی تو گفتی دیگه منو نمیخوای؟ گفتی همه چی تمومه!
دستمو دورش حلقه کردم و خودمو چسپوندم بهش :روزی که رسا بتونه بدون تو باشه
اون روز روزه مرگشه ! اینو بکن تو سرت .یه بار گفتم تا ابد مال منی پس رو حرفم
هستم و تو مال منی! ببخش اگه این چند روز باعث شدم اذیت بشی هر چند حال خودمم
خیلی بد بود .اما حس میکردم نیازه یکم تنبیه بشی!
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تند تند سر تکون داد گفت :حق با توعه! من کار خیلی بدی کردم و باید تنبیه میشدم .قول
میدم دیگه تکرار نشه و تو هم قول بده دیگه منو تنها نزاری!
با لبخند بوسیدمش :قول.
میون گریه لبخند ظریفی رو لباش نشست .اروم گفت :دلم خیلی برات تنگ شده بود....
لب زدم :منم!
خیره شد بهم ....خیره شدم بهش....
اروم خم شدم سمتش و کم کم چشمامون بسته شد و لبامون رو هم نشست! دلتنگی که شاخ
و دم نداشت .داشتم دور از اب حیاتم جون میدادم و حال االنم درست شبیه تشنه ای بود
که به اب رسیده ....ملودیم حالش مثل من بود! بعده چند لحظه بوسمون شدید تر شد که
نشون از نیاز شدیدمون میداد....
دستشو برد تو موهام و منم گاز ریزی از لباش گرفتم! دستم رفت سمت مانتوش که یهو
در باز شد و مامان بابا و رها اومدن تو ....پشت بندش فربد و نسیم بودن که اومدن! منو
و ملودی با همون باز شدن در از هم جدا شده بودیم اما وضعیتی که توش بودیم خودش
بیانگر همه چی بود!
فربد و نسیم و رها زدن زیر خنده که ملودی خجالت زده سرشو انداخت پایین! مامان بابا
هم که معلوم بود به زور جلو خندشون رو گرفتن....
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فربد با شیطنت گفت :بابا من گفتم این دوتا تازه اشتی کردن االن دارن حماسه افرینی
میکنن!
نسیم با مشت به بازوش کوبید که ملودی از خجالت بلند شد و کنار تختم ایستاد ....با
تعجب به مامان و بابا نگاه کردم :اومدین حال منو بپرسین؟
مامان که انگار تازه یادش افتاده باشه با عجله اومد سمتم :وای خدا مرگم بده! تو خوبی
پسرم؟
خندیدم :خوبم مامان .خوبم.
بابا کنار تختم ایستاد و گفت :چیکار کردی با خودت پسر جون؟
_یه زخم سطحیه .جای نگرانی نیست.
فربد سریع گفت 14 :تا بخیه خورده.
بهش چشم غره رفتم که دوباره صدا گریه ی ملودی بلند شد .مامان یه جور عجیبی
نگاهش میکرد و رها هم با محبت بغلش کرد و گفت :نگران نباش عزیزم 14 .تا که برا
رسا چیزی نیست.
با خنده گفتم :اتفاقا خیلی هم زیاده .من قراره از فردا خودمو براش لوس کنم و حسابی
ازم پرستاری کنه!
همه زدن زیر خنده ....حتی خوده ملودی!
از رها جدا شد و زل زد بهم :خودم همش کنارتم .هر کاریم داشته باشی خودم برات
انجام میدم.
با لبخند نگاهش کردم که بابا گفت :از عروس که حسابی شانس اوردم ببینم دومادم چند
مرده حالجه؟
اعتراض رها بین خنده هامون شده بود که پرستار اومد تو و بهمون تذکر داد....
ملودی::::::::::::::
رسا به اصرار خودش مرخص شد و چهار تایی با ماشین فربد اومدیم خونه .هر چی
رسا اصرار کرد که شب برم خونشون قبول نکردم .میدونستم مامان هم اجازه نمیده اما
خودمم راحت نبودم اصال.
رفتار مامانش خیلی تغیر کرده بود و دیگه مثل قبال خصمانه نگاهم نمیکرد....
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قرار شد فردا بعده امتحانم برم پیشش و تمام روز کنارش باشم .اینکه امشبم از بغلش
محرومم حس خیلی بدی بهم میداد ولی وقتی فربد گفت شب پیشش میمونه کمی اروم
شدم! نگرانی ،ترس و دلتنگی ....همه دست به دست هم داده بود که حالمو بدتر کنه!
تو اسانسور به سختی از هم جدا شدیم و اومدیم خونه! مامان شب شیفت داشت و از
همون راه رفت بیمارستان خودشون....
نسیم مانتوشو در اورد و پرت کرد رو مبل :حیف نیست؟
با تعجب نگاهش کردم :چی؟
_امشب اینجا مکان باشه و ما از هم دور باشیم؟
خندم گرفت :بی ادب شدیا؟ تو نبودی میگفتی میترسم و نمیخوام و اینا؟؟
_من یه چیزی گفتم حاال ....غلط کردم و گذاشتن واسه همین وقتا!
با هم وارد اتاق شدیم و گفتم :خوشبحال فربد .باالخره داره به یه نون و نوایی میرسه!
نیشش باز شد :هنوز تو مرحله ی اذیت و ازارم .کرمم گرفته شدید!
_گناه داره نسیم .اذیتش نکن.
_تو خودت تا کدوم مرحله پیش رفتی؟ رسا هر چی باشه کلی سابقه داره و فک نکنم
بتونه جلو خودشو بگیره!
بهت زده به نسیم نگاه کردم و رو تخت نشستم ....با عجله اومد و کنارم نشست :ناراحت
شدی ملودی؟ منظوری نداشتم بخدا....
_نه نه! چیزی نیست.
_پس چت شد یهو؟
_همش با خودم فکر میکنم نکنه رسا فقط بخاطر نیاز و عادتش به سکس با من رابطه
داره !
بهت زده نگاهم کرد :رابطه ی کامل داشتین؟
_اهوم!
کم کم صورتش از بهت در اومد و خندید :وای عزیزم .باورم نمیشه!
خندم گرفت :گمشو تو هم .این دیگه عزیزم داره؟
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_خب معلومه .باید بهت تبریک بگم! تو االن با عشقت تو رابطه ای و امروزه سکس تو
رابطه های عادی خیلی معمولیه چه برسه به شما ها که دیوونه ی همین!
_اگه اینجوریه خودت چرا هنوز....
پرید وسط حرفم و گفت :من یه جورایی فوبیای سکس دارم! خوده فربدم اینو میدونه و
قراره به دکتر مراجعه کنیم! البته فربد خودش میگه تو سن و سال خودمون طبیعیه.
بی اختیار خندم گرفت! من ترس که نداشتم هیچ با لجبازی رسا رو مجبور به رابطه
کردم....
نسیمکوبید به پهلوم :به چی فک میکنی که خندت گرفت؟
_هیچی بابا .حاال تو هم کم ادا دربیار واسه اون فربد بدبخت .مطمئن باش پشیمون
نمیشی!
صب زود فربد اومد دنبالمون و رسوندمون مدرسه ! ازش حال رسا رو پرسیدم که گفت
خوبه و چون دیشب مسکن قوی بهش تزریق شده خواب بود و تا ظهرم بیدار نمیشه!
ساعت  11امتحانم تموم شد و تنها برگشتم خونه .مامان تازه اومده بود و خونه و
میخواست بخوابه .بهش گفتم میرم باال پیش رسا .فقط گفت زیاد نمونم.
ربع ساعته دوش گرفتم و موهامو اتو کشیدم .یه تونیک گلبهی با شلوار جین روشن
پوشیدم .واسه ارایش فقط یه رژ صورتی زدم که صورتم از بی روحی دربیاد!
شالمو انداختم سرم و گوشی به دست زدم بیرون .سوار اسانسور شدم و چند ثانیه ای
رسیدم....
رها درو برام باز کرد و خیلی گرم و صمیمی ازم استقبال کرد .با هم رفتیم تو که سر و
صدا از سالن نظرمو جلب کرد .به رها نگاه کردم :مهمون دارین؟ من مزاحم شدم....
_نه عزیزم .بچه های خاله و عمو و عمم اینا هستن! همشون جوونن و اومدن به رسا
سر بزنن!
_رسا هم تو سالنه!
_اره .طلفکو به زور بلند کردن اوردن.
همراه رها وارد سالن شدم که همه برگشتن سمت ما!  12_10تا دختر و پسر جوون که
بیشترشون رو شب سالگرد ازدواج مامان بابای رسا دیده بودم .خجالت زده سالم کردم و
رفتم جلو .همه جوابمو دادن که با صدای رسا برگشتم سمتش :بیا این طرف فنچ کوچولو!
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سمت چپ سالن کنار شومینه روی کاناپه دراز کشیده بود و داشت با لبخند نگاهم میکرد.
با دیدنش وجودم پر شد از حس ارامش و امنیت!
متقابال لبخندی زدم و پر کشیدم سمتش .خواستم کنارش بشینم که وادارم کرد رو پاهاش
بشینم .کمی جا به جا شدم به پهلوش فشار نیاد که دستشو گذاشت رو کمرم و کشیدم سمت
خودش ....با تعجب نگاهش کردم که با ارامش لباشو گذاشت رو پیشونیم!
با همین بوسه کل استرس و نگرانیم دود شد رفت هوا ....مثل تزریق ارامش بود! بی هوا
چشمام بسته شد و دستام شل شد ....بعده چند لحظه به خودم اومدم و بخاطر شرایط
اطرافمون خودمو کشیدم عقب! با لبخند داشت نگاهم میکرد که سرمو انداختم پایین! رسا
جلو این همه ادم منو بوسید ....فکر بهش هم بهم ارامش میداد!
رها با خنده گفت :خب دیگه فیلم تموم شد .همه برگردن به حالت خودشون!
با این حرف رها انگار همه به خودشون اومدن و سر و صداها شروع شد .یه پسره
خطاب به رسا گفت :قبلنا از این کارا نمیکردیا؟
رسا با بیخیالی خندید و گفت :قبلنا عشقمو پیدا نکرده بودم که براش دیوونگی کنم!
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حس میکردم صورتم از خجالت سرخ شده! خدا رو شکر بقیه بیخیال شدن و جو کمی
اروم شد ....رسا دست لرزونمو تو دستش گرفت :خیلی وقت بود این جوری گونه هات
گل ننداخته بود!
نگاهش کردم ....بی اختیار گفتم :چطور دلت اومد تنهام بزاری؟ فکر نکردی شبا تا صب
دور از اغوشت و تو جهنم نبودت میمیرم!
اخمای وحشتناکش تو هم گره خورد :یادم نیار ملودی .منم کمتر از تو زجر نکشیدم!
دلتنگت بودم و نمیتونستم با خودم کنار بیام!
_معلومه هنوز منو نبخشیدی.
خواستم بلند بشم که دستمو محکم گرفت :بخشیدم .با خودم در افتاده بودم .ازت دور بودم
و سردرگم شده بودم! ولی االن که پیشمی ارومم .بیشتر از هر وقت دیگه ای .کاری
میکنم فراموشت بشه این چند روز!
به صورت جذابش خیره شدم که گفت :چشمات دیوونم میکنه ملودی! باورم نمیشه چند
روز بدون نگاه گرمت دووم اوردم.
بی اختیار لبخند زدم :پس نذار از دستشون بدی!
_باز تو پرو شدی؟
خندیدم :همینه که هست!
دستمو تر فشار داد و گفت :بعد از ناهار یه بهونه جور میکنم و میریم اتاقم.
نگاهش داغ بود و تا اعماق وجودمو میسوزند! از اون نگاهایی که خوب معنیشو
میفهمیدم و یه هفته بود ازشون محروم شده بودم!
خم شدم سمتش با شیطنت گفتم :دکتر گفته تحرک شدید برات اصال خوب نیست!
بیشتر کشیدم سمت خودش و با لحن داغی تو گوشم زمزمه کرد :اگه من دکترم که میگم
سکس بیشتر از هر چیزی برای من مفیده!
تمام نیرومو جمع کردم و ازش دور شدم ....با این حال دوتامون و این عطشی که بعده
چند روز داشتیم این همه نزدیکی تو جمع اصال به صالح نبود!
بدون جلب بلند شدم و گفتم :من برم یه سری به رها اینا بزنم.
قبل از اینکه چیزی بگه ازش فاصله گرفتم و رفتم سمت اشپزخونه!
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رها و مامانش سر میز نشسته بودن و داشتن حرف میزدن .یه خانمه هم که فکر کنم
خدمتکارشون بود داشت اشپزی میکرد!
با دسپاچگی به مامانش سالم کردم :سالم فرنوش خانوم!
خیلی عادی نگاهم کردم :سالم .بیا تو!
چند قدمی جلو رفتم که رها گفت :چیزی شده ملودی؟ رنگت پریده؟
_امم ....نه چیزی نیست! گفتم بیام ببینم کمکی چیزی نیاز ندارین؟
نگاه مامانش مهربون تر شد و گفت :نه عزیزم! بیا پیشمون بشین!
هم من هم رها تعجب کرده بودیم از این رفتار مامانشون اما با احترام تشکر کردم و کنار
رها نشستم.
فرنوش خانم کمی از چایی که جلوش بود نوشید و گفت :رابطت با رسا خوبه؟
_بله همه چیز رو به راهه!
_واقعیتش من از اول به این رابطه دلخوش نبودم و به حرفای رسا شک داشتم اخه اون
اصال اهل عشق و عاشقی و این حرفا نبود .اما وقتی دیدمت یه جورایی بهش حق دادم
عاشقت بشه! تو توی چشمات معصومیتی داری که خیلی نایاب و با ارزشه! میدونم با
همین چشمات پسر منو اسیر خودت کردی.
با تعجب نگاهش کردم که گفت :ازت میخوام همیشه کنار رسا باشی .تو این مدت فهمیدم
که پسر مغرورم واقعا بهت دل بسته .هیچ وقت ترکش نکن!
اروم گفتم :منم همونقد دیوونشم و هیچ وقت ازش جدا نمیشم .یه روز نباشه من میمیرم!
لبخند مهربونی زد که رها ذوق زده گفت :رسا بفهمه خیلی خوشحال میشه! ملودی خودتو
اماده کن که به همین زودیا میایم خواستگاری!
با خنده نگاهش کردم که فرنوش خانم گفت :به جا شیرین زبونی پاشو برو پیش بچه ها
تنها نباشن! سوپ رسا رو براش ببر!
با عجله بلند شدم :من براش میبرم!
یه بشقاب برداشتم و لبالب براش سوپ مرغ و قارچی که رو گاز بود کشیدم! با چند تا
ریحون و جعفری دیزاینش کردم و از اشپزخونه زدم بیرون!
بچه ها مشغول حرف زدن بودن و یکی از پسرا اومده بود نزدیک رسا نشسته بود و
داشت باهاش درمورد خرید یه ماشین حرف میزد و نظر رسا رو میخواست!
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سر جای قبلیم نشستم که رسا برگشت سمتم :داشتم از گشنگی میمردم بخدا!
با خنده یه قاشق سوپ بردم سمتش :به دادت رسیدما؟
خندید و با لذت قاشقو گذاشت تو دهنش :اوممم!
پسره که کنارش نشسته بود با خنده گفت :مثل اینکه من باید برم!
لبمو گاز گرفتم که رسا گفت :بشین بابا .کجا؟ داریم حرف میزنیم دیگه!
بین صحبتاشون همه ی سوپ رو به خورد رسا دادم و به گفته ی خودش با این چیزا سیر
نمیشد و منتظر ناهار بود .هر چند فعال باید با سوپ راضی میشد اما کله شق تر و شکم
پرست تر از این حرفا بود!
ناهار خوشمزه ای که تدارک دیده بودن رو با هم خوردیم و بعدش رسا به بهونه ی
خستگی از بچه ها معذرت خواهی کرد و گفت میره اتاقش!
اونام که وضعیتشو درک میکردن مخالفتی نکردن و رسا با شیطنت رو به من گفت:
کمکم میکنی عزیزم؟
سعی کردم جلو خندمو بگیرم :حتما!
اخه یکی نیست بگه من با این تن نحیفم چه کمکی میتونم به توی غول تشن بکنم؟
با هم رفتیم اتاقش و به محض ورودمون درو بست و منو بین خودشو دیوار حبس
کردم ....فرصت حرف زدنم بهم نداد و لبامو شکار کرد ! اونقد دلتنگش بودم که بدون
هیچ مخالفتی باهاش همراهی کردم ....باورم نمیشد این همه وقت ازش دور بودم! چطور
تونستم؟ چطور زنده موندم؟؟
رسا لبامو وحشیانه به دندون میگرفت و با ولع میمکید ....پاهام شل شد بود و داشتم کم
میاوردم! دستش رفت زیر تونیکم که در باز شد و هردومون خشکمون زد....
رهای بیچاره که بدتر از ما بهت زده داشت نگاهمون میکرد .رسا پشتش بهش بود اما
من میدیدمش ....نمیدونستم چه عکس العملی باید نشون بدم که رسا با لحن فوق العاده
خشک و عصبی گفت :کارتو بگو دیگه! زود....
رهام سریع گفت :مامان گفت بهت بگم استراحت کنی .ملودی همیشه هست .اما انگار
دیگه فایده نداره!
اینو گفت و جیم زد ....خندم گرفت! حتی رسام که حسابی عصبی شده بود خندید!
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رسا::::::::::::::::
درو از تو قفل کردم و دوباره رفتم سمت ملودی که با تعجب گفت :تو ادم نمیشی؟
_اوال ما که دیگه لو رفتیم پس بیخیال! دوما اگه فکر کردی من االن بیخیال لمست میشم
کور خوندی بچه جون! یه هفتس ندارمت ....یه هفتس تو اتیش دارم میسوزم!
لبخند جذابی زد :باور کنم؟
تی شرتمو از تنم در اوردم و پرت کردم رو زمین :میل خودته .االن کاری میکنم که با
تمام وجود باور کنی!
نگاه گرسنشو از عضالت سینم گرفت :من باور کردم رسا .پس بیخیال....
دستمو اروم روی گونش کشیدم :چشمات دلتنگیتو داد میزنه ملودی! چرا مخالفی؟
سرشو انداخت پایین :من ....من مخالف نیستم .من فقط نگران توام!
اینو گفت و خیره شد به باند پیچیه پهلوم ....بهش حق میدادم! اما این زخم کوچیک چیزی
نبود که از سکس منعم کنه!
هلش دادم رو تخت و رفتم روش :نگران نباش ملودی! من خوبم.
_تحرک برات ضرر داره.
سرمو بردم تو گردنش و زمزمه کردم :االن فقط دوری از تو برام ضرر داره!
لبامو رو رگ گردنش کشیدم که اهش بلند شد ....با ولع بیشتری شروع کردم به مکیدن و
گاز گرفتن .ملودی که کامل تسلیم شده بود دستشو فرو برد تو موهامو و ناله هاش شدید
تر شد! میخواست جلو خودشو بگیره اما ممکن نبود ....یعنی من این اجازه رو بهش
نمیدادم! اتاقم جوری نبود که صداها اینقد راحت ازش بیرون بره وگرنه ادمی نبودم که
بزارم کسی صدای لذت بردن زنمو بشنوه! زنم ....زن شرعیم!
دیگه کنترلم ممکن نبود .تونیکشو از تنش در اوردم و لباس زیرشو پرت کردم پایین
تخت ....سینشو تو مشتم گرفتم و بدون اینکه کنترلی رو خودم داشته باشم مشغولشون
شدم!
صدای ملودی دیگه داشت زیادی باال میرفت و بهتر بود همینجا تمومش میکردم! کمی
ازش فاصله گرفتم که چشمای خمارشو بهت دوخت :کافیه رسا! جان من....
_اینبارو بهت تخفیف میدم! دفعه ی بعد خونه ی خودمون بد بالیی سرت میارم!
خندید :اونجا منم نه بال سرت میارم.
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_شیطونیت کار دستت میده فنچم!
برام زبون در اورد که با یه حرکت شلوارشو در اوردم و پرت کردم پایین! بهت زده
نگاهم کرد که خم شدم روش....
***
خواب و بیدار بودم که ملودی از رو بلند شد و رفت پایین! بی سر و صدا لباس پوشید که
گفتم :کجا؟
برگشتم سمتم :هوا تاریک شده رسا! پس فردا امتحان دارم!
_اوه ....اصال فرصت نشد بپرسم امتحان امروز رو چیکار کردی؟
خندید :بیدار شدی بهم زنگ بزن .االن فقط استراحت کن!
_دوست دارم!
خم شد گونمو بوسید :من بیشتر ....خیلی بیشتر!
دستشو گرفتم :کاش میشد نری! جای تو اینجاست ....رو تختم! تو بغلم!
با شیطنت دست کشید تو موهام :بعدن اینقد پیشت باشم که خودت ازم خسته بشی!
اخمام رفت تو هم :باز چرت گفتی تو؟
_شوخی کردمممم! حاالم بخواب تا من برم! بای بای!
به رفتنش نگاه کردم ....یه روز میاد که کامل دارمش! پس باید از این لحظه ها هم لذت
ببرم! از این دوریا و دلتنگیا....
ملودی::::::::::::::::
روز ها پشت سر هم میگذشتن و همه چی اروم بود! رسا بعده چند روز بخیه هاشو کشید
و با اینکه جاشون مشخص بود اما خودش میگفت براش مهم نیست و عالوه بر اون به
زودی کمتر میشن!
شهاب به کل گم و گور شده بود و با اینکه خبر خوبی اما من بهش شک داشتم.
امتحاناتمو به خوبی تموم کردم و رسام که حسابی تالش میکرد زود تخصصشو بگیره.
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زندگیمون اروم شده بود و تازه داشتیم به روال عادی برمیگشتیم! چیزی که از اول این
رابطه وجود نداشت ولی من و رسا هر طور که بود تمام مشکالتو تحمل کردیم و با هم
پشت سر گذاشته بودیمشون!
قرارمو با دوستام کنسل کرده بودم و داشتم شام اماده میکردم که رسا شب بیاد
پیشمون ....هر چقدم که تکرار بشه باز من واسش ذوق دارم و رسام که همیشه نشون
میده براش تازگی داره....
مامان مطبش بود اما تا ساعت  9میومد خونه و تنها نبودیم .ساعت و دمای فر رو تنظیم
کردم و رفتم تو اتاقم لباس عوض کنم .نیم تنه ی یاسی با شلوارک ستش پوشیدم و
موهامم که مثل همیشه چتری ریختم تو صورتم! خواستم رژ بزنم که زنگ در به صدا
در اومد....
با عجله از اتاق زدم بیرون و درو برای رسا باز کردم .بهش مهلت سالم کردن ندادم و
خودمو انداختم تو بغلش .خندید و محکم بغلم کرد :شیطووووون .بزار بیام تو!
چونشو بوسیدم و ازش جدا شدم :سالم اقای دکتر .خسته نباشید!
گونمو بوسید و اومد تو :سالم خانم اقای دکتر! خیلی خستم تو باید حسابی خستگیمو از
تنم بیرون کنی.
نایلون خوراکیامو ازش گرفتم و گفتم :چشممممم!
درو بست و گفت :مامانت نیست؟
_هنوز نیومده!
_چه عالی.
اینو گفت و بدون اینکه بهم فرصت حرف زدن بده به دیوار چسپوندم و لباشو چسپوند به
لبام.
با جون و دل همراهیش کردم که جری تر شد و در حین مکیدن پشت هم گاز میگرفت!
دستشو روی شکم لختم کشید که ازش جدا شدم و وسط نفس نفس زدنم گفتم :مامانم االن
میرسه رسا!
_زود تمومش میکنم .اگه االن لمست نکنم دیوونه میشم.
_تو چرا سیر نمیشی؟
خندید :فکر اینکه یه روز ازت سیر بشم رو از سرت بیرون کن کوچولو!
چشمامو با لذت بستم :منم....
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دوباره افتاد به جون لبام و اینبار روی دستاش بلندم کردم و بردم سمت اتاقم!
رسا::::::::::::::
ملودی بی حال تو بغلم تکون خورد که صدای باز شدن در خونه اومد! ریز خندید :مامانم
اومد!
با شیطنت بوسیدمش :حیف .داشتم واسه دور دوم نقشه میریختم!
بهت زده نگاهم کرد :بخدا دست بهم بزنی جیغ میکشم.
_چرا؟ تو که دوس داشتی کوچولو؟
_تمام بدنمو کبود کردی رسا .همه عضالتم درد میکنه بخدا .خیلی تو سکس وحشی
هستی!
از تخت پرید پایین و خواست لباس بپوشه که نیشگونی از باسنش گرفتم :همش تقصیر
خودته که منو از خود بی خود میکنی!
سریع ازم دور شد و برگشت سمتم :رسااا؟
خندیدم :ازم فاصله بگیر ملودی .یه لباس درست و حسابی تنت کن و فاصله بگیر!
اینو گفتم و پشت بهش کردم تا لباس بپوشم .کنارش هیچ کنترلی رو خودم نداشتم ....زود
تر ازش رفتم تو سالن که پریماه هم همزمان از اتاقش اوما بیرون :اوه ....تو هم
اینجایی؟
نگاهمو رو صورتش متمرکز کردم :سالم .خوبی؟
برام سر تکون داد و زود تر از من رفت تو سالن و لم داد رو مبل ....لباسش زیادی
راحت بود و حس خوبی نداشتم! من رو نگاهم و رفتارم خیلی خوب کنترل دارم ولی
حس میکردم با تمام کاراش یه منظور خاصی داره!
با فاصله ی نسبتا زیادی ازش نشستم که پوزخندی رو لباش نشست :اینقد ضایع نباش!
خودمو زدم به اون راه :متوجه نشدم.
_خودتو اذیت نکن .تک پر بودن تو ذات تو نیست .تو هم مثل خودم اهل خوشگذرونی
هستی .پس با یه عشق و عاشقی پوچ وقت خودتو تلف نکن!
با انزجار نگاهش کردم :نمیتونی منو سست کنی .ولی داری زندگی دخترتو خراب
میکنی! نزار ملودی بفهمه .خیلی ظریفه .میشکنه!
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_من خیر و صالح دخترمو میخوام .بودن با تو فقط عمرشو حروم میکنه و احساسشو
نابود میکنه .چون تو مرد زندگی نیستی و دیر یا زود ازش خسته میشی .ملودی میمونه
و یه احساس شکست خورده!
_فقط میتونم بگم اونقدری که به فکرشم تو نیستی!
با دلبری پاهاشو انداخت رو هم گفت :زیادی جذابی ....داری حیف میشی!
خواستم جوابشو بدم که با اومدن ملودی ساکت شدم و سعی کردم چیزی بروز ندم .این
زن یه شیطان واقعیه!
اواسط اسفند ماه بود و دیگه به پایان سال نمونده بود و میخواستم فکری که تو سرمه رو
عملی کنم و نمیدونم میشه یا نه!
با این رفتارای جدید پریماه خیالم اصال راحت نیست .مامان از ملودی خوشش اومده بود
و با بابا اصرار داشتن بریم خواستگاری که مخالفت کردم! ارزوم بود زودتر ملودی
عروسی خونم بشه اما میدونستم فعال امادگی نداره و باید بهش فرصت بدم....
از طرفی تا پریماه از ته دل رضایت نده هیچ فایده ای نداره .اصال دوس ندارم بعدن
مشکلی برای زندگیمون درست کنه!
تو سالن کنار بابا نشسته بودیم و داشتم یه متن التین رو برای رها ترجمه میکردم .مامان
با ظرف میوه بهمون ملحق شد و گفت :رسا با ملودی حرف زدی؟
با خنده نگاهش کردم :نه به اون موقع که مخالف صد در صد بودی نه به االن!
خودشم خندید :فکر میکردم اینم یکیه مثل بقیه .حاالم میخوام قبل از اومدن داییت اینا
نامزد بشین.
با تعجب نگاهش کردم :میخوان بیان؟
_اره .عید میان! میخوان بمونن.
کالفه دفتر رها رو بهش دادم :بیا .تموم شد.
_مرسی داداش.
براش سر تکون دادم و رو به مامان گفتم :ملودی خیلی بچست و خودشم میگه عموش که
قیم اصلیشه اجازه نمیده حاال حاال ها حتی کسی بیاد خواستگاریش! مام که حلقه داریم و
همه هم میدونن با همیم .پس فکر نکنم مشکلی پیش بیاد!
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بابا گفت :حق با رساست .یاسمن(دختر داییم) هم باید تا رسا رو فراموش کرده باشه .دو
سال گذشته!
رها با خنده گفت :اون یاسمنی که من میشناسم عمرا بیخیال رسا بشه!
با اخم بلند شدم و گفتم :نمیزارم اتفاقی بیوفته .خیالتون راحت .من میرم پایین! فعال.
همه جوابمو دادن و از خونه زدم بیرون .یاسمن همیشه رو اعصاب من بود و حاال با
اومدن اسمش کال بهم ریختم .خودم کم بدبختی ندارم حاال اینم بیاد بشه قوز باال قوز....
االن فقط دیدن ملودی و لمس تنش ارومم میکنه! فنچ کوچولوی من....
تو اسانسور به موهای بهم ریختم کمی نظم دادم و سعی کردم صورتم حالت عادی به
خودش بگیره و نزارم ملودی بفهمه که چقد اعصابم داغونه!
گناه اون بچه چیه که با منه؟؟؟
زیاد پشت در معطلم نذاشت و مثل همیشه با باز شد در پرید بغلم ....تمام نگرانیا و
ناراحتیم با لمسش از بین رفت و تو بغلم گرفتمش و رفتیم تو!
ازم جدا شد و با شیطنت گفت :مردم از این همه انتظار!
خندیدم :از قدیم رسم همین بود دیگه! زن تو خونه میشینه تا مردش بیاد.
_مردش بیاد و چیکار کنه؟
رو دستام بلندش کردم و گفتم :یه لقمه ی چپش کنه ....من یکی که با داشتن تو عمرا اگه
پیر بشم! جون منی ....شیشه ی عمر منی!
اونقد ورجه وورجه کرد که تو سالن گذاشتمش زمین .دستمو گرفت و کشوندم سمت
اتاقش که مانعش شدم :کجا فنچ؟ من میخوام تو سالن بشینم.
با اخم نگاهم کرد :رسا؟ دوس دارم بریم اتاقم....
_وروجک! میدونی اگه بریم اونجا من نمیتونم خودمو کنترل کنم.
_منم نمیخوام خودتو کنترل کنی!
بهش نزدیک شدم و چونشو تو دستم گرفتم :میدونی شدی یه تیکه از وجودم؟
خیره شد تو چشمام :تو همه ی وجود منی.
خم شدم سمتش که چشماش بسته شد ....این همه خواستن ....این کشش دو طرفه ....این
احساس ناب ....اگه روزی ملودی مال من نشه میمیرم! مطمئنم میمیرم....
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اماده بود لباشو ببوسم اما لبای خیسمو گذاشتم رو گردن هوس برانگیزش که اهش بلند شد
و زانوهاش شل شد!
بغلش کردم :نمیزاری ک بچه! نمیزاری اروم بگیرم .میخواستم باهات حرف بزنم اما
االن ترجیح میدم فقط زیرم ناله کنی!
خندید که گذاشتمش رو کاناپه ی وسط سالن :با یه سکس متفاوت چطوری؟
_اومممم ....عاشق تجربه های جدیدم!
سرمو بردم تو گردنش و گفتم :من عاشق توام .فقط تو و این تن معرکت!
الله ی گوششو زبون کشیدم که اهش دوباره بلند شد ....میخواستم امشب اروم باشم اما
بازم ملودی نذاشت! بازم رسای وحشی رو بیدار کرد و تاوانش تن کبودشه!
برهنه روی کاناپه لم داده بودم و ملودیم بغلم ولو شده بود ....دستمو رو کمرش کشیدم:
پاشو شیطون! پاشو یه چیزی تنت کن تت دوباره دیوونم نکردی!
ریز خندید و قل خورد پایین :دست بهم بزنی جیغ میکشم بخدا .همه ی تنم کوفته شده
بخدا!
به چشمای خمارش نگاه کردم :من بی تقصیرم!
خندید و سریع لباس پوشید .از فرصت استفاده کردم ،لباس پوشیدم و باید میرفتم
اشپزخونه تا یه چیزی اماده کنم! عادت دوتامون بود که بعد از سکس گرسنمون میشد!
خواستم تی شرتمو بپوشم که ملودی گرفتش و از دستم کشیدش :همون شلوار کافیه! من
عاشق این عضالتتم!
اینو گفت و با شیطنت دستشو روی سینم و بازوهام کشیدم!
بی طاقت بغلش کردم :قربونت برم کوچولو .شیطونیات داره کار دستم میده .بزار یکم
بهت فرصت بدم.
بهت زده نگاهم کرد :رساااااا؟
خندیدم و موهاشو بوسیدم :تو فقط قصدت شیطنته ولی من جدی جدی وسوسه میشم....
حتی حاال که  10دیقه هم از اخرین سکسمون نگذشته!
ازم فاصله گرفت :چشم چشم! من سعی میکنم بیشتر رعایت کنم .هی یادم میره که تو یه
مرد پخته و کاملی نه یه پسر بچه ی معمولی!
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خندیدم :خب حاال مثل یه بچه ی حرف گوش برو تو سالن بشین تا من یه چیزی بیارم
بخوریم!
_بازم چشم.
نشست و منم رفتم اشپزخونه و یه راست رفتم سر یخچال! اولین چیزی که توجهمو جلب
کرد ظرف نیمه پر الزانیا بود.
برگشتم سمت سالن :الزانیا میخوری گرم کنم؟
_اهووووم .عالیه!
ظرف رو گذاشتم تو ماکروفر و دما رو تنظیم کردم! همه رو تو یه ظرف چیدم و با دو تا
چنگال رفتم تو سالن و کنارش نشستم :گرسنت شده؟
_اوووم .اره خیلی!
با هم شروع کردیم که گفت :وقتی اومدی میخواستی یه چیزی به من بگی؟
_اره .از بس شیطونی کردی یادم رفت.
خندید :خب حاالم که دیر نشده .بگو!
_دوس داری با هم بریم سفر؟
بهت زده نگاهم کرد :چی؟ سفر؟ کی؟ با کی؟
_من و تو! دوتایی! برای عید؟
_چیییی؟ فقط من و تو؟
_اره کوچولو .اینقد جیغ جیغ نکن .نصف شبه!
_جون من راست میگی رسا؟ نکنه داری سر به سرم بزاری؟
_نه عزیزم .کامال جدیم! دوس دارم برای عید من و تو با هم بریم سفر .اگه موافق باشی
میخوام با مامان حرف بزنم.
_موافق باشم؟ من ارزومه ! چی از این بهترررر؟
با خنده دستمو دورش چرخوندم و به خودم فشارش دادم :پس برو اماده شو که قراره با
شوهرت بری سفر!
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سر ظهر بود که ملودی رو رسوندم مدرسه! کالس داشتم اما باید قبلش میرفتم مطب
پریماه .دیشب باهاش هماهنگ کرده بودم و اونم استقبال کرد و گفت خودشم باهام کار
داره ! حس خوبی نداشتم اما مجبور بودم برم ....بخاطر ملودی!
وارد مطب شدم و رفتم سمت منشی :سالم .با خانم دکتر کار داشتم.
_وقت قبلی دارین؟
_خیر .ازادمهر هستم!
با دقت نگاهم کردم :اوه ....بله اقای ازادمهر .خوش اومدین .خانم دکتر گفته بودن که
امروز یه مهمون ویژه دارن .بفرمایید بشینید .بیمار بعدی که اومدن شما بفرمایید تو!
_ممنون.
نشستم و منتظر موندم! امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره.
چند دیقه ای معطل شدم تا باالخره بیمارش اومد بیرون و رفتم تو .به گرمی ازم استقبال
کرد و دعوتم کرد بشینم :خیلی خوشحالم که اینجایی .بشین!
رو به روش نشستم :ممنون .لطف دارین.
با منشی تماس گرفت و قهوه سفارس داد .به دکوراسیون اتاقش نگاه کردم .با دو سال
پیش هیچ تغیری نکرده بود! حتی خوده پریماه هم تغیری نکرده بود البته اگه زیبا تر
شدنش رو تغیر حساب نکنیم!
اروم گفت :داری به گذشته فکر میکنی؟
بهش نگاه کردم :ادمی نیستم وقتمو با فکر کردن به گذشته تلف کنم.
با پوزخند ازم رو برگردوند که منشیش دو تا قهوه برامون اورد و رفت!
کمی از قهوش نوشید و گفت :کارم داشتی؟
_اره .میخواستم در مورد موضوعی باهات حرف بزنم .ظاهرا تو هم با من کار داشتی!
_تو اول بگو!
_خواستم اجازه بدی برای عید ملودی کنارم باشه .میخوام با هم بریم مسافرت.
_با خودشم حرف زدی؟
_اره .موافق بود.
_منظور من این نبود .معلومه که موافقت میکنه! تو نباید اون بچه رو هوایی میکردی
قبل از اینکه با من مشورت کنی!
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_این یعنی مخالفی؟
_بستگی به تو داره!
سوالی نگاهش کردم که گفت :میتونی کل عید با ملودی خوش باشی و دوتایی هر جا که
خواستین برین!
_در عوضش چی میخوای؟
_خودتو!
خشکم زد :چی؟
با ناز خندید :خودتو میخوام هانی! خوده تو رو....
نگاه پر نفرتمو انداختم بهش :تمومش کن پریماه .اگه میخوای منو امتحان کنی اصال شیوه
ی خوبی نیست.
_عصبی میشی جذاب تر میشی!
غریدم :خفه شو.
_پسر خوبی باش! به نفعته به حرفم گوش کنی .من میدونم که به زودی از ملودی زده
میشی و جدا میشین .پس چه بهتر که سریع تر این کارو انجام بدی! شهاب عاشق ملودیه
و من ازش مطمئنم که دخترومو بسپرم بهش .بزار اونا با هم اوکی بشن بعدش نوبت من
و توعه .من که میدونم از تک پر بودن و یه رابطه ی بی هیجان خسته شدی!
حالم داشت ازش بهم میخورد و اگه بخاطر ملودی و ایندش نبود همون لحظه بلند میشدم
و میرفتم! به سختی خودمو کنترل کردم و گفتم :میخواستم به ملودی فرصت بدم که
بزرگ بشه و بعد حرف ازدواجو پیش بکشم .ولی از حاال به بعد تمام سعی خودمو
میکنمکه تو چند ماه اینده همه چیو درست کنم و مراسم ازدواجمون رو تشکیل بدم.
پوزخند زد :ازدواج؟ هه! کور خوندی .فکر کردی به همین اسونی اجازه میدم؟
_عموی ملودی قیم قانونیشه .پس به اجازه ی کتبیه شما نیازی نیست!
_اگه من به عموش بگم تو سعی داشتی با من رابطه برقرار کنی چی؟
از کوره در رفتم و داد زدم :خفه شو .خفه شووووو....
_بهتره به حرف من گوش بدی و پاتو از زندگی ملودی بیرون بکشی .البته یه انتخاب
دیگه هم داری! میتونی همزمان با هر دوی ما باشی!
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خیلی داشتم به خودم فشار میاوردم که بهش حمله نکنم و فکر کنم خودشم فهمید که
دهنشو بست .از بین دندونای کلید شدم غریدم :حاضرم بمیرم اما به ملودی خیانت نکنم.
نه تو نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه ملودی رو از من جدا کنه!
با بیخیالی به صندلیش تکیه داد :من قراره برای عید با همکارام و خانواده هاشون برم
ترکیه و میدونم ملودی دوس نداره باهامون همراه بشه .میتونی برای اخرین بار ازش
لذت ببری .ملودی میتونه تمام تعطیالت عید کنارت باشه ولی بعدش با هم کات میکنید.
تو یا باید مال من باشی یا هم اجازه نمیدم جلو روم با دخترم رابطه داشته باشی!
_تو خوده شیطانی .بیچاره ملودیه من که یه عمر کنار تو زندگی کرد و تو رو مادر
خطاب کرد .نمیدونه با کی داره زندگی میکنه! از اون خونه میبرمش تا دیگه مجبور
نباشه تو اون جهنم بمونه! تا نفهمه مادرش برای نامزدش دام پهن کرده!
_هیچ کاری نمیتونی بکنی .یا با من میمونی و در کنارش از ملودی هم لذت میبری یا
برای همیشه قیدشو میزنی .وگرنه مجبور میشم به روش هایی متوسل بشم که اصال برای
روحیه ی ملودی خوب نیست!
بلند شدم و خیره شدم تو چشماش :بچرخ تا بچرخیم!
_منو دست کم نگیر دکتر ازادمهر .میتونم کاری کنم ملودی چنان ازت متنفر بشه که تو
روت نگاه هم نکنه! پس بهتره خیلی اروم و بی سر و صدا از هم جدا بشین نه با دعوا
مرافه و نفرت!
میدونستم راست میگه ....همه چی ازش برمیاد و من حاضرم بودم بمیرم اما خار تو پای
ملودی نره!
بی تفاوت نگاهش کردم :عشقمون اونقدرا هم که فکر میکنید سطحی نیستید!
اینو گفتم و بدون اینکه منتطر جوابش بمونم زدم بیرون ....بی هدف و سردرگم تو
خیابونا میچرخیدم و به اینده ی نامعلومم فکر میکردم .روزی که فهمیدم ملودی دختر
پریماست این نگرانی تو دلم بود و االن داشت خودشو نشون میداد!
نباید کم میاوردم ....این تازه اولشه .اما مگه دست من بود؟ ملودی رو ازم بگیرن
میمیرم ....اصال خودم به جهنم .اون بچه چی؟ مگه طاقت میاره؟ مگه میتونه بدون من
دووم بیاره؟
اون االن زن منه ....مسولیتش با منه!
خودمو میشناسم .ادمی نیستم که خیانت کنم و حاضرم تو جهنم نبودش بسوزم اما لحظه
ای بهش خیانت نکنم....
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به خودم اومدم ،تو چه مرگت شده رسا؟ به همین زودی باختی؟ با دو تا تهدید و حرف
مفت وا دادی؟ ترسیدی؟ اون زن با حرفاش میخواست میخشو محکم بکوبه .وگرنه اگه
بخواد چیزی درباره ی یه رابطه ی پوسیده و قدیمی بگه یا دروغ سر هم کنه ابروی
خودش میره ....ولی اون که از این چیزا ترسی نداره!
کالفه و عصبی رفتم سمت مدرسه ی ملودی! هنوز خیلی زود بود تعطیل بشن اما من
فقط میخوام بهش نزدیک باشم .همین ....دیگه دانشگاه رفتن هم امروز فایده ای نداره!
ملودی:::::::::::::::
با نسیم از در مدرسه زدیم بیرون که اولین چیزی که توجهمو جلب کرد ماشین اخرین
سیستم رسا بود .نیشم باز شد :اومده .الزم نیستم منتظر بمونم.
پوفی کرد و گفت :فربد که فک نکنم زود برسه .امشب میزبانه مثال .کلی کار سرش
ریخته!
_من اگه جای تو بودم امروز مدرسه رو میپیچوندم.
_گمشو تو هم .من که مثل تو شوهر ذلیل نیستم.
_اره خبر دارم .حاالم نمیخواد منتظر فربد بمونی .تو که قرار بود بیای خونه ما با هم
بریم مهمونی .االن دوتامون با رسا میریم.
_نه بابا مزاحم نمیشم.
_باز حرف مفت زدی؟ زود بیا بریم سوار شیم تا این دخترا با چشاشون شوهرمو
نخوردن.
نسیم خندید و باهام همراه شد .زیر ذره بین بچه ها سوار ماشین رسا شدیم .خواستم سالم
کنم که یه جور عجیبی بغلم کرد و بوسیدم .درسته عادی بود اما نه جلوی نسیم و نه اینقد
طوالنی!
باالخره رضایت داد و ازم جدا شد :سالم عزیزدلم .خسته نباشید!
خندم گرفت که نسیم خودش سالم کرد :سالم .منم ادم حساب کنید خب!
رسا با تعجب برگشت عقب :سالم .بخدا متوجه نشدم .ببخشید!
نسیم خجالت زده خندید :من باید معذرت بخوام .ببخشید مزاحمتون شدم!
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رسا با خنده گفت :اتفاقا میخواستم االن به ملودی بگم صدات کنه با ما بیای! اخه فربد
سفارش کرده بود با ملودی برسونمت .خودش سرش خیلی شلوغ بود!
_ممنون! لطف کردی.
پریدم وسط :گمشو چه تعارفم میکنی .رسا تو هم حرکت کن دیگه .به قدر کافی سوژه ی
بچه ها شدیم با این حرکت انقالبی شما!
با خنده ماشینو روشن کرد و حرکت کردیم :اگه بدونی چقد دلم برات تنگ شده بود فسقل
خانم .از ساعت  3و نیم اینجام!
_درووووغ؟
_نه بخدا! جدی میگم .البته به فربد نگید که منو میکشه .اخه نرفتم کمکش!
منو نسیم زدیم زیر خنده و تا خونه زدیم تو سر کله ی هم! رسا گفت میره باال اماده بشه
و تا ساعت  7ما هم اماده باشیم.
مهمونی انچنانی نبود ....یه دورهمی ساده و چند نفری ! البته بدون حضور فراز و کیانا!
******
نزدیکای عید بود و رسا مامان رو راضی کرده باهاش برم مسافرت .سر از پا نمیشناختم
و اینقد ذوق زده بودم که لحظه شماری میکردم واسه دوم فروردین!
قرار بود سال تحویل تهران باشیم و روز دوم عید بریم شمال ....من و رسا! دوتایی....
خانوادش میرفتن خونه پدربزرگ مادریش که رامسر بود و به ویالی خانوادگی رسا اینام
نزدیک بود! رسا میگفت پدربزرگ و مادربزرگ پدریش خیلی سال پیش فوت شدن و
چون مامان باباش فامیل نزدیک بودن عیدا به همراه خانواده ی خالش اینا میرفتن
پیششون که البته امسال داییش اینا هم میومدن ایران و به جمعشون اضافه میشدن.
برام خیلی با ارزش بود که رسا تمام اون ادما رو ول کرده و میخوام کل تعطیالت عید
رو کنار من باشه!
ده روز رویایی رو پیش رو داشتم و حق داشتم اینقد ذوق زده باشم....
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رسا::::::::::::::
روز  28اسفند بود و قرار بود امشب دایی فرامرز و خانوادش بیان ایران و ما هم باید
بریم استقبال .من که از همون اول گفتم نمیان و کسی پاپیچم نشد!
مامان داشت تدارک شام میدید و حسابی برای دیدن داداشش خوشحال بود.
بعده ناهار رفتم تو اتاقم تا هم استراحت کنم هم کمی به افکار پریشونم سر و سامون بدم!
پریماه داشت بهم فشار میاورد و هیچ کاری ازم ساخته نبود .قرار بود از امشب یه عاشق
دلخسته هم به بدبختیام اضافه بشه!
فقط منتظر بودم سال تحویل تموم بشه و با ملودی از اینجا دور بشم! درسته دائمی
نیست ....درسته باز میان اونجا و نزدیکن ....ولی همین که ملودی کنارم باشه ارومم!
در مورد اینده هیچ تصمیمی نگرفته بودم و هنوزم سردرگم و کالفه بودم! عقلم میگفت
فعال با ملودی کات کنم تا ابا از اسیاب بیوفته و پریماه بیخیالش بشه ولی دلم میگفت
دستشو بگیر و ببرش یه جای دور که دست هیشکی بهش نرسه!
نمیخواستم فعال به این مسائل فکر کنم ....شیون قبل از عذاست!!!!
با صدای در به خودم اومدم :بله؟
در باز شد و ملودی سرشو اورد تو :اجازه هست؟
از دیدنش حسابی غافلگیر شده بودم و با خوشحالی بلند شد و رفتم سمتش :سالم فنچ
کوچولوی من .تو اینجا چیکار میکنی؟
اومد تو و درو بست :دلم برات تنگ شده بود گفتم بیام سوپرایزت کنم .از دیشب تا حاال
ازت خبر نداشتم!
بغلش کردم و به خودم چسپوندمش :قربونت برم الهی .نمیدونی چقد خوشحال شدم از
دیدنت!
_جدی؟ تو که اینقد دلت برام تنگ شده بود چرا نیومدی دیدنم؟
_خواستم خانمم دلش برام تنگ بشه .حرفیه؟
_نخیر .خیلیم عالی!
رو تخت نشستم و رو پاهام نشوندمش :فقط سه روز مونده ها؟ اماده ای؟
نیشش باز شد :بلیم .اماده ی اماده!
با ناز سرشو گذاشت رو سینم و گفت :فکر اینکه کل تعطیالت با تو تنها هستم یه حس
عجیبی بهم میده .یه ذوق و استرس خاصی دارم.
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دستامو دور هیکل ظریفش چرخوندم و موهاشو بوسیدم :کوچولوی من .استرستم برام
شیرینه! میدونی میخوام چیکار کنم؟
_چیکار؟
_این چند روز میخوام جلوی خودمو بگیرم و بهت نزدیک نشم .تو هم باید کمکم کنی!
میخوام حسابی تشنه و بی قرارت بشم تا اون روزی باهات تنها میشم و با خیال راحت
دارمت!
خندید :فکر کردم فقط خودم از این فانتزیا دارم .نمیدونستم به این چیزا فکر میکنی!
خودمم خندم گرفت :تو این سن کاری باهام کردی که جوون  20هم تا حاال اینجوری
نشده!
با مشت کوچیکش کوبید روی بازوم :یه جوری میگی انگار پیر شدی!
_داره  28سالم میشه دیگه.
_اومممم ....بهترین سن واسه مرد تا  40سالگی! عاشق این فاصله ی سنیمونم!
دوباره روی موهاشو بوسیدم و سکوت کردیم ....میخواستم درمورد یاسمن باهاش حرف
بزنم که در زدن!
ملودی از بغلم پرید پایین و درو برای مامان باز کرد! مامان لبخندی به ملودی زد و رو
به من گفت :ما داریم میریم فرودگاه .نمیخوایم دیر برسیم .محبوبه اومده و حواسش به
غذا هست .تا ما نیومدیم جایی نرو .زشته بیان و تو نباشی!
کالفه سر تکون دادم :باشه .ولی قول نمیدم برا شام بمونم.
مامان سر تکون داد و رفت! ملودی برگشت سمتم :تو نمیری؟
_نه .حوصله ندارم!
با چشمای شیطونش اومد سمتم :یعنی ما االن تنهاییم اینجا؟
بی اختیار خندیدم :نمیتونی منو از راه به در کنی کوچولو! خدمتکارمون هم هستا؟
خندید و رفت سمت کمد لباسام :بزار ببینم اینجا چی داری!
درشو باز کرد و تی شرت طوسی مورد عالقشو دراورد و تو بغلش گرفت :اوممممم!
من عاشق این تی شرتتم .با خودت بیاریش سفرا؟
_چشم فنچم .تو این بیا اینجا من کارت دارم!
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تی شرتمو بو کرد و گفت :عطرت هنوز روشه! باید یکی برای خودم بخرم برا وقتایی
که دلم برات تنگ میشه و نیستی!
با این حرفا و حرکاتش داشت داغم میکرد ....این دختر مرگ منه!
_بهت توصیه میکنم اینکارو نکنی .چون من اون چند روزی که ازت دور بودم این
کارو انجام دادم و کم مونده بود کارم به جنون بکشه!
تی شرتمو گذاشت سر جاش و اومد دوباره رو پاهام نشست :من در خدمتم؟
دستمو بردم زیر بلوزش و شکمشو لمس کردم :باید راجع مهمونای امشبمون باهات
حرف بزنم.
_اییییی ....رسا؟ نکن جان من! قلقلکم میاد!
اینو گفت و غش غش خندید! به سختی دستمو ازش جدا کردم :خیلی خب کوچولو .دست
خودم نیست .لمست بهم ارامش میده!
لم داد به سینم :موهامو دست بکش و حرف بزن .چی میخوای بگی راجع به خانواده
داییت؟
به حرفش گوش دادم و دستمو بردم تو موهاش :داییم دو تا دختر داره یه پسر .البته یه
دخترش چند سال پیش خارج از کشور ازدواج کرده و نمیاد باهاشون!
مثل یه بچه کوچولو سرشو باال اورد و خیره شد تو چشمام :خب؟ بقیش؟
_موضوع راجع به دختر کوچیکشونه!
چشماش رنگ نگرانی گرفت :خب؟
_اون ....اون خیلی عاشق منه .در واقع چند سال پیش که ایران بودن این جوری بود
ولی امیدوارم االن دیگه فراموشم کرده باشه .اینا رو گفتم که اگه یه وقت چیزی دیدی
بدونی موضوع چیه!
اروم گفت :باهاش خوابیدی؟
_اوه ....نه! نه ملودی .به جون خودت نه! ما حتی دوست هم نبودیم .یاسمن از 16_15
سالگی شروع کرد به ابراز عالقه کردن به من! اون همیشه از دید من یه بچه بود و منم
اونقد دختر تو دست و بالم بود که وقتی برای اون نداشتم!
نفس اسوده ای کشید :همین برام کافیه.
اخمام رفت تو هم :تو راجع به من چه فکری کردی اخه؟ هر کیو دیدم باهاش میخوابیدم؟
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_خب بهم حق بده دیگه .همه جور فکر و خیالی میاد تو سرم!
_قربون تو برم.گذشته هیچ اهمیتی نداره .مهم االنه ....مهم اینه که من فقط و فقط مال
توام .من فقط تو رو میخوام فنچم!
خندید :حاال چند سالشه؟
_ 20_19باید باشه االن .اگه دوس داری بمون تا بیان بعد با هم بریم پایین .امشب باال
نمی مونم.
_ترجیح میدم برم پایین تا بیای!
_ولی من ترجیح میدم همین جا باشی .میخوام تو رو به عنوان نامزدم معرفی کنم .گربه
رو دم حجله بکشم.
خندید :خودمم دوس دارم بمونم که نزارم این دختره بهت نزدیت بشه ولی سر و وضعم
خوب نیست .لباسم خیلی راحته!
بلندش کردم و یه دور چرخوندمش :عالیه همه چی! تصویب شد .میمونی!
خندید :خیلی پرویی.
نگاهش کردم :حضورت بهم قوت قلب میده ملودی .شاید باور نکنی اما وقتی کنارمی
خیلی ارومم .خیلی! امشبم واقعا به حضورت نیاز دارم.
چشاشو ریز کرد :هووووم .فقط میمونم که این دختره بهت نزدیک نشه! رسا من فامیل و
اینا سرم نمیشه ها؟ پرو بازی دربیاره یا بخواد بهت نزدیک بشه بخدا چشاشو درمیارم.
زدم زیر خنده :ای جانم .از همین االن؟
_بله .از همین االن.
_خیلیم عالی .پاشو بریم تو سالن من ازت پذیرایی کنم.
با هم رفتیم تو سالن و محبوبه خانم حسابی از خجالتمون در اومد .ظرف شیرینی رو
گذاشت رو میز و گفت :اقا مبارکتون باشه! ماشاهلل هزار ماشاهلل خیلی بهم میاید .چشم
حسود کور!
ملودی لپاش سرخ شد و سرشو انداخت پایین و منم با احترام تشکر کردم.
ملودی:::::::::::::::
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هر چی بیشتر زمان میگذشت استرس من بیشتر میشد .حس رویایی با رقیبی که ندونی
چه شکلیه و چه جور ادمیه حس خوبی نبود اصال! کاش الاقل رسا اجازه میداد برم لباس
عوض کنم و کمی به خودم برسم ....اما نمیذاشت!
وسایل پذیرایی رو بردم اشپزخونه و خواستم به محبوبه خانم کمک کنم که نذاشت و به
اجبار برگشتم پیش رسا .ساعت  6عصر بود و دیگه کم کم باید میومدن! رو به رسا
گفتم :نمیخوای لباس عوض کنی؟
با تعجب به خودش نگاه کردم :اینا خوب نیستن؟
با خنده گفتم :تو گونی هم بپوشی خوشتیپی .منظورم اینه که یه لباس رسمی تر بپوش!
اینجوری بی احترامی به مهموناست!
_بیخیال .حوصله ندارم! فقط بیان یکم بمونیم و بعدم جیم بزنیم.
_زشته رسا....
_کوچولوی من .به این چیزا فکر نکن.
بلند شدم و رفتم سمت اتاقش .تو اینه خودمو برانداز کردم ....زیادی ساده و اما
معصومانه بودم و فکر کنم علت اصرار رسا هم همین بود .ترسیده برم پایین ارایش
کنم ....گونه هامو چند بار پشت هم نیشگون گرفتم تا صورتم از این بی روحی دربیاد.
کمی موهامو مرتب کردم که زنگ خونه به صدا در اومد و با عجله رفتم بیرون .یکی
یکی داشتن میومدن تو و رسا جلو در ایستاده بود! مامان باباش و رها هم که داشتن
باهاشون تعارف تیکه پاره میکردن که اول اونا بیان تو.
باالخره زن و مردی که باید دایی و زن دایی رسا باشن اومدن تو .سریع خودمو به رسا
رسوندم و کنارش ایستادم .با هم بهشون سالم کردیم اونام با اینکه با تعجب به من نگاه
میکردن سالم احوال پرسی گرمی کردن و رفتن تو .نفر بعدی پسر داییش بود که هم سن
و سال خوده رسا بود و اونم بعده کلی خوش و بش با رسا رفت تو نوبت به دختر داییش
رسید ....یاسمن ....به جرعت میتونم بگم یکی زیباترین دخترایی بود که تا به حال دیده
بود و بیشتر از هر چیزی چشمای درشت و وحشیش تو صورتش خودنمایی میکرد.
اعتراف میکنم یه لحظه نگران شدم ....نکنه رسا دختر داییشو به من ترجیح بده! سعی
کردم افکارمو کنار بزنم ....سالم کردم که خیلی سرد جوابمو داد ولی به رسا که رسید
خودشو انداخت بغلش و ذوق زده گفت :رسااااا ....اگه بدونی چقد دلم واست تنگ شده
بود!
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شوکه به صحنه ی رو به روم خیره شده بودم .مامان باباش و رها هم داشتن با نگرانی
منو نگاه میکردن که رسا خیلی خونسرد یاسمن رو از خودش جدا کرد و گفت :خوش
اومدی .بیا تو!
خیلی واضح جا خورد ....باید اروم میشدم! باید بابت این رفتار رسا خوشحال باشم اما
احساسم چیزی نیست که من بتونم کنترلش کنم.
فرنوش جون سریع یاسمن رو به داخل راهنمایی کرد و باباش و رها هم رفتن تو! رسا با
اخمای تو هم برگشت سمت من :معذرت میخوام عزیزم .االن درستش میکنم.
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دستمو گرفت و بدون اینکه چیزی بگم با هم رفتیم تو سالن و کنار هم نشستیم .یاسمن
کور بود منو کنارش نمیدید یا شایدم فکر میکرد یکی از همون گزینه های همیشگیه رسا
هستم!
همگی مشغول گپ و گفت بودن و طبیعتا کلی حرف برای زدن داشتن .به رسا نگاه
کردم که ساکت نشسته بود .خواستم چیزی بگم که داییش گفت :رسا جان نمیخوای این
خانم جوان رو معرفی کنی؟
رسا دستشو انداخت دور شونم و گفت :نامزدمه دایی جان .من و ملودی مدتی هست
نامزد شدیم.
بی اختیار به یاسمن نگاه کردم ....شوکه و با عصبانیت داشت به من و رسا نگاه میکرد.
نگاهمو ازش گرفتم که دایی و زن داییش بهمون تبریک گفتن و گله کردن که بی خبر
این کارو کردیم .فرنوش جون سریع گفت :هنوز مراسم نامزدی رسمی نگرفتیم و فقط
خانواده ها در جریانن! بخاطر سن کم و مدرسه ی ملودی جان نتونستیم فعال اقدام جدی
کنیم و گذاشتیم راحت باشن.
پسر داییش با خنده گفت :رفتی دست گذاشتی رو یکی که نصف خودته؟ همیشه کارات
عجیب و غریب بود رسا!
رسا تک خنده ای کرد و گفت :کار دله دیگه! گفتم تا بچست برم بگیرمش از دستم نره!
همه حتی مامان باباش هم زدن زیر خنده ....به نگاه پر از نفرت یاسمن پوزخند ریزی
زدم و دوباره چسپیدم به رسا! دختره ی نکبت ....فکر من بلد نیستم!
بحث ما دیگه داشت تموم میشد که یاسمن با لحن بدی گفت :ملودی جان باید حامله باشن.
درسته؟؟
شوکه برگشتم سمتش ....نه تنها من ،بلکه همه با تعجب نگاهش کردن .رگای دست رسا
از عصبانیت برجسته شده بود و اینو خیلی خوب حس میکردم .اولین نفر رها به حرف
اومد :منظورت چیه؟
پشت چشمی نازک کرد و گفت :اخه رسا که اهل تعهد و ازدواج نیست .اینو همه میدونن.
حاال دوست دخترش باید باردار شده باشه که مجبور شده بگیردش دیگه!
اینبار خوده رسا به حرف اومد و با عصبانیت گفت :درسته ملودی مادر بچه های منه و
به وقتش باردار میشه ولی نه حاال و تو این سن و سال کم! من ملودی رو فقط و فقط
بخاطر عالقه ای که بهش داشتم انتخاب کردم و در ضمن ما بهم محرمیم!
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اینو گفت و با باال اوردن دست چپش به حلقش اشاره کرد .اونقد صداش جدی و عصبانی
بود که دیگه کسی جواب نداد و باباش بحث و منحرف کرد!
دوس داشتم بلند شم و از اونجا برم اما نمیشد ....نمیشد و حضور رسا برام از هر چیز
دیگه ای مهم تر بود .حاال که ازم دفاع کرده بود پس دلیلی نداشت دیگه ناراحت باشم!
یه ساعتی گذشت و اصرار فرنوش جون برای شام موندیم و قرار شد بعدش بریم پایین!
شامم زیر نگاه های پر از نفرت یاسمن تموم شد و جالب ترین چیزی که فهمیده بودم نگاه
های یواشکیه رها و سجاد بود .از این کشفم کلی ذوق زده بودم و نمیدونستم به رسا بگم
یا نه! تمام مدت شام رسا زیر میز مشغول شیطنت بود و دستش روی پام در گردش بود
اگه جلوش رو نمیگرفتم کار به جاهای باریک کشیده میشد!
بعد از شام از همه خدافظی کردیم و رسا گفت ممکنه شب نمیاد خونه و چقد ذوق کردم
از این حرفش .این یعنی امشب پیش منه و برنمیگرده اینجا که من از نگرانی تا صبح
خوابم نبره!
مامان خونه بود و با دیدن ما دست از مطالعه برداشت :ملودی خانم تو گفتی نیم ساعت
میری باال و میای! شد  5ساعت!
رسا دستمو محکم تو دستش فشار داد گفت :ما مهمون داشتیم و میخواستم ملودی کنارم
باشه!
_اوکی .بیاین بشینین.
خواستم برم جلو که رسا مانعم شد و گفت :فردا روز اخر ساله و ملودی میگه یکم از
خریداش مونده .پس بهتره بره بخوابه!
حس کردم مامان پوزخند زد .خودمم تعجب کردم ....اخه همچین برنامه ای نداشتیم.
با هم رفتیم سمت اتاقم که مامان گفت :مگه شما مهمون ندارین؟ نمیخواین برین باال؟
رسا با لحن سردی گفت :اونا شب میمونن .اگه اجازه بدین منم شب اینجا میمونم.
با راحت باش مامان هر دو رفتیم تو اتاق من و درو بستیم....
حس میکردم یه چیزی مشکوکه .میدونستم رسا جواب درست و حسابی بهم نمیده ولی با
این وجود گفتم :چیزی شده؟ با هم بحثتون شده؟
_نه فسقل خانم .فقط خواستم زودتر بیایم تو اتاقت و وقت بیشتری با هم باشیم.
نیشم باز شد :عالیه پس!
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رسا:::::::::::::::
همین که از دست یاسمن خالص شده بودم برام کافی بود .دیگه مهم نیست بیرون از این
اتاق زنی هست که داره واسه به دست اوردنم تالش میکنه ....تا وقتی ملودی تو بغلم بود
و میخندید زندگی برام جریان داشت!
لباس عوض کرد و اومد رو تخت کنارم نشست :حاال که تا صبح اینجایی برنامه چیه؟
_گفتم که باید زود بخوابی.
وا رفت :رسااااا؟
با خنده نگاهش کردم :با یه حموم دو نفره پایه ای؟
_اخ جوووون!
_هیسسس .ملودی اروم! تو که نمیخوای مامانت بفهمه.
نیشش باز شد:چشم .ذوق کردم خب .میدونی چند وقته با هم حموم نرفتیم؟
بغلش کردم :همش تقصیر منه که سرم شلوغه .این اخریام که قبل از تعطیالت کل استادا
کارارو ریخته بودن سرم .ولی قول میدم تو این مسافرت همه چیو برات جبران کنم.
خوبه؟
_اهوووم .همینکه کنارم باشه عالیه.
_من دربست مال توام فنچم.
**
ملودی تو وان توی بغلم چرخید و سرشو گذاشت روی سینم :دیدی نتونستی مقاومت
کنی؟
خندیدم و پشتشو دست کشیدم :اخرش حامله میشی کوچولو.
انگار برق سه فاز بهش وصل کردن .شوکه نگاهم کردن :بازم پیشگیری نکردی!
_ببخشید که قصد من فقط یه حموم دو نفره ی ساده بود.
با اخم نگاهم کرد :تقصیر منه؟ تو نمیخواستی؟ تو لذت نبردی؟؟
_هیسس .هیس کوچولو! این حرفا چیه؟ لذت نبردم؟ من فقط با تو به اوج میرم .هم
روحی هم جسمی! فهمیدی؟ اگه لذت نمیبردم که اینجا ....تو حموم اتاقت ....جایی که
مامانت صدامون رو میشنوه باهات نبودم .اونقد با تو از بی خود بی خود میشم که متوجه
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زمان و مکان نمیشم .درضمن تا من نخوام تو هیچ کاری نمی تونی بکنی .من فقط دوس
دارم تو با این دستای ظریف و کوچولوت منو تحریکم کنی و شیطونی کنی! ملودی
نمیدونی چقد از این شیطنتات خوشم میاد و عمر دوباره بهم میده .نگران اون موضوع
هم نباش .با یکی دوبار حامله نمیشی!
خنده رو لباش نشست :اگه راست میگی یه بار نخواه تا من امتحان کنم ببینم میتونم یا نه!
تو بغلم گرفتمش و موهای خیسشو بوسیدم :نکن بچه! تو اندازه ی من انرژی نداری که
دوبار پشت هم رو بتونی تحمل کنی!
سرشو گذاشت روی سینم و گفت :ترجیح میدم از این اب گرم و بغلت استفاده کنم.
_هووووم .خوبه!
شروع کردم به نوازش بدنش .ملودیم اروم دست کوچولوش رو روی سینم کشید و
گردنمو بوسید .نگاهش کردم ....تو عالم بچگیش بود و تاب و تحمل هیچ مشکلی رو
نداشت .اگه ازم جداش میکردن نابود میشد .ملودیه من خیلی بچست .خدایا چیکار کنم؟
چشمامو بستم و به لبه ی وان تکیه دادم ....بعضی وقتا با خودم میگم کاش هیچ وقت
وارد زندگیش نمیشدم .کاش میذاشتم بچگی کنه و از دور فقط براش عاشقی میکردم .ولی
مگه میشد؟ یاد چند ماه پیش میوفتادم که چقد براش تشنه بودم .که هنوز بهش نگفته بودم
دوسش دارم ولی برای بوسیدن لباش بال بال میزدم .لعنت به من ....حاال ملودی با این
سن کمش هم عاشق من بود هم به شدت بهم وابسته بود هم اینکه زنم بود! کاش میتونستم
جلوی خودمو بگیرم و به دست بهش نزنم ....ولی نمیشد! هیچ کدوم ممکن نبود .من
همین االنم میخواستمش.
تو بغلم تکون خورد و خودشو باال کشید :رسا؟ داری به چی فکر میکنی؟
به چشمای خمارش نگاه کردم :داشتم به این فکر میکردم چی میشد اگه االن خونه ی
خودمون بودیم و بدون ترس از سر و صدا من میتونستم یه بار دیگه تو رو حس کنم!
خندید :میتونم صدامو کنترل کنما؟
خودمم خندم گرفت :نصف لذته سکس به صدای اه و ناله هاته وقتی زیرمی!
دستشو گذاشت دو طرفم و خم شد روم :پس وقتی رفتیم ویالتون و تنها بودیم حسابی
برات جبران میکنم.
ضربه ای به باسنش زدم و گفتم :چنان جیغی ازت دربیارم.
خندید و لباشو گذاشت رو لبام که باهاش همراهی کردم ....این دختر اخر منو میکشه!
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ملودی:::::::::::::::
روز عید روز شلوغی بود .برخالف اصرار زیاد رسا ،مامانم اجازه نداد سال تحویل
کنار هم باشیم و اون مجبور شد پیش خانوادش باشه و ما هم رفتیم خونه ی مامان بزرگم
که لواسون بود.
خاله و داییم هم همراه خانوادشون اومده اونجا و شهاب با نگاهش دائم زیر نظرم داشت
و حسابی عصبیم کرده بود!
سال تحویل ظهر بود و ناهار دورهم بودیم .نمیخواستم حضور شهاب همه چیو کوفتم
کنه .پس با دختر خاله و دختر داییم مشغول شدم و سعی کردم حضور شهاب رو نادیده
بگیرم.
رسا از اون ور داشت اتیش میگرفت که کنار هم نیستیم و شهاب اینجاست منم دقیقا مثل
اون .چون یاسمن هنوز خونشون بود و مطمئن حاال با نبود من حسابی دور و بر رسا
میپلکه! همه چیز دنیا برعکسه....
ناهار دسپخت خوشمزه ی مامان بزرگم بود و همگی دور هم میل کردیم و برای سال
تحویل تو سالن جمع شدیم.
دعای تحویل و سال و صدای بمب ....سال باالخره تحویل شد و داشتیم با هم روبوسی
میکردیم که گوشیم زنگ خورد .عشق من ....هنوز یه دیقه هم نشده بود! سریع جواب
دادم :رسااااا ....عیدت مبارک.
صدای خندش تو گوشم پیچید :عید تو هم مبارک خانم کوچولو .عزیزدلم .میخوام اولین
نفرب باشی که عیدو بهش تبریک میگم!
_مرسی رسا .مرسی .خیلی دوست دارم.
**********
شام رو کنار هم بودیم و قرار شد فردا صبح حرکت کنیم .ظاهرا خانواده ی خودشم با
دایی و خاله ایناش هم فردا میرفتن شمال خونه ی پدربزرگ مادریه رسا!
رسا میگفت ویال ها کمی به هم نزدیکن ولی خیالمو راحت کرد که کامال امنه و با بقیه
هماهنگ کرده که میخواد تنها باشه! من با اینکه کسی بیاد اونجا مشکلی نداشتم ولی
کم ....خیلی کم! چون تمام ذوقم از این سفر واسه این بود که میخواستم باهاش تنها باشم.
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شب قبلش رسا رسوندم خونه و خودشم رفت باال .گفت  9صب اماده باشم واسه حرکت.
سریع خودمو به اتاقم رسوندم و دوباره ساکمو چک کردم .نصفش فقط لباس زیر و لباس
خواب و بیکینی بود! خودمم خندم گرفته بود .رسا ساکمو ببینه یا از خنده غش میکنه یا
از خوشی!
برس و لواز ارایشیمو هم چپوندم رو لباسا و پریدم رو تخت .باید استراحت کنم که فردا
سرحال باشم!
رسا:::::::::::::::
ساعت  8بود که صبحونمو تموم کردم و بلند شدم .مامان با تعجب گفت :بشین کامل
بخور .زوده هنوز ک!
_برم ملودی رو بیدار کنم .ولش کنم تا ظهر میخوابه.
از بقیه هم خدافظی کردم .ساکمو برداشتم و رفتم پایین .سالم احوال پرسی خشکی با
پریماه کردم و رفتم تو .خواستم برم سمت اتاق ملودی که گفت :از این سفر نهایت لذتو
ببر .چون تا اخر عمرت حسرتشو میخوری!
جوابشو ندادم و وارد اتاق شدم .کوچولوی من ....با لباس خواب عروسکی غرق خواب
بود .لبه ی تختش نشستم :ملودی؟ عزیزم؟
تکونی خورد :من خوابم میااااااد!
_باشه کوچولو .پس من تنهایی میرم شمال.
شوکه بلند شد و سرجاش نشست :منم میاااام.
اخ که اون لحظه دوس داشتم یه لقمه ی چپش کنم بسکه خوشمزه و بانمک شده بود.
موهای بهم ریخته و چشمای خواب الودش دلمو زیر و رو کرده بود.
بی اختیار بغلش کردم :قربونت برم الهی .گیج و شلختتم خوردنیه!
جیغ جیغش بلند شد که از خودم جداش کردم :با من میای یا نه؟
عصبانی نگام کرد :میام ولی قهرم.
خندیدم و رو تختش دراز کشیدم :پس تا من یکم استراحت کنم تو اماده شو.

222

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

لگدی حوالم کرد و حوله به دست رفت حموم .باالخره بعده نیم ساعت اماده شد و هر
کاری کردم صبحونه نخورد تا خودم یه لقمه ی گنده گرفتم و دادم دستش :اینو تو ماشین
بخور .نمیخوام ضعف کنی!
ساک های دوتامون رو گذاشتم صندوق عقب و حرکت کردیم .بابا و دایی اینا زودتر
رفته بودن و منتظر ما نمونده بودن.
تو راه با شیطنتای ملودی حسابی خوش گذشت و چند باری که به بابا اینا رسیدیم تو جاده
با رها کلی دلقک بازی دراوردن و اونقد اصرار کرد تا سقف ماشین رو برداشتم و
سرشو برد باال ....باد به موهاش میخورد و اونقد زیبا شده بود که نمیدونستم بهش نگاه
کنم یا حواسم به جاده باشه! خنده های از ته دلش مستم میکرد و دوس داشتم پا به پاش
بچگی کنم ....از اینده خبر نداشتم و ممکن بود این اخرین روزای رابطه ی منو ملودی
باشه .پس میخواستم تا حد ممکن به دوتامون خوش بگذره.
دوباره نگاهش کردم که داشت موهاشو کنار میزد و همراه با اهنگ میرقصید .خواستم
باهاش داد بزنم که گوشیم زنگ خورد .مامان بود که داشتن پشت سرمون میومدن .شاید
میخوان بگن به ملودی تذکر بدم .به اجبار جواب دادم :بله مامان؟
_خوب دارین خوش میگذرونین.
خندیدم :جای شما خالی .امری داشتین؟
_خواستم بگم اینقد گرسنه اون بچه رو نگاه نکن .حواستو بنداز به رانندگیت وقتی
رسیدی تا دو هفته ملودی مال توعه .پس االن مواظب جاده باش که اینقد شلوغه.
بی اختیار گفتم :اینقد تابلوام؟
خندید :اره پسر عاشق من .چشمات همه چیو داد میزنه .ملودی که فرار نمیکنه!
_چشم چشم.
_چشمت بی بال.
قطع کردم و گوشیو گذاشتم سرجاش .به ملودی نگاه کردم ....تو چیکار کردی با من؟
باورم نمیشه نگاهم بهش اینقد برای بقیه جذابیت داشته باشه و تو دید باشه.
نشست و گفت :چیزی شده رسا؟
دستشو گرفتم :نه کوچولو .مگه نگاه کردن جرمه؟
_خیر .ابدا!
بهم نزدیک شد و صورتمو بوسید .اهنگو عوض کرد و دوباره رفت باال....
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صدای اشوان تو ماشین پیچید:
دلواپسم جز تو به چشم نمیاد اصن
هر کسی رو که میبینم باز یاد تو میوفتم
ملودی باهاش شروع کرد به خوندن:
همه کسم من دوست دارم به خدا قسم
هر کسی رو که میبینم یاد تو میوفتم
هر کی اومد جاتو بگیره گفتم نه وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من
دنیا مال ما دوتاست وقتی تو اینجایی اینا واقعیه رویا نیست
اون خنده ی نازت وابستم کرد انگاری
از نگات معلومه چه حسی به من داری
دیگه مثل ما دوتا هیچ جای دنیا نیست
اینا واقعیه رویا نیست
عینک افتابیمو گذاشتم رو صورتم و همراهش خوندم:
روانی بهت مریضم بی هوا از رو غریضم
ملودی ذوق زده برگشت سمتم که دستشو گرفتم و ادامه دادم:
اگه از من دور شی یه تنه شهرو بهم میریزم.....
ملودی:::::::::::::::
ساعت  2بود که رسیدیم ویالی رسا اینا! ساختمونش دوطبقه بود و بزرگ و شیک بود.
مثل ویالی خانوادگیه ما .ولی حیاطش خیلی خیلی بزرگ بود و بیشتر شبیه یه باغ بود با
کلی درختای جور واجور!
برعکس همه که شمال رو واسه دریاش دوس داشتن من عاشق جنگلش بودم و مطمئنم
حسابی تو این باغ بهم خوش میگذره .البته دریا رو هم دوس داشتم ولی شبش رو بیشتر!
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همراه رسا رفتیم تو و نذاشت کمکش کنم .طبقه ی همکف دوتا سالن خیلی بزرگ با
دکوراسیون قهوه ای داشت با اشپزخونه و سرویس .باال هم فک کنم فقط اتاقا باشن .با
رسا رفتیم طبقه ی باال و یه راست رفتم ته راه رو که فک کنم اتاق رسا بود .درو باز
کرد و رفتیم تو.
یه اتاق بزرگ با تخت دو نفره و یه دست مبل راحتی و میز مطالعه کمد دیواری .پریدم
رو تخت و رسا هم اومد کنارم نشست :حاال ناهار چی بخوریم؟ تو که نذاشتی بریم خونه
بابابزرگم.
_رساااا ....خب راحت نبودم دیگه .االن یه چیز حاضری درست میکنیم عصر میریم
خرید.
_یخچال اینجا خالیه ملودی.
_مگه مستخدم نداره؟؟
_چرا داره .ولی تو ساختمونی که ته باغه زندگی میکنه نه اینجا .دیشبم مامان زنگ زد
گفت ویال رو نظافت کنن دیگه نگفت غذا درست کنن.
_اوه .چه حیف!
رسا خواست چیزی بگه که گوشیش زنگ خورد و جواب داد :بله رها؟
_نه نخوردیم.
_اوکی .منتظرم.
قطع کرد و با خنده به من نگاه کرد :رها گفت برامون ناهار میاره.
_اخ جوووون!
خندش بلند تر شد :اینقد گشنت بود؟
_گشنم که بود .اما از دست غرغرای تو راحت شدم.
_من؟ من کی غرغر کردم؟ بخاطر این حرفت امشب باید یه شام حسابی بهم بدی!
_چشمممم!
حاال هم پاشو یه ابی به دست و صورتت بزن که االن رها میاد .گفته بریم پایین که زود
ازش بگیریم .بعدم باید بیایم این لباسارو تو کمد بچینیم!
_بیا تقسیم کار .تو برو پایین رها که اومد غذا رو ازش بگیر و میزو بچین .منم اینجا
لباسارو مرتب میکنم.
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_فکر خوبیه .زود بیا که یخ نکنه!
_چشم.
لباسارو کامل مرتب کردم و رفتم پایین .رسا میزو چیده بود و منتظر من بود .دویدم
سمتش و با سر و صدا نشستم :اومممم .چه بویی! اومدیم شمال هی ماهی بخوریم.
_چقد دیر کردی ملودی .داشتم طاقتمو از دست میدادم که شروع کنم.
خندیدم و نشستم .برا دوتامون سبزی پلو کشید و یه قسمت از ماهی درسته ای که وسط
میز بود رو گذاشت تو بشقابم :بخور ببین مامابزرگم چه کرده!
با تعجب به مخلفات روی میز نگاه کردم ....انواع ترشی و ساالد و سبزی تازه.
با تعجب به رسا نگاه کردم :این همه رو مامابزرگت فرستاده؟؟
خندید :اره .وقتی فهمیده یه دختر باهامه و مامان اینام حتما گفتن که قضیه جدیه عالوه بر
غذا چند تا شیشه ترشی و ساالد و یه سبد سبزی هم فرستاده .گفته واسه عروسم.
با خنده به رسا نگاه کردم که چقد با لذت کلمه ی عروسم رو به کار میبرد.
شروع کردم به خوردن :دستش درد نکنه .خیلی خوشمزست.
رسام که مشغول بود اروم گفت :یه روز میای بریم دیدنشون؟ دوس دارم تو رو بهشون
نشون بدم .اونا همیشه ارزو داشتن زن منو ببینن.
بی اختیار خندیدم :منو عقدم کن بعد ببرم .نمیگن این دختره کیه؟ خواستگاریش رفتین یا
نه؟
خودشم خندید :میگم زنمه .دروغ که نمیگم!
_من فقط محرمتم .همین!
چشاش شیطون شد :امشب یه زنی بهت نشون بدم .من و تو توی این ویالی درندشت.
هیشکی صداتو نمیشنوه.
اعتراف میکنم یه لحظه ترسیدم .اما به روی خودم نیاوردم و گفتم :بی صبرانه منتظرم!
خندید و بقیه ی غذاش رو خورد!
بعده ناهار یه راست گرفتیم خوابیدم تا خستگی از تنمون در رفت .خورشید داشت غروب
میکرد که بیدار شدیم .به خواست رسا لباس پوشیدم و رفتیم خرید.
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تو فروشگاه خانم فروشنده داشت خریدارو چک میکرد یه رسید به بسته کاندوم .لبخند
معناداری زد و حسابش کرد .با چشمای گرد به رسا نگاه کردم که چشمک زد و خندید.
خدا به دادم برسه امشب....
سر راه رسا از قصابی چند کیلو گوشت تازه و دل و قلوه خرید .سوار که شد گفتم:
رساااااا؟ من دست بهشون نمیزنما؟ دستام بو میگیره!
_ماهی که نیست.
_هر چی! من دست نمیزنم.
_نمیتونی از زیرش در بری .برنج شمالی هم تو ویال باید باشه .یه کته با کباب حسابی
میخوام!
داشت گریم در میومد! اخه منو چه به این کارا؟ درسته اشپزی دوس دارم ،اما این جور
کارا همیشه به عهده ی مامان بود....
لب برچیدم که با خنده گفت :عذا نگیر بچه! شوخی کردم!
نفسی از اسودگی کشیدم :خیلی بیشعوری .ترسیدم!
_کوچولوی من .االن رفتیم ویال همه چیو میسپرم به فاطمه خانم .زن سرایدارمون! من و
تو هم میریم باال و من به خدمتت میرسم.
نیشم باز شد :این خیلی بهتره!
دست انداخت دورم و بغلم کرد :اینجوری میترسم به ویال نرسیم.
جیغ کشیدم و ازش جدا شدم :اینجا نههههه!
رسا::::::::::::::
باالخره رسیدیم ویال و ملودی زودتر از من رفت باال و میدونستم نقشه داره! فاطمه خانم
رو صدا زدم و وسایل رو بهش سپردم و ازش خواستم برای شام کباب و کته محلی
درست کنه و خودمم رفتم باال!
درو که باز کردم ملودی شلوارشو کشید باال و با نیش باز به من نگاه کرد :بریم اب
بازی؟
مشکوک نگاهش کردم :هوا تاریک شده ها؟
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_رساااا؟ تو که میدونی من عاشق دریای شبم؟
_باشه باشه .تو عاشق دریای شب و جنگل مه الود و منی!
خندید :اخری رو خوب اومدی.
رفتم سر کمد و لباسامو با یه شلوارک سبز تیره و تی شرت مشکی عوض کردم .رو به
ملودی گفتم :الاقل لباساتو عوض کن .اینا که برا شنا خوب نیست!
بلوز شلوار پوشیده بود و موهاشو باال بسته بود و جلوش مثل همیشه چتری بود!
چشمکی زد و گفت :تو کاری به من نداشته باش .بیا!
اینو گفت و از اتاق رفت بیرون .جدی مشکوک بود ....من بهش گفته بودم ویالمون
جوریه که لب ساحلش میتونی کامال راحت باشی و حتی سرایدارمون هم اون طرفا نمیاد.
پس حاال چرا لباس پوشیده تنش کرده؟
رفتم پایین که دیدم تو سالن جلو تی وی نشسته .با تعجب کنارش نشستم :تو امشب خیلی
مرموز شدی ملودی .مگه قرار نبود بریم ساحل؟
_وای رسا بوی برنج محلی رو شنیدم حسابی گشنم شده .میشه اول شام بخوریم بعد بریم؟
_قربونت برم جوجه .هر چی تو بگی!
اینو گفتم و با هم مشغول تماشای سلایر گیم اف ترونز شدیم.
فاطمه خانم بساط کباب رو راه انداخته بود و بهش گفتم برای خودش و اقا مصطفی غذا
بکشه ببره و بقیه کارارو خودمون انجام میدیم .با اصرار قبول کرد و خودم رفتم سراغ
بقیه کبابا و ملودیم رفت میزو بچینه!
اول گوجه ها رو تو یه دیس جدا خالی کردم و بعدم نوبت کبابا شد .هر دو رو بردم تو
که دیدم میز هم امادست ....ملودی حق داشت! بوی برنج شمالی واقعا ادمو مست میکرد.
با هم شاممون رو کامل خوردیم و بعده کمی استراحت با هم رفتیم لب ساحل ....خدا رو
شکر هوا سرد نبود و با خیال راحت میتونستم اجازه بدم ملودی بره تو اب!
پا برهنه رفتم تو اب و به ملودیم اشاره کردم دنبالم بیاد.
ملودی:::::::::::::::
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رسا پشتش به من بود و داشت به ماه کامل که وسط اسمون بود نگاه میکرد .از فرصت
استفاده کردم و بلوز شلوارمو دراوردم.
بیکینی صورتی خیلی خوشرنگی زیرش پوشیده بودم که مطمئن بودم وقتی رسا ببینتش
هوش از سرش میره.
کمی جلو رفتم که رسا برگشت سمتم :بیا دی....
ماتش برد ....انتظار همین برخورد رو هم داشتم .با چشمای گرد چند بار سرتاپامو از
نظر گذروند!
لب باز کرد چیزی بگه که با ناز رفتم سمتش :بریم عزیزم؟
_ملودی؟
_جانم....
دستمو گرفت و وادارم کرد چند دور بچرخم .خندم گرفته بود اما جلوی خودمو گرفتم.
بالخره ایستاد و دوباره بهم خیره شد .زل زدم تو چشماش که یهو محکم بغلم کرد :فوق
العاده ای عزیزم! خدا تو خلقت تو هیچی کم نذاشته.
خندیدم که گفت :خودتو اماده کن واسه یه شب رویایی!
اینو گفت و قبل از اینکه من چیزی بگم رو دستاش بلندم کرد و چند دور چرخید .اینقد
جیغ کشیدم تا باالخره ایستاد .از بغلش پریدم پایین و هلش دادم تو اب ....تعادلشو از
دست داد و افتاد ....غش غش خندیدم که با پاش تعادلمو بهم زد و افتادم تو بغلش....
صدای جیغ و خنده هامون بین صدای موج های ساحل گم شده بود .ماه کامل درست
باالی سرمون بود و دریای شب رو کمی روشن کرده بود!
تو اب بین بازوهای رسا قفل شده بودم و نمیذاشت از بغلش تکون بخورم ....من اینو
نمیخواستم ....نمیخواستم حاال حاال اسیرم کنه .میخواستم دیوونش کنم امشب....
اونقد قلقلکش دادم تا باالخره دستاش شل و ازش جدا شدم ....خیلی گنده بود ....خیلی!
با خنده نگاهم کرد :اخرش فرار کردی!
براش زبون دراوردم :اگه منو میخوای باید تالش کنی .الکی که نیست.
_میخوامت و برای داشتنت حاضرم جونمو بدم.
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خیز برداشت سمتم که سریع به خودم اومدم و فرار کردم .از اب اومد بیرون و شنای
ریز و نرم ساحل شروع کردم به دویدن ....صدای جیغ خنده هامون حسابی بلند شده بود
و اون لحظه حس میکردم خوشبخت ترین دختر دنیام ....و در واقع همین طور هم بود!
به خیال خودم داشتم از رسا دور میشدم که یهو دو تا دست قوی از زمین جدام کرد .جیغ
بلندی کشیدم که رو ساحل درازم کرد و خودشم اومد روم :از دست من در میری فسقل؟
خندیدم :تو پاهات گندست .زود بهم میرسی!
_فقط پاهام گنده نیست.
منظورشو فهمیدم و جیغ بلندی کشیدم که با لباش ساکتم کرد ....هر دو با ولع افتادیم به
جون هم و رسا دستاش هم بیکار نبود و تمام تنمو فتح میکرد.
بعده چند دیقه که حسابی از لبای هم سیر شدیم از هم کمی فاصلع گرفتیم تا نفس بگیریم!
خیره شدیم تو چشمای هم ....نور ماه نصف صورتشو روشن کرده بود و خیلی جذاب
شده بود.
اروم گفت :بریم تو؟ بدنت خیسه میترسم سرما بخوری!
_میخوام همینجا حست کنم .میخوام همه جا با من خاطره داشته باشی!
لبخند جذابی زد :میدونی که عاشق تجربه های جدیدم.....
اینو گفت و هر دو همزمان به لبای هم حمله کردیم!
هوا سرد شده بود ....تنمون خیس بود و این سرما رو مضاعف کرده بود ....اما این
چیزا تا زمانی معنی داره که تو بغلت عشقت نباشی ....رسا چنان داغ و گرسنه نگاهم
میکرد که سرما رو به کل فراموش کرده بودم و تنمو سپرده بودم به لبای داغش ....اونقد
هیجان داشتم که فقط رسا میتونست کنترلم کنه و با یه سکس داغ تمام انرژیمو خالی کنه!
اونم انگار مثل من امشب با همیشه فرق داشت ....صدای اه و ناله هامون ساحلو پر کرده
بود و دیگه الزم نبود وقتی از لذت زیاد دارم دیوونه میشم خودمو کنترل کنم!
با نور خورشید که تو صورتم بود بیدار شدم ....رو تخت بودم! یادم نمیاد کی اومدیم تو
اتاق!
دستای رسا محکم دورم حلقه شده بود و نمیتونستم تکون بخورم .اروم صداش زدم :رسا؟
پاشو ظهر شده!
تکون نخورد ....فشاری به سینش دادم که تکون خورد :جونم؟
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_بیدار بشیم دیگه.
_باشه عزیزم.
باالخره دستاشو ازاد کرد و بلند شدم ....نگاهی به هر دومون انداختم .لخت بودیم!
خواستم چیزی بگم که نگاه گرسنه ی رسا رو بدنم باعث شد سکوت کنم .فعال طاقت یه
رابطه ی دیگه رو نداشتم ....همه ی تنم کوفته بود!
خودش اروم گفت :بلند شو ملودی .پاشو یه چیزی تنت کن تا کنترلمو از دست ندادم.
میدونم دیشب خیلی بهت فشار اومده و االن دیگه نمیتونی!
_با هم بریم حموم؟
_ملودی....
خندیدم و از تخت پریدم پایین :شوخی کردمممم.
اینو گفتم و حوله بدست رفتم سمت حموم ....از اینکه روش تاثیر میزارم میتونم دیوونش
کنم یه حس خیلی خوبی بهم دست میده که وصف ناپذیره!
دوش گرفتم و زدم بیرون که رسا هم بعد از من رفت تو ....از رفتارش خندم گرفت.
حتی نگاهمم نکرد!
موهامو خشک کردم و لباس پوشیدم رفتم پایین .کمی برای صبحونه دیر شده بود اما با
این حال میزو چیدم و کره و گردو و عسل محلی هم گذاشتم روش و چند تا تخم مرغ
محلی هم نیمرو کردم که رسا اومد :اومممم .چه بویی راه انداختی خانوم کوچولو! خیلی
گشنمه.
اومد نشست و منم نیمرو ها رو گذاشتم روی میز :دیشب چه موقع اومدیم تو؟
_دمدمای صب بود؟ هوا خیلی سرد شده بود که اوردمت تو!
نیشم باز شد :دیشب عالی بود .عالی!
لبخند مهربونی رو لبای رسا نقش بست :فوق العاده بود .عاشق شیطونیانتم.
خندیدم و سرمو انداختم پایین ....صبحونه ی کاملی زیر نگاه مشتاق رسا خوردم و بعدشم
رفتیم تو جنگل! هوا ابری بود و بارون نم نم میبارید.
لحظه به لحظه ی کنار هم بودنمون رو عکس میگرفتیم و میدونستم بعد ها این عکسا
برام کلی خاطره رو تداعی میکنه ....من به معجزه ی عکس ایمان دارم!
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رسا::::::::::::::::::::
راه میرفتم و به ملودی نگاه میکردم ....میخواستم ذخیره کنم واسه روزایی که نیست.
میخواستم ازش سیر بشم اما همه چی برعکس بود! فقط تشنه تر و حریص تر میشدم.
سیر شدن از ملودی؟ چه خیال خامی....
یکی دو ساعت بعد که هر دومون مثل موش اب کشیده شده بودیم برگشتیم ویال .یه
راست رفتیم تو سالن جلو شومینه نشستیم ....ملودی با لذت بو کشید :اومممم .بوی غذا
میاد.
راست میگفت .فاطمه خانم بازم حسابی تدارک دیده بود!
به ملودی نگاه کردم :جدیدن زیاد گرسنه میشی و غذا عالقه نشون میدی؟ نکنه بارداری؟
خشکش زد :چی؟
_ممکنه خب....
رنگش پرید :وای رسا؟ جدی میگی؟ یا خدا ....حاال چه خاکی به سرمون بریزیم؟ وای
خدا غلط کردم.
زدم زیر خنده :شوخی کردم بچه .باور کردی؟؟ مگه الکیه؟
با حرص برگشت سمتم :خیلی بیشعوری ....خیلی!
با خنده نگاهش کردم که مشتی کوبوند تو شکمم .خندم بیشتر شد :مشت پشه هم محکم
تره.
جیغی از حرص کشید که خندم شدت گرفت!
ناهارو خوردیم و تصمیم گرفتیم بعده کمی استراحت امشب بریم کافه ای که نزدیک ویال
بود و هر شبم برنامه ی زنده داشت .مثل بقیه ی کافه ها نبود و فضای باز و شادی
داشت .میخواستم همه جاهایی که میشناسم با ملودی خاطره داشته باشم ....نمیخواستم کم
بیارم اما حسم بهم میگفت پریماه موفق میشه و من متنفر بودم از این حس!
اگه ملودی رو ازم بگیرن ....اگه نداشته باشمش زندگیم مختل میشه .اگه نباشه که برام
بخنده ....ناز کنه ....شیطونی کنه ....اخ که من میمیرم!
خوده ملودی چی؟ میتونه با نبود من کنار بیاد؟ میتونه بدون من زندگی کنه؟
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بهتر بود توی این سفر به این چیزا فکر نکنم ....ده روزه طالیی روبه رومه و تا سیزده
بدر فرصت فکر کردن دارم ....بهترین راه اینه که حاال که دارمش ازش لذت ببرم و به
اینده فکر نکنم که االنم خراب بشه....
یکی دو روزی گذشته بود و طعم زندگی رو داشتم حس میکردم .ملودی  24ساعته کنارم
و من به این فکر میکردم اگه عروسم میشد و بودنش دائمی بود این دنیا بهشت میشد
برام....
اقاجون و خانم جون اصرار داشتن بریم پیششون و باالخره ملودی قبول کرد .عصر بود
و قرار بود برای شام بریم ....استرسش برام خیلی شیرین بود .هی میپرسید چی بپوشم.
چطور رفتار کنم .چه کارایی رو رو انجام ندم ....منم با خنده میگفتم راحت باشه و اصال
به خودش سخت نگیره!
ملودی:::::::::::::::
ساعت  7بود باالخره راه افتادیم .ویالشون بهم نزدیک بود اما رسا خیلی اروم حرکت
میکرد که من استرسم کم بشه!
رسیدیم و ماشین رو تو حیاط بزرگشون پارک کردیم .رها اومده بود استقبالمون و به
محض ورودمون پیرزنی با چهره ی مهربون و دوس داشتنی اومد سمتمون و حسابی
ازمون استقبال کرد .چقد که منو بغل کرد و بوسیدم .کلمه ی عروسم هم که از زبونش
نمیوفتاد....
خانواده ی خاله و دایی رسا هم همونجا بودن و بعده سالم احوال پرسی باهاشون و
همچنین با مامان بابای رسا ،رفتیم سمت پیرمردی که باالی سالن نشسته بود .رسا خم شد
دستشو بوسید و منم همین کارو کردم .با محبت سرمو بوسید و بهمون خوش امد گفت....
رو مبل کناریش نشستیم که مامان بزرگش هم اومد و نشست .بقیه هم مشغول گپ زدن
بودن .نگاه یاسمن خیلی اذیتم میکرد اما سعی کردم به روی خودم نیارم و ریلکس باشم.
بابابزرگش با مهربونی نگاهم کرد و گفت :خوش اومدی دخترم .کسی که برای رسا
عزیزه رو تخم چشمای ما جا داره.
خجالت زده سرمو انداختم پایین و گفتم :ممنون .شما لطف دارین.
رسا با لحن جالبی گفت :اقا جون؟ خانم جون؟ عروسمو پسندیدین؟ دیدین اخرش یه
عروس خوشگل براتون اوردم.
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پدربزرگش خندید گفت :ای پدرسوخته.
مامان بزرگشم گفت :الهی من قربون خودت و عروس قشنگت برم .معلومه که پسندیدیم!
از این فرشته ی زمینی زیباتر و معصوم تر؟
رسا با لذت نگاهم کرد و تشکر کرد! بابابزرگش درباره ی خانوادم ازم سوال کرد و
وقتی فهمیدن بابام فوت شده خیلی ناراحت شدن و دلداریم دادن .اخرسرم رو رسا گفتن
زودتر با عموم هماهنگ کنن برای خواستگاری ....اینو که گفت همه با تعجب نگاهش
کردن .حتی خوده رسا!
خواستم چیزی بگم که رسا گفت وقتش که بشه حتما این کارو میکنه!
یکم دیگه پیششون نشستیم که رها اومد دستمو گرفت و برد سمت بقیه .دو تا دختر خاله
همسن خودش داشت و یه پسر خاله که میخورد  24_23سالش باشه .یاسمن و سجادم که
بودن.
به همشون دوباره سالم کردم و کنار رها نشستم .رها دوتا دختر خالشو به اسم های سحر
و سارا معرفی کرد و منم به اونا معرفی کرد .سحر که کوچیک تر میزد ذوق زده به من
گفت :بدجور خودتو تو دل اقاجون و خانم جون جا کردیا؟ همون لحظه ی اول بحث
خواستگاری رو پیش کشید!
خندیدم :ممنون .خوبی از خودشونه.
سجاد رو رها گفت :از این به بعد باید واسش خواهر شوهر بازی دربیاریا؟
هممون خندیدیم که رها گفت :مگه جرعت دارم؟ رسا منو میکشه!
سجادم اروم گفت :مگه جرعت داره.
رها چشم غره ای بهش رفت که هممون دوباره زدیم زیر خنده ....ناخوداگاه به یاسمن
نگاه کردم ....حقیقتا یه لحظه ترسیدم! نگاهش واقعا وحشتناک و پر از نفرت بود .واال
کیانا هم اینجوری نگاهم نمیکرد....
رسا کنارم نشست و دستشو دورم حلقه کرد :صدای خندتون سالن رو برداشته ها؟
سارا با شیطنت گفت :داریم برا عروسی شما برنامه ریزی میکنیم!
_اها .خودتون رو خسته نکنین .ملودی هنوز خیلی بچست .ممنکنه چند سال طول بکشه.
اه همه بلند شد ولی کسی چیزی نگفت!
رسا خم شد و اروم تو گوشم گفت :خوش میگذره .این دختره که اذیتت نکرد؟
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میدونستم منظورش یاسمنه .اروم گفتم :نه .ولی اینقد بد نگاه میکنه هر لحظه میترسم بهم
حمله کنه.
_غلط کرده مگه....
رها جیغ جیغ کنان گفت :رساااااا؟ شما که همش پیش همین .چیه باز داری تو گوشش
حرف میزنی؟ بزار امروز تو جمع باشین دیگه.
رسا با خنده نگاهش کرد :باشه بابا .پرده ی گوشم پاره شد .کی میشه تو شوهر کنی ما
راحت بشی!
صدای جیغ رها تو صدای خنده ی بچه ها گم شد .میدونستم با سجاد رابطه داره و سجادم
جوری نگاهش میکرد که کامال متوجه عالقه ی شدیدش بهش میشدی .رها واقعا خوشگل
بود....
به پیشنهاد پسر خاله ی رسا همگی رفتیم تو حیاط تا وسطی بازی کنیم .من و رسا و رها
و سحر با هم بودیم و بقیه هم با هم!
اول نوبت ما بود بریم وسط و رسا با اون هیکل گندش همون چند لحظه ی اولش توپ
خورد بهش و باخت .توپ که میرفت دست سجاد چنان اروم میزد که اعتراض همه بلند
میشد .سارا با عصبانیت گفت :دیگه به سجاد توپ ندین .مگه میخوای نازش کنی اخه؟
هممون زدیم زیر خنده که سجاد توپو از دستش قاپید و محکم شلیک کرد سمت سحر که
بهش خورد و اخش بلند شد .همشون از خوشحالی جیغشون بلند شد که سهیل پسر
خالشون از فرصت استفاده کرد و توپو پرت کرد سمت رها و خورد به پاش .اش و
الشمون کردن.
رها هم رفت بیرون و من موندم واسه دور  5تایی! با استرس به رسا نگاه کردم که
چشمکی بهم زد و بازی شروع شد .سارا اولین پرتابو انجام داد و بهم نخورد .توپ تو
دست سهیل بود ....یاسمن یه چیزی زیر گوشش گفت و اونم سر تکون داد و توپو خیلی
محکم پرت کرد سمتم که جا خالی دادم و نخورد بهم .تا رسا بیاد اعتراض کنه سجادم یه
ضربه دیگه زد که بهم نخورد .رها و سحر یه ریز تشویقم میکردن که سهیل توپو خیلی
محکم پرت کرد سمتم و تا به خودم بیام خورد به سرم و نقش بر زمین شدم.
سحر و سارا و رها با نگرانی اومدن سمتم که رسا خودشو به سهیل رسوند و یقشو
گرفت :مگه جنگه؟ چرا اینجوری میزنی؟
یاسمن خودشو انداخت وسط و گفت :عزیزم بازیه .حاالم که اتفاقی نیوفتاده.
رسا با عصبانیت نگاهش کرد :تو خفه شو.
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سجاد اومد سمت من :خوبی ملودی؟
_من خوبم .رسا رو اروم کن.
سر تکون داد و رفت سمتشون .بچه ها دورمو شلوغ کردن و دیگه نمیشنیدم اونا چی
میگن!
رها با نگرانی سر و تنمو بررسی کرد و خدا رو شکر اتفاقی نیوفتاده بود .سجادم رو
اونا رو از هم جدا کرد و رسا اومد سمتم :پاشو بریم دکتر!
_من خوبم رسا.
_گفتم پاشو بریم .تا نریم من خیالم راحت نمیشه.
خودمو لوس کردم :تا تو اینجایی چرا خودمونو سخته کنیم؟
لبخندی زد که رها گفت :نگران نباش رسا .هیچی نیست.
رسا که اروم شده بود دستمو گرفت و بلندم کرد .خواسم راه برم که بغلم کرد و رو
دستاش بلندم کرد :بریم تو االچیغ!
خطاب به رها گفت :یه نوشیدنی شیرین براش بیار.
رها چشمی گفت و رفت تو .سحر و سارا همراهمون اومد و رسا منو تو بغلش نشوند.
معذب جلو دخترا اما رسا بود دیگه ....کاریش نمیشد کرد!
رها برام اب اناناس اورد و با تشکر خوردمش .سجادم اومد و هممون دور هم جمع
شدیم .با اون یقه گیری رسا بازی دیگه کنسل شده بود و عذاب وجدان داشتم ....سهیل و
یاسمن نیومدن و معلوم نیست کجا رفتن .میدونم یاسمن بهش منو اونجوری بزنه....
مطمئنم! اما نمیخواستم چیزی بگم که باز دردسر درست بشه!
هوا دیگه کامل تاریک شده بود که رفتیم تو ....دخترا اصرار داشتن شب بمونیم و رسا
هنوز قبول نکرده بود .میدونستم باز برای امشب کلی برنامه ریزی کرده اما دوس داشتم
برنامه هاشو خراب کنم ....واقعا تو این چند روز یه جای سالم برام نذاشته و باید هر
جور شده کاری کنم امشب اینجا بمونیم و برم تو اتاق دخترا بخوابم .بزار یکم تو کف
بمونه و بیشتر تشنه بشه ....اره عالیه!
تو اشپزخونه با دخترا مشغول ساالد درست کردن بودیم که سارا گفت :این یاسمن معلوم
نیست کجا رفته!
سحر اروم گفت :میخواستی بمونه ملودی رو کنار رسا ببینه؟
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رها زد به پهلوش :هیییسسس .زن دایی میشنوه ناراحت میشه.
سحر با خنده گفت :ملودی ناراحت نمیشه؟
خندیدم :من دیگه عادت کردم .هر چند وقت یه بار یه عاشق دلخسته از راه میرسه و یه
جوریم با من رفتار میکنه انگار ارث باباشو خوردم.
سارا با هیجان گفت :من که عمرا فکر نمیکردم رسا یه روزی عاشق بشه و وفادار باشه
بهش .کجا با هم اشنا شدین راستی؟
_دوستای مشترک داشتیم و تو یه مهمونی خونه دوستش اشنا شدیم با هم .بعده به ماه هم
ابراز عالقه کرد و اوکی شدیم با هم.
سحر گفت :تو با دوس دختراش مشکلی نداشتی؟؟
_چرا خب! ولی اول با همه کات کرد بعد رل زدیم!
با صدای رسا همه برگشتم سمتش :چی دارین میگین به خانمم؟
با خنده نگاهش کردم :دارن میگن تو رو چطوری تحمل میکنم.
چشاشو ریز کرد و اومد کنارمون نشست :کی گفته اون وقت؟
_شوخی کردم عزیزم.
یه تیکه کاهو دادم دستش که سارا گفت :بابا رسا دو دیقه بیخیال ملودی شو .بزار ما یکم
گپ دخترونه بزنیم.
_نمیشه .دلم براش تنگ میشه!
با شیطنت گفتم :پس امشبو میخوای چیکار کنی؟
اخماش رفت تو هم :گفتم امشب برمیگردیم.
_رساااااا ....من دوس دارم بمونیم.
مشکوک نگاهم کرد که فرنوش جون که مشغول اشپزی بود گفت :رسا یه اتاق جدا
براتون خالی میکنم فقط بزار این بچه امشب پیش دخترا بمونه .میبینی که چقد دوس
داره!
وای خدا ....اب شدم از خجالت ....ببین چه جنس خرابی داره که مامانش اینقد خوب
میشناسدش .دخترا داشتن ریز میخندیدن که رسا با خونسردی گفت :اگه اینجوریه مشکلی
نیست .میمونیم.
اینو گفت و چشمک ریزی بهم زد و از اشپزخونه رفت بیرون!
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دیگه از این بدتر نمیشدن .صورتمو با دستام پوشوندم که رها گفت :مامان قربونت برم
که اینقد باحالی .عالی بود!
فرنوش جون اروم گفت :دردش همین بود دیگه .من که دیگه پسرمو میشناسم .ملودیم
مثال میخواست زرنگی کنه امشبو از دستش فرار کنه!
خجالت زده گفتم :وای فرنوش جون....
با مهربونی نگاهم کرد :راحت باش عزیزم .تو باید خوشحال باشی رسا اینقد میخوادت.
فکر اینکه امشب جلو این همه ادم با رسا برم تو یه اتاق بیشتر خجالتم زدم میکرد .بهتر
بود یه جوری به دخترا بفهمونم که ما بهم محرمیم .وگرنه زشت بود....
تو همین فکرا بودم که رها با ذوق کودکانه ای گفت :اینجور که پیداست من همین روزا
عمه میشم .وای قربونش بشم ....به هر کدومتون بره خیلی خوردنی میشه!
سرخ شده بودم دیگه ....سارا نیشگونی از بازوش گرفت :گل بگیر دهنتو دیگه .ملودی
بیچاره اب شد از خجالت.
رها با مهربونی دستمو گرفت :خجالت نکش عروس کوچولو .همه اینجا میدونن رسا چقد
دیوونته .حاال فکر کن یه مرد داغ مثل رسا عاشق بشه و عشقشم که یه دختر خیلی
خوشگله همیشه کنارش باشه .بخدا ما که خیلی وقته منتظریم رسا بیاد بگه ملودی
بارداره.
با چشمای گرد نگاهش کردم .تا حاال به این چیزا فکر نکرده بودم ....اینکه تو رابطه
باشی زیاد چیز عجیبی نیست .ولی وقتی از یه دید دیگه به رابطتون نگاه کنی و بفهمی
مردم چه تصوری ازتون دارن خیلی شوک برانگیزه.
مطمئنن خانوادش خیلی خوب میشناشنش و از تصور اینکه میدونن با هم رابطه داریم گر
گرفتم .وای خدا ....من واقعا احمقم!
با معذرت خواهی کوتاهی بلند شدم و زدم بیرون .به هوای تازه نیاز داشتم .میخواستم
فکرم ازاد باشه .بدون جلب توجه از سالن گذشتم و رفتم تو حیاط و رو پله ها نشستم.
االن فرنوش جون میدونه که ما رابطه داریم ....همه خانوادش میدونن .وای خدای من!
تصورشون از من چیه؟ اگه ما ازدواج کنیم ک بعدن بهم سرکوفت بزنن چی؟ بگن من
خودمو بهشون تحمیل کردم! اخ خدا ....من چیکار کردم .ندونسته چیکار کردم با زندگیم؟
بدیش این بود که پشیمون هم نبودم!
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رسا:::::::::::::::
ملودی با اخم از اشپزخونه خارج شد و رفت تو حیاط .عادی نبود! حتما یه چیزی
شده....
از بابا اینا معذرت خواهی کردم و رفتم دنبالش .رو پله های وردی ساختمون نشسته بود
و سرش پایین بود.
جلو رفتم و کنارش نشستم .نگاهم کرد ....خدای من! چشماش اماده ی باریدن بود .بی
اختیار بغلش کردم که تو بغلم اشکاش سرازیر شد.
بوسیدمش :ملودی؟ چی شده دردت به جونم؟ کسی چیزی بهت گفته؟ مامانم یا دخترا
حرفی زدن؟؟
سرشو به عالمت منفی تکون داد که گفتم :پس چی عزیزم؟ تو که داری منو نصف جون
میکنی!
اشکاشو پاک کرد و اروم گفت :همه دیگه میدونن ما با هم رابطه داریم .چه فکری در
موردم میکنن؟ االن از دید همه من یه دختر بی ارزشم که قبل از ازدواج و حتی
خواستگاری رسمی تن به رابطه دادم!
با چشمای گرد نگاهش کردم :چی؟ این مزخرفات چیه؟ کی اینارو گفته؟
_کسی نگفته رسا .خودم بهش فکر کردم .چون حقیقته .حقیقتی که من امروز فهمیدم.
دستمو دور شونش حلقه کردم :واقعا بچه ای!
_رسااااااااا....
_باشه باشه .داد نزن .بزار من حرف بزنم.
_باز میخوای بگی اشتباه میکنم.
_اره .چون واقعا اشتباه میکنی .میدونم واسه اینکه مامان گفت امشب بهمون اتاق جدا
میده این فکرا اومد تو سرت .درسته که همه میدونن ما با هم رابطه داریم .نه من چیزی
گفتم نه تو .ولی بقیه خر که نیستن .محاله با این عالقه ی شدیدی که من به تو دارم بزار
سالم از زیر دستم رد بشی .ملودی چرا به این فکر نمیکنی که رابطمون از سر عالقه ی
شدیده؟ در ضمن من و تو که محرمیم .پس دیگه چرا با این فکرا خودتو عذاب میدی؟
راستشو بگو ....از رابطه با من پشیمونی؟
با تعجب نگاهم کرد ....ملودی سنش خیلی کم بود و از طرفی ممکن بود تا چند وقت
دیگه از هم جدا بشیم و این ماجرای دختر نبودنش واقعا واسش یه معظله ! این اخری
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خودمم دیوونه میکرد ....اینکه ملودی بخواد بعده من با کسی باشه و این موضوع براش
مهم باشه.
صداش تو گوشم پیچید :هیچ وقت پشیمون نمیشم .خودم خواستم و االنم میخوام.
با خنده گفتم :االن که نمیشه .اخرشب در خدمتم.
با مشت کوبید تو بازوم :خیلی بیشعوری!
_ملودی؟ اگه یه زمانی از هم جدا بشیم تو چیکار میکنی؟
_یعنی چی؟ چرا باید جدا بشیم؟
_مثال زدم عزیزم .اگه جدا بشیم با این موضوع دختر نبودنت چیکار میکنی؟
_رسا....
_جواب منو بده .میری ترمیم میکنی؟
کم کم تعجب جای خودشو داد به عصبانیت :تو چی فکر کردی در مورد من؟ از تو جدا
بشم بعدش برم با یکی دیگه؟ اوال من هیچ وقت ازت جدا نمیشم ....دومن تو عشق اول و
اخر منی و مطمئن باش همون جور که قبل از تو کسی تو زندگیم نبود بعد از تو هم
نیست .از رابطه هم پشیمون نیستم چون ترجیح میدم تنها رابطم با کسی باشه که عشق
واقعیمه .رسا ....اینکه من به دست تو دخترونگیمو از دست دادم برام یه اتفاق فوق
العاده با ارزشه .میفهمی؟
نفس اسوده ای کشیدم :میفهمم عزیزم .به من حق بده نگران این جور چیزا باشم .میخوام
حتی اگه از هم جدا شدیم مطمئن باشم تو بازم برای من میمونی!
لبخند محوی زد :تا زندم مال توام.
لب زدم :منم....
خم شدم سمتش....نگاهم رو لبای برجستش بود .میخواستم لمسشون کنم تا حس مالکیتم
ارضا بشه .چند سانتیه صورتش بودم که صدای پا باعث شد عقب بکشم.
رها باالی پله ها ایستاده بود .نمیدونم چه جوری نگاهش کردم که ترسیده گفت :میدونم بد
موقع مزاحم شدم ،ولی میز شامو چیدیم .بیاین تو!
سر تکون دادم که زود رفت تو .ملودی با خنده بلند شد و خواست بره تو که با دست
نگهش داشتم و لباشو بوسیدم .سریع ازم جدا شد :خیلی فرصت طلبی!
_مال خودمن .به تو چه؟؟
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ملودی:::::::::::::::
ما که رفتیم تو همه اومده بودن و ماهم زود نشستیم .عاشق جمعیتای زیاد این شکلی
بودم .چون خیلی کم برام پیش میومد و منم دوس داشتم....
بعد از شام با دخترا رفتیم باال تو اتاق سحر و سارا .اتاق رها و یاسمن هم مشترک بود
ولی رها هم اومده بود پیشمون .چهارتایی رو زمین نشسته بودیم و داشتیم از هر دری
حرف میزدیم که یاسمن با ظرف میوه اومد تو .بقیه هم مثل من تعجب کرده بودن اما به
روی خودش نیاوردن و ازش استقبال کردن.
کنارمون نشست و گفت :سجاد میگه بریم ساحل .گفتم یکم استراحت کنیم بعد!
سحر ذوق زده پرید هوا :اخ جون .پس به میالد میگم بیاد پیشمون.
خندم گرفت .حتما دوس پسرشه.
سارا یکی محکم زد تو سرش :ادم نمیشی؟ نمیدونی سهیل زیاد ازش خوشش نمیاد؟
_به من چه؟ اصن به اون چه؟
هممون زدیم زیر خنده .یکی نیست بهش بگه اگه به داداشت ربط نداره پس به کی ربط
داره؟
یاسمن هی داشت زیر چشمی به من نگاه میکرد و منم سعی میکردم به روی خودم نیارم.
سارا رو به من گفت :اخرش امشب کجایی؟ نمیخوای تو اتاق ما بخوابی؟ خوش میگذره.
تا صب چرت و پرت میگیم.
_من که از خدامه .پسرخالت نمیزاره.
رها ریز خندید :دیدید بعده شام رفته بود پیش مامان هی میگفت اتاق ما چی شد؟
خندم گرفته بود :بغلی شده داداشت!
یاسمن سریع گفت :بغلی بود .منتها هر چند وقت یه بار بغلو عوض میکنه.
میخواست عذابم بده ....من نباید کوتاه بیام .دخترا با تعجب نگاهش کردن که گفتم :خبر
دارم از گذشتش .ولی هر کی باشه یه گذشته ای داره .رسا هم االن فقط با منه!
پوزخندی زد :زیاد خوشحال نباش .همین روزاست از تو هم خسته بشه .بهت قول میدم.
سارا با اعتراض گفت :یاسمن؟ بس کن دیگه .ما هممون میدونیم رسا چه جور ادمی بود.
ولی االن با گذشته زمین تا اسمون فرق کرده! یه ادم غریبه هم بیاد با نگاه کردن بهش
میگه رسا عاشق شده!
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پشت چشمی نازک کرد و گفت :اینا همه حرفه!
ارامش خودمو حفظ کردم و با لبخند حرص دراری گفتم :خب حاال به تو چه ربطی داره؟
سحر زد زیر خنده که سارا نیشگونی ازش گرفت .یاسمن داشت میترکید و اومد یه
چیزی بگه که رها گفت :بیخیال دیگه .این حرفا چیه؟ رسا االن ملودی رو میخواد .حاال
چه واقعی چه دروغی! دیگه بحث نکنید.
یه خیار برا خودم پوست کندم و از سحر خواستم داستان خودشو میالد رو برام تعریف
کنه!
ساعت نزدیک  10بود که رسا باالخره طاقتش تموم شد و اومد در زد :میشه این حرفای
دخترونه رو تموم کنید دیگه؟ ما تا فردا هم اینجاییم .اماده شید میخوایم بریم ساحل.
من که اماده بودم رفتم بیرون تا بقیه هم حاضر بشن .رسا تو راه رو بغلم کرد و چسپوندم
به دیوار :نمیگی دلم برات تنگ میشه دوساعته اومدی اینجا؟
خودمو لوس کردم :جدیییییی؟؟؟
خم شد و لبامو به دندون گرفت ....با جون و دل باهاش همراهی کردم و داشتیم دوباره
تو هم غرق میشیدم که دخترا یکی یکی اومدن بیرون .از هم جدا شده بودیم اما از
حالتمون معلوم بود تو چه حالی بودیم!
همه جز یاسمن یه چیزی بهمون پروندن و با شوخی و خنده راه افتادیم!
تا اخرشب ساحل موندیم و ساعت از نیمه شب گذشته بود که به خواست رسا برگشتیم.
دخترا هی برام چشم ابرو میومدن و من هی سرخ میشدم از خجالت!
فکر کنم با وجود این رفتارای رسا من باید عادت کنم به همه چیز! چون میدونم تمومی
نداره شیطنت رسا!
برگشتیم ویال و رفتیم تو اتاقی که برامون خالی کرده بودن و حتی نپرسیدیم قبلش مال
کی بود....
رسا::::::::::::::
با صدای در چشمامو باز کردم و سرمو از لحاف اوردم بیرون :بله؟
صدای مامان اومد :بیاین صبحونه بخورین!
_باشه .االن میایم....
به ساعت دیواری نگاه کردم .اوه 11 ....بود .فک کنم صبحونه بهونه بود فقط!
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لحافو کنار زدم و به ملودی نگاه کردم که کامال برهنه تو بغلم خواب بود .کمرشو دست
کشیدم و موهاشو بوسیدم :فنچم؟ پاشو ظهر شده.
کمی تکون خورد :اوممممم .خوابم میاد.
اینو گفت دوباره چسپید بهم .بدنم داشت بهش واکنش نشون میداد دوباره .باید ازش فاصله
بگیرم وگرنه حسابی ابروریزی میشد.
کمی رفتم عقب که چشماشو باز کرد و با تعجب نگاهم کرد :رسا؟
حواسش رفت رو پایین تنم .چشاش گردتر شد :نزدیک بشی جیغ میکشم.
خندیدم :من که داشتم میرفتم عقب تو بودی اعتراض کردی!
پشت چشمی برام نازک کرد و نشست :خوابمو پروندی.
_چه خوب .چون حسابی دیر کردیم.
با نگاه کردن به ساعت اهش بلند شد :همش تقصیر توعه.
_من؟ یادمه بار دوم بخاطر شیطنت تو بود!
_اره ولی اونی که تا دو ساعت سیر نمیشه تویی.
با خنده بلند شدم و لباس پوشیدم :از بس شیرین و خوردنی هستی .دست من که نیست!
پوفی کرد و بلند شد ....لباس پوشید و رفت سمت سرویس .اومد بیرون و بعده مرتب
کردن موها و لباسش با هم رفتیم پایین .خدا رو شکر کسی تاخیرمون رو به رومون
نیاورد و قرار شد بعده ناهار برگردیم ویالی خودمون!
تمام مدتی که کنارم نبود از دور نگاهش میکردم و مراقبش بودم .این چند روز در حد
مرگ بهم وابسته شده بودیم و کم کم داشتم از این سفر پشیمون میشدم .جدایی بعدش هر
دومون رو میکشت!
به هوای خودم خواستم اخرین روزای با هم بودنمون رو کنار هم باشیم ولی ظاهرا فکر
خوبی نبود!
دوس داشتم برش دارم ببرمش یه جای دور ....جایی که هیشکی دستش بهمون نرسه.
جایی که مامانش نتونه پیدامون کنه و ملودیم نفهمه مامانش چه جور ادمیه! میدونم اگه
بفهمه خورد میشه ....اونکه سنی نداره .هنوز برای فهمیدن خیلی از چیزا بچست!
بعده ظهر برگشتیم ویالی خودمون و بعده یه دوش طوالنی گرفتیم خوابیدیم تا شب!
***
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روزا یکی یکی میگذشتن ....بهترین روزای زندگی یکی یکی میگذشتن و من نمیتونستم
زمان رو متوقف کنم .نمیتونستم مانع از حرکت عقربه های ساعت بشم .حس میکردم
دارم به لحظه ی مرگم نزدیک میشدم و هیچ وقت تا این حد خودمو ضعیف و دردمند
ندیده بودم.
حتی ملودی هم فهمیده بود یه مرگمه و هر چی اصرار میکرد حرفی برای گفتن نداشتم.
عصر دوازدهم فروردین بود و قرار بود سیزده بدرو بریم ویالی اقاجون و بعدش یه
راست بریم تهران!
فرداشب ....فرداشب باید کات کنیم ....تنها یه روز دیگه این خوشبختی دووم داره و من
هیچ کاری ازم ساخته نیست .حالم از این همه ضعیف بودن خودم بهم میخورد .من که
حاضر بودم براش جونمو بدم و مقابل دنیا وایسم ....پس چرا االن اینقد ساده دارم پا پس
میکشم.
مطمئنم اگه ملودی همه چیو بفهمه و دالیلمو بهش بگم قبول نمیکنه .براش قابل درک
نیست واقعا.....
لش کرده بودیم تو بغل هم و رو تخت دراز کشیده بودیم .دستم تو موهاش بود و اونم
داشت روی شکم و سینم خط های فرضی میکشید! فقط لباس ریز تنش بود و منم یه
شلوارک فقط ....بعده یه ماراتن طوالنی بازم دلم میخواستش و میدونستم باید یکم دیگه
فرصت بدم!
اروم گفت :فرداشب برمیگردیم!
یه اهی هم اخرش کشید که دلم اتیش گرفت .میخواستم بگم کاش فقط بر میگشتیم .ما
فرداشب از هم جدا میشیم!
بیشتر به خودم چسپوندمش و سرمو فرو بردم تو گردنش ....نفس عمیقی کشیدم و اروم
لب باز کردم:
دوس دارم نگات کنم تا که بیحال بشم
تو ازم دل ببری منم اغفال بشم
دوس دارم برای تو با همه فرق کنم
خودمو توی چشات یه تنه غرق کنم
کمی ازش جدا شدم و زل زدم تو چشماش:
با تو باشم غم چیه؟ با تو مرگم اسونه
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اخه دیوونه میشم وقتی میگی دیوونه
چنان ذوقی تو چشماش بود که منو دیوونه تر از قبل میکرد ....خواستم برم سمت لباش
اما جلوی خودمو گرفتم و ادامه دادم:
حال میده ناز کنی تا نوازشت کنم
بی خودی قهر کنی غرق خواهشت کنم
دل بدم به خنده هات سپر بالت بشم
الهی تصدقت ....الهی فدات بشم
مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم
لعنتی صدام بزن هی بگو تا حض کنم
دستشو فرو برد تو موهام خیره شد تو چشمام که ادامه دادم:
تو حصار بغلت زندگی به کاممه
همه چیت مال منه سندش به ناممه
وقتی میخندی برام خونه افتابی میشه
گلدونا گل میکنن اسمون ابی میشه
گالی نسترنو بزار پشت پنجره
زل بزن توی چشام تا دلم ضعف بره
ذوق زده از گردنم اویزون شد و گفت :وای رسا ....عالی بود ....عالی!
بوسیدمش و گفتم :اگه عالی بود پس جایزه بده دیگه.
مشکوک نگام کرد :چی دوس داری؟
دستمو اروم رو شکمش کشیدم و گفتم :از همونایی که یه ساعت قبل بهم دادی.
با جیغ صدام زد :رسااااااا؟ تو چقد جون داری.
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رفتم روش و دستمو رو پاش کشیدم :میدی یا نه! من که از تو سیر نمیشم.
چشمای خمارشو اروم باز و بسته کرد :من که نمیتونم به تو نه بگم!
از رو لباس زیر بوسه ای وسط پاهاش نشوندم که اهش بلند شد ....نگاهش کردم :من که
هنوز شروع نکردم کوچولوی سکسی؟
خمار نگاهم کرد :خب پس زود باش شروع کن دیگه!
خندیدم و رفتم روش ....اینکه مثل خودم داغ بود بیشتر از هر چیز دیگه ای حالمو خوب
میکرد!
صب با صدای جیغ جیغ ملودی از خواب بیدار شدم :چیشده؟ چه خبره؟
حاضر و اماده گفت :ساعت  9شده .پاشو دیگه .ما اخرین نفراتیم االن.
با خنده رو تخت نشستم و تو بغلم نشوندمش :طوری نشده که .چرا اینقد نگرانی .االن
میریم!
یهو صورتش تغیر کرد ....اخماش رفت تو هم و لب برچید :هی دارم خودمو سرگرم
میکنم که یادم بره .نمیخوام دائم به این فکر کنم که امشب تو بغلت نمیخوابم.
دستم محکم دورش حلقه شد :معذرت میخوام.
با تعجب نگاهم کرد :چرا؟
_این اخریا دیگه از این سفر پشیمون شده بودم ملودی!
_با من بهت خوش نگذشت؟
اخمام رفت تو هم و با خشونت بوسه ای از لباش گرفتم و گفتم :این چند روز واسم
رویایی ترین بخش زندگیم بود .اگه بدونی بودن کنارت چقد برام لذت بخشه!
_پس چرا....
حرفشو قطع کردم و گفتم :معذرت میخوام چون تو رو اینقد به خودم وابسته کردم.
پشیمونم چون از روزای بعدش میترسم .ملودی من و تو دیگه نمیتونیم مثل گذشته راحت
با دلتنگیمون کنار بیایم.
سرشو اروم تکون داد .خواستم حرف بزنم که گوشیم زنگ خورد .با دیدن اسم رها گفتم:
فک کنم خیلی دیر کردیم.
ازم جدا شد و گفت :من جواب میدم.تو برو دست و صورتتو بشور.
_چشم خانمم.
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بلند شدم و رفتم سمت توالت....
ملودی:::::::::::::::
ساک و بقیه ی وسایلمون رو تو ماشین چیدیم که از همون جا حرکت کنیم سمت تهران.
با رسیدنمون رها و دخترا اومدن استقبال ....همه تو حیاط بزرگ ویال جمع بودن و بساط
ناهار رو هم همون جا به پا کرده بودن .بعد از سالم و علیک با دخترا رفتیم به بزرگترا
سالم کردیم و کنارشون نشستیم .دور از ادب بود اگه یه راست میرفتیم کنار بچه ها....
مامان بزرگ رسا دائم قربون صدقم میرفت و از رسا میخواست زود به زود بهشون سر
بزنیم .رسا فقط میگفت چشم و سرشو مینداخت پایین ....قسم میخورم یه چیزیشه .این
چند روز اخر هی تو خودش غرق میشه و حواسش از اطرافش پرت میشه .دلیل هم که
میخوام میگه بخاطر اینه سفرمون داره تموم میشه.
دلیلش منطقیه اما نمیدونم چرا نمیتونم باور کنم....
با اینکه صبحونه ی مفصلی کنار رسا خورده بودم اما با بوی غذاهای شمالی که خانم
جون تدارک دیده بود حسابی اشتهام باز شده بود و برای ناهار لحظه شماری میکردم....
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یه ساعتی رو با بچه ها سرگرم بودیم که سهیل و سجاد بساط جوجه کباب رو راه
انداختن ....ذوق زده به رسا نگاه کردم که با خنده گفت :بزار چند دیقه بگذره برات یه
سیخ بال کش میرم!
_اخ جون....
دوباره به جمع دخترا پیوستم .یاسمن داشت از خواستگارای خارجیش میگفت و کامال
مشخص بود داره اغراق میکنه! حرف که میزد یه جور ناز و عشوه ی خاصی تو
رفتارش بود که بی اختیار جذبت میکرد و هر چقد بیشتر نگاهش میکردی بیشتر به
زیباییش پی میبردی....
من موندم چطور رسا چند ساله دست رد به سینش زده .اخه واقعا خوشگل و جذابه .نکنه
کمکم بهش جذب بشه؟ وای خدای من ....حتی فکرشم دیوونم میکنه .اگه بفهمم رسا به
دختری غیر از من حتی نگاه کرده هم دیوونه میشم!
_ملودی؟
برگشتم سمت رسا ....یه سیخ بال زعفرونی کباب شده دستش بود که حسابی داشت بهم
چشمک میزد .ذوق زده دستمو جلو بردم که بردش عقب و گفت :یه ساعته اینجایی....
کافیه دیگه! بیا پیش من بشین تا بهت بدم.
خندم گرفت ....خواستم بلند بشم که رها گفت :بشین بابا شوهر ذلیل .چیه هی بهش رو
میدی؟
با خنده نگاهش کردم :خودمم دلم براش تنگ شده .امروز اخرین روز سفرمونه!
نگاه نفرت انگیز یاسمن هم داشت اذیتم میکرد ....با شوخی و خنده بلند شدم و رفتم سمت
رسا که داشت میرفت طرف االچیغ .معلوم بود دلش تنگ شده و میخواد تنها باشیم.
کنارش نشستم که بلندم کرد و رو پاهاش نشوندم .خودمو تو بغلش جمع کردم :میبینن
رسا .زشته!
_مهم نیست .االن فقط میخوام بغلم باشی تا اروم بشم.
به صورت مردونه و جذابش خیره شدم ....ابهتش خیره کننده بود واقعا.
تمام بال های کباب شده رو یکی یکی دراورد و به خوردم داد .منم تمیزشون میکردم و
یکمشو میذاشتم دهنش ....هم میخوردیم هم حرف میزدیم! اونقد سرگرم هم بودیم که
متوجه اطراف نبودیم .واسه همین بود که وقتی برا ناهار صدامون زدن با دیدن سفره ی
پهن شده هاج و واج موندیم....
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دستامون رو شستیم و بهشون ملحق شدیم که بابای رسا گفت :شما دوتا ظاهرا اصال از
هم سیر نمیشین؟ نه؟ دل ما رو اب کردین اینقد که همو میخواین!
خجالت زده سرمو پایین انداختم که رسا گفت :به خودتون رفتم که باباجون.
اینبار داییش گفت :سالها بود همچین رابطه و عشق خالصی رو ندیده بودم .رسا جان تو
باید خوشحال باشی که خدا این لطف رو بهت کرده ! برای قدردانی ازش فقط کافیه قدر
بدونی و حفظش کنی.
رسا که معلوم بود با حرفای داییش رفته تو فکر سر تکون داد د تشکر کرد .کاش
میدونستم چی تو سرشه و چی فکرشو اینجور مشغول کرده.
بشقابمو برداشت و از انواع غذا ها پرش کرد و چند تیکه کباب و ماهی شکم پر هم
گذاشت کنارش .با خنده نگاهش کردم :عزیزم من که نمیتونم همه رو بخورم.
_تو شروع کن فعال .نتونستی خودم کمکت میکنم.
برای خودشم کشید و شروع کردیم ....سجاد داشت برنامه ی یه سفر کیش رو واسه اخر
فروردین جور میکرد .میگفت قراره با دوستای قدیمیش بره و هر کدوم از ما هم دوس
داریم باهاش بریم.
با موافقت دخترا فرنوش جون هم به رفتن رها رضایت داد .دلم میخواست ما هم بریم
ولی رسا گفت احتماال سرش شلوغ باشه و نتونه بره .باید مخشو بزنم که بریم ....یه سفر
دیگه و چند روز کنار هم بودن عالی بود!
با چنگال یه تیکه رون کبابی رو برداشتم و بردم سمت رسا .طبق عادت همیشگیش اول
دستمو بوسید و بعد لقمه رو خورد .از سکوت جمع فهمیدم باز جلب توجه کردیم! دوس
نداشتم زیاد تو دید باشیم ....ممکنه بعضیا چشم دیدن خوشبختی ادمو نداشته باشن .پس
باید احتیاط کنیم! به غذا خوردنم ادامه دادم و سعی کردم به اطرافم توجه نکنم!
یکی دو ساعت بعده ناهار رسا عزم رفتن کردن ....هر چی اصرار کردن بیشتر بمونیم
رسا قبول نکرد و بعده خدافظی مفصل سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم .اونقد خسته
بودم که هنوز از شهر بیرون نرفته خوابم برد....
رسا::::::::::::::::
به ملودی که غرق خواب بود نگاه کردم .گوشه ی خیابون نگه داشتم و صندلی رو براش
خوابوندم .بخاری ماشین رو هم روشن کردم و راه افتادم .مثل بچه ها معصوم بود....
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تا حاال نذاشتم اب تو دلش تکون بخوره ولی امشب باالخره با چهره ی زشت این دنیا رو
به رو میشه! دستمو رو موهاش کشیدم ....قرار بود امشب دلشو بشکونم و از خودش
جداش کنم .لعنت به من ....لعنت به پریماه....
گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم پریماه انگار فندک کشیدن زیرم .از بس ازش خوشم
میاد با اوردن اسمش سروکلش پیدا شد!
تماسو وصل کردم و گفتم :بگو....
صدای خندش تو گوشم پیچید :ادبت کجا رفته اقای دکتر؟
_کارتو بگو پریماه .اصال حوصله ندارم.
_عزیزم ....یادم رفته بود امشب میخواین جدا بشین .حیف شد مگه؟
با عصبانیت صداش زدم :پریماه....
_اینقد اسممو صدا میزنی ملودی ناراحت نمیشه؟
_خوابه .تو کارتو بگو و بیشتر از این عصبیم نکن.
_باهاش حرف زدی؟؟
_نه هنوز .امشب....
_دس دس نکن دیگه.
_مگه اسونه؟ تو که به هدفت رسیدی دیگه .امروز و فردا چه فرقی به حالت میکنه؟
_فرق میکنه هانی .قرار شد من اجازه بدم باهات بیاد سفر و تو هم در عوض روز اخر
ازش جدا بشی!
_نمیترسی از ضربه ای که دخترت میخوره؟
_من فقط نمیخوام دیگه شمارو با هم ببینم.
_برای یه بارم که شده در حقش مادری کن.
_تو این کارا دخالت نکن .من خودم میدونم دارم چیکار میکنم .تو حق انتخاب داشتی....
_اون بدون من میمیره .همون طور که من بدون ملودی میمیرم.
_تو نترس .کاری که بهت گفتم رو انجام بده!
_شرط دارم.
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_چی؟
_کافیه یه خواستگار براش بیاد .یکی به قصد خواستن ملودی پاشو بزاره تو اون خونه
به جون خودش قسم خون به پا میکنم.
_فکر نکنم بهت اجازه داده باشم برای من تعیین تکلیف کنی.
_حرف اخرمه .من با ملودی تموم میکنم و تو هم کافیه اجازه بدی براش خواستگار بیاد.
خداحافظ!
قطع کردم و کنار جاده پارک کردم ....سیگاری دراوردم و روشن کردم .تکیه دادم به
ماشین و به ملودی که غرق خواب بود نگاه کردم ....گناه این طفل معصوم چیه که بین
ما گیر کرده؟؟
ملودی::::::::::::::
خواب و بیدار بودم که رسا بغلم کرد و پیادم کرد .درو بست و رفت سمت اسانسور....
اومده بودیم خونه ی خودمون و این حسابی ذوق زدم میکرد!
تا رسیدیم به اتاق و رسا گذاشتم رو تخت خواب کامل از سرم پرید .هوا تاریک شده بود
و تصمیم گرفتم تا رسا کمی استراحت کنه منم یه شام خوشمزه درست کنم.
رفتم تو اشپزخونه که رسا لباس عوض کرده اومد پیشم :نمیخواد چیزی درست کنی
عزیزم .از بیرون سفارش میدم.
نگاهش کردم ....خسته و کالفه بود ....اینو از صورتش میفهمیدم....
_نمیخوای استراحت کنی؟
رو کاناپه نشست و با دست زد رو زانوش :بیا اینجا ببینم.
ذوق زده دویدم سمتش و رو پاهاش نشستم :جانم اقا رسا؟ کارم داشتی؟
لبخند خسته ای زد و موهامو بوسید :رسا قربونت بره فنچ کوچولو!
چند لحظه ای با حالت عجیبی نگاهم کرد و گفت :میدونی که دیوونتم و جز هیشکی حتی
به چشمم نمیاد.
_بیاد که خودم جفت چشماتو از کاسه در میارم.
بی رمق خندید :خیالت تخت .رسا تا ابد مال توعه .تمام و کمال!
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گونشو بوسیدم و بیشتر بهش چسپیدم ....انگار میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست!
باید بهش فرصت بدم تا با خودش کنار بیاد ....کمی موهامو نوازش کرد و گفت :من و
تو مال همیم .هر کجا که باشیم و هر زمانی که باشه .گاهی سرنوشت برخالف اون
چیزی عمل میکنه که ما میخوایم.
_رسا چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن.
خسته نگاهم کرد ....مکثی بلندی کرد و اروم گفت :ما باید جدا بشیم ملودی!
هنگ نگاهش کردم ....چی؟ جدا بشیم؟ این چی داره میگه؟ زده به سرش احتماال....
ازش جدا شدم و رفتم سمت اشپزخونه :اصال شوخی خوبی نبود .خوشم نمیاد با این چیزا
بخوای سر به سر من بزاریا؟
_شوخی نیست .کامال جدیم.
سر جام خشک شدم ....لحنش کامال جدی بود ....سرم داشت گیج میرفت .دستمو به
دیوار گرفتم که سریع خودشو بهم رسوند و بغلم کرد :ملودی؟ عزیزم؟
دستشو پس زدم :به من دست نزن .ولم کن!
به زور بغلم کرد و دوباره رو کاناپه نشست ....اشکام بی اختیار سرازیر شد .با عجله
گفت :بزار من حرف بزنم.
بهت زده نگاهش کردم :جدا بشیم؟ به همین راحتی؟
_راحت نیست ملودی .بزار من حرف بزنم .بهم فرصت بده .مگه فکر میکنی اسونه
برام؟
جیغ کشیدم :باورم نمیشه .باورم نمیشه رسا ....داری از تمومکردن این رابطه حرف
میزنی؟
دستمو محکم گرفت و دوباره نشوندم :قضیه اون جوری نیست که تو فکر میکنی .اگه
میگم جدا بشیم دلیل دارم .پس به حرفام گوش کن.
ساکت نشستم و زل زدم بهش ....مکث کوتاهی کرد و گفت :یه مشکالتی پیش اومده که
من و تو مجبوریم واسه یه مدت از هم جدا بشیم .نپرس چی شده چون به نفع خودته که
ندونی .اینو بدون من تحت هیچ شرایطی رهات نمیکنم ملودی .فقط یه مدت کوتاه جدا
میشیم تا اوضاع اروم بشه .من نمیخوام تو صدمه ببینی و میخوام هر جور شده ازت
محافطت کنم .باش ملودی؟ فقط یه مدت کوتاهه!
با گریه نگاهش کردم :بهم بگو چیشده؟ من حق دارم بدونم .من که دیگه بچه نیستم.
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با مهربونی دستشو رو موهام کشید :شاید یه روزی بهت گفتم .ولی االن نمیشه!
دستشو محکم پس زدم و جیغ کشیدم :داری مزخرف میگی ....چطور دلت میاد؟ چطور
میتونی از من جدا بشی؟ چطور میخوای بدون من زندگی کنی؟ تو میتونی رسا؟
میتونی؟؟؟
_اروم باش دردت به جونم .بدون تو زندگی کنم؟ من؟ مگه میشه؟ من که نگفتم میخوایم
برا همیشه جدا بشیم ....فقط یه مدت از هم دور میمونیم.
داد زدم :برو خودتو خر کن .فکر کردی نمیفهمم؟ من از چشمت افتادم ....بقیه راست
میگفتن! تو یه هرزه ای....
نمیفهیدم چی دارم میگم! اونقد عصبانی بودم که فقط جیغ میکشیدم :تو یه اشغال هوس
بازی که با دروغ و فریب اومدی تو زندگیم .حاال هم ازم خسته شدی ....مثل بقیه ....مثل
کیانا و دنیا و هزار دختر دیگه ای که تو زندگیت بودن! منه احمق....
با چکی که خوردم بقیه حرفام تو دهنم ماسید ....رسا منو زد ....با ناباوری نگاهش
کردم ....چشماش از عصبانیت داشت از کاسه درمیومد!
از بین دندونای کلید شدش گفت :خفه شو .یه کلمه دیگه بشنوم زندت نمیزارم!
کم کم از شوک در اومد ....حاال که دیگه خرش از پل گذشته داشت خوده واقعیش رو
نشون میداد!
گوشم داشت گز گز میکرد و صورتم عجیب سوز میداد ....طبیعی بود ....رسا با اون
هیکلش روم دست بلند کرده!
بلند شدم و رفتم سمت اتاق خوابمون .دیگه باید گورمو گم کنم ....تاریخ انقضات تموم شد
ملودی خانم! باید جا خالی بدی واسه نفر بعدی....
مانتوم رو پوشیدم که گریه امونم نداد و رو تخت نشستم ....کی قراره بعده من بیاد تو این
خونه؟ رسا بخاطر کی داره با من تموم میکنه؟
با گریه دست کشیدم رو بالش و لحاف ....اصن رسا چطور میتونه بعده من با کسی
باشه؟ چه برسه به اینکه بخواد بیارش تو این خونه ....تو این اتاق و....
_کجا شال و کاله کردی؟
با ترس نگاهش کردم :کاری باهام نداشته باش.
_چته؟ چرا اینقد ترسیدی؟
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_نترسیدم .میخوام برم خونمون.
_امشب اینجایی.
با تعجب نگاهش کردم :مگه نگفتی باید جدا بشیم؟ چرا باید پیشت بمونم دیگه؟
بی توجه به حرفم اومد و کنارم نشست ....اروم دستشو رو گونم کشید و زیر لب گفت:
بشکنه دستم .اخه چرا عصبیم میکنی؟
نگاهش کردم که خم شد و چشمامو بوسید :نریز این اشکارو ملودی .من خودم داغونم تو
داغون ترم نکن!
اینو گفت و محکم بغلم کرد ....این رفتارای ضد و نقیض چیه اخه؟ مگه میشه یه نفر
یکیو اینقد دوس داشته باشه و خودش برای جدایی پیش قدم بشه؟
اروم گفتم :چرا باید جدا بشیم؟
محکم تر چسپوندم به خودش :نمیشه بگم!
دوباره اشکام سرازیر شد :چطور باور کنم پای کسی درمیون نیست؟؟
ازم جدا شد و زل زد تو چشمام :به شرفم قسم پای هیچ احد و الناسی در میون نیست.
بهت قول مردونه میدم!
هق هقم بلند شد :پس بهم بگو چرا ....چرا زندگی دوتامون رو بهم میزنی؟ چرا میخوای
این خوشبختیو خراب کنی؟
سرشو انداخت پایین :مجبورم .واسه اینکه تا ابد داشته باشمت مجبورم یه مدت ازت جدا
باشم!
دوباره همون حالت عصبی بهم دست داد و شروع کردم به جیغ کشیدن :مجبور
نیستی ....مجبور نیستی رسا! چون من نمیزارم .من ازت جدا نمیشم .الکی که نیست! من
با تو عشقو تجربه کردم .اولین و اخرین رابطم با تو بوده .نمیخوام از دستت بدم .نمیخوام
حتی یه روز ازت دور باشم ....چون نمیتونم .چون اگه تو رو ازم بگیرن میمیرم.
میفهمی؟ من بدون تو میمیرم رسا .بخدا میمیرم....
هق هق میکردم و حرف میزدم ....هیچی نمیفهمیدم .فقط زندگی بدونه رسا میومد تو
ذهنم و من میدونستم که بدونه حضورش یه روزم دووم نمیارم! تا سرحد مرگ عاشقش
بودم و بهش وابسته بودم ....حاضر بودم بمیرم ولی ازش جدا نشم!
رسا::::::::::::::::
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_میفهمی؟ من بدون تو میمیرم رسا .بخدا میمیرم....
جمله اخرشو که گفت نفس کم اورد دیگه .سرشو انداخت پایین و هق هقش تو خونه
پیچید ....لعنت به من ....حالم داشت از خودم بهم میخورد .این بچه منو تکیه گاه خودش
میدونست .اگه من نباشم ،اگه جا خالی بدم دووم نمیاره.
به سختی بغلش کردم و بین بازوهام حبسش کردم :اینقد بی تابی نکن دردت به جونم.
نمیدونی چه زجری دارم میکشم .فکر نکن برای من اسونه .به جون خودت قسم دارم از
درون خورد میشم .به خدا اگه مجبور نبودم نمیذاشتم واسه یه روزم ازم دور باشی .حاالم
فکر نکن میزارم! فقط اسمش جداییه ....قول میدم بهت بازم با هم در ارتباط باشیم .من
اگه تو رو نبینم و لمست نکنم که دیوونه میشم .فقط بقیه باید فکر کنن ما جدا شدیم.
با تعجب نگاهم کرد :بعد میخوای باور کنم پای کسی درمیون نیست؟ میخوای به کی ثابت
کنی تنهایی؟ هان؟؟
_ملودی....
_عصبی نشو رسا .من حق دارم .یه نگاه به رفتارت بنداز! کامال مشخصه .راستشو
بگو ....از یاسمن خوشت اومده؟
داد زدم :خفه شووووووو! هر چی میخوام اروم باشم نمیزاری .منه احمق دو ساعته دارم
برات حرف میزنم اینه جوابم؟
دوباره اشکاش سرازیر شد :بهم نمیگی دلیلت چیه؟ بعدش میگی بقیه باید فکر کنن ما
کات کردیم .خب من چه فکری باید بکنم؟
_یه روز میفهمی ملودی! اینقد عجله نکن!
ساکت شد و سرشو گذاشت رو سینم ....هق هق خفش بدجوری دلمو به درد می اورد
ولی میدونستم باید اجازه بدم خودشو خالی کنه .ای کاش منم میتونستم گریه کنم....
اونقد گریه کرد تا کم کم تو بغلم خوابش برد ....اشکاشو از صورتش پاک کردم و اروم
رو تخت خوابوندمش!
مثل فرشته ها میشد تو خواب ....پاک و معصوم! به سختی رهاش کردم و از اتاق اومدم
بیرون .امشب اخرین شبیه که پیشمه و باید با خاطره ی خوب از هم جدا بشیم ....برای
سرگرم کردن و اروم کردن خودم به اشپزی پناه اوردم ....یه بسته میگو در اوردم و
تصمیم گرفتم اسپاگتی با میگو درست کنم .ملودی خیلی دوس داشت.
حسابی مشغول بودم که با صدای پای ملودی برگشتم سمتش ....اومد و تکیه داد به اوپن:
دلم واسه این صحنه ها تنگ میشه!
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جلو رفتم و بغلش کردم :چرا نخوابیدی؟ خسته بودی!
_تمام مدت که تو ماشین خواب بودم امروز .تازه هم کابوس دیدم که از خواب پریدم....
خواب دیدم تو داری با یاسمن عروسی میکنی!
بیشتر به خودم فشارش دادم :دیوونه شدی؟ کسی جز تو عروس من بشه؟ محاله....
سرشو باال اورد و خیره شد تو چشمام :قول میدی مال کسی جز من نشی؟
_ملودی ....الهی قربونت برم .من همین االنم مال توام بچه! بهت که گفتم جداییمون فقط
ظاهریه .خودتم خوب میدونی من بدون تو دووم نمیارم.
با بغض سر تکون داد ....سعی کردم جو رو کمی عوض کنم .رفتم سراغ غذا :زحمت
میز رو میکشی عزیزم؟
_باشه!
تو سکوت شاممون رو خوردیم و بعدشم رفتیم تو سالن .تو بغلم نشوندمش که گفت :خسته
نیستی؟
لبخند زدم :اصال .میخوام تا خوده صبح باهات باشم .با هم حرف میزنیم ....فیلم
میبینیم ....تازه میخوام بریم دور دور....
چشاش برق زد :راست میگی؟
_خب معلومه .مگه همیشه دوس نداشتی؟
_ارزوم بود.
_امشب هر کاری تو دوس داری میکنیم.
اینو گفتم و دستمو رو پای لختش کشیدم!
با چشمای معصومش بهم خیره شد :من همین االن تو رو میخوام!
لبخندی رو لبم نشست ....منم میخواستمش ولی نمیدونستم از پیشنهادم استقبال میکنه یا
نه .حاال که خودشم مشتاقه دیگه دلیلی وجود نداره....
سرمو جلو بردم و لبشو بوسیدم ،بکر بود و ناب ....مثل روز اول!
باورم نمیشد دیگه مال من نیستن ....باورم نمیشد دیگه نمیتونم لمسش کنم .کمی ازش
فاصله گرفتم و دستمو روی گونش کشیدم که گفت :اگه این اخرین سکسمون باشه چی؟
اگه دیگه نتونم لمست کنم ....شبا تو بغلت بخوابم چی؟
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شوکه نگاهش کردم :ملودی؟
یه قطره اشک رو گونش سر خورد :خودتو ازم نگیر رسا .تو رو خدا....
نذاشتم جملش تموم بشه و حمله کردم سمت گردنش ....بغلش کردم و بردمش تو اتاق! رو
تخت خوابوندمش و رفتم روش ....گردنشو اروم مک زدم که اهش بلند شد ....سرمو
بردم تو موهاش و گفتم :بهت قول میدم یه روز دوباره همه چی درست بشه و اون روز
دیگه کسی نمیتونه تو رو ازم بگیره! اگه تو عاشق منی من دیوونه ی توام ....روانیتم
بچه! تو کاری با من کردی که برا اولین بار تو این زندگی عاشق شدم .حاضرم واسه
چشمات دنیا رو بهم بریزم ....ببین دیگه چشمات چه قیامتیه ملودی....
خمار نگاهم کرد ....چشماشو بوسیدم و سرمو بردم تو گردنش و عمیق نفس کشیدم:
گردنت  95درصد الکل داره و  5درصد باقیش....
کمی عقب رفتم و خیره شدم به لباش ....بوسه ای ازش گرفتم و گفتم :اینجاست .بقیش
اینجاست.
اروم گفت :ولی مال تو همش تو چشماته!
لبخندی زدم و پیرهنشو دادم باال ....بوسه ای به شکمش زدم که اهش بلند شد .باال تر
رفتم و به لباس زیرش رسیدم .بوی تنش داشت مستم میکرد ....هر چقد میخواستم اروم
باشم نمیشد ....بی اختیار پیرهن و لباس زیرش رو گرفتم و با هم از وسط جر دادم....
اولش شوکه نگاهم کرد و بعده چند لحظه لبخند رو لباش نشست :دلم واسه وحشی بازیات
خیلی تنگ میشه!
بوسه ای بین سینه هاش زدم و گفتم :دلتنگی وجود نداره .من همیشه کنارتم فنچ کوچولو!
هر دو دستمو قاب سینه هاش کردم و شروع کردم به مکیدن و گاز گرفتن ....فرصت
نفس کشیدن هم پیدا نمیکرد و صدای اه و ناله هاش خونه رو برداشته بود .واقعا بعده
ملودی چطوری میتونم زندگی کنم؟ چطوری میخوام دووم بیارم بدون این عروسک
بغلیم؟
سعی کردم به فردا فکر نکنم ....االن مهم بود ....االن که تو بغلم بود و داشت زیرم از
لذت ناله میکرد!
اونقد با سینه هاش ور رفتم که با بی طاقتی سرمو باال اورد و نالید :تمومش کن رسا....
تو رو خدا!
_من تازه شروع کردم عزیزم.
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_دیگه طاقت ندارم .دیگه نمیتونم تحمل کنم....
_چیو نمیتونی تحمل کنی؟
شاکی نگاهم کرد :رسا....
_بگو ملودی؟ حرف بزن!
چشماشو بست و گفت :این همه لذت از توان من خارجه....
_پس بزار یه کاری کنم که بفهمی تحملت چقد باالست.
با تعجب نگاهم کرد که شلوار و لباس زیرشو با هم کشیدم پایین ....هینی کشید که پاهاشو
از هم باز کردم و بهش نزدیک شدم ....فهمید میخواد چیکار کنم و سعی کرد پاهاشو
ببنده! اما مگه من میذاشتم؟؟
با دستام پاهاشو از هم باز نگه داشتم و زبونمو اروم الی پاش کشیدم ....جیغی از لذت
کشید که منم حریص تر کرد و ادامه دادم....
ملودی:::::::::::::::
با نوازش الی پام چشمامو باز کردم :رسا؟
_جان دلم....
_بازم میخوای؟ من دیگه نمیتونم.
_خواستن که میخوام ولی فکر کنم سه بار تو یه شب واست خیلی زیاده .اینبارو بهت
تخفیف میدم!
_اگه حامله بشم خیلی خوبه!
خندید :تا حاال که دوس نداشتی؟
_االن دوس دارم .شاید بچه بتونه پای تو رو بند کنه!
برم گردوند طرف خودش و زل زد تو چشمام :دیوونه شدی؟؟ این حرفا چیه؟
_تنها فکری بود که به ذهنم رسید.
_ملودی من و تو مال همیم و بهت هم گفتم این جدایی دائمی نیست .پس اینقد خودتو اذیت
نکن و فکرای بچه گونه هم نکن!
سر تکون دادم که پیشونیمو بوسید و بلند شد :بریم حموم؟
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_اره .خیلی دوس دارم!
رسا:::::::::::::::::
با هم دوش گرفتیم و زدیم بیرون ....داشتم الکی گولش میزدم .داشتم دلشو خوش
میکردم .خودمم خوب میدونستم حاال حاال نمیتونم داشته باشمش و رابطه ی مخفی هم
امید واهیه ....پریماه خیلی زرنگه! ولی باید دووم بیاریم .هم من هم ملودی....
لباس پوشیدیم و از خونه زدیم بیرون .ساعت  2بود و میخواستم تا هر وقت دوس داره
بیرون باشیم .نمیخوام تا وقتی کنارمه حسرت چیزی به دلش بمونه ....ملودی ملکه ی
منه! منی که تا حاال هر چی خواستم بدست اوردم و از این به بعد باید تو حسرت ملودی
بمونم!
با هم تو خیابونای خلوت تهران دور میزدیم و تو سکوت فقط نظاره گر گذر زمان
بودیم....
از دور متوجه فست فودی خیلی بزرگ و شیکی شدم که باز بود .بهونه ی خوبی بود
واسه حرف زدن....
رو به ملودی گفتم :گشنت نیست عزیزم؟
_یکم .تو چی؟
_منم اره .دوتامون عادت داریم بعده سکس گشنمون میشه .با پیتزا چطوری؟
ذوق زده نگاهم کرد :اخ جون .باید سیب زمینی سرخ شده هم برام بخری!
_تو جون بخواه کوچولو.
ماشین رو جلو درش پارک کردم و پیاده شدیم ....به جز ما یه اکیپ دختر و پسر جوون
تو سالن بودن و دو تا زوج دیگه!
من و ملودی هم نشستیم و هر دومون منو رو برداشتیم تا سفارش بدیم.
من پپرونی و یه استیک دودی سفارش دادم و ملودیم یه هات داگ و سیب زمینی سرخ
شده سفارش داد.
گارسون که سفارشارو گرفت و رفت ملودی اروم گفت :االن با خودشون میگن اینا این
وقت شب چطوری میخوان اینقد غذا رو بخورن.
سرمو بردم جلو و گفتم :واسه هضم شدنش یه پیشنهاد عالی دارم!
نیشش باز شد :مرسی از پیشنهادت .ترجیح میدم اصن هضم نشه.
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از این تیز هوشیش خندم گرفت :قربونت برم که اینقد زود میگیری منظورمو.
_باهوشم دیگه!
به لباش و بعدم به چشماش نگاه کردم :بیشتر از باهوش بودن سکسی هستی.
گونه هاش رنگ گرفت و سرشو انداخت پایین .دلم براش ضعف رفت و دستشو گرفتم:
نبینم خجالت بکشی عمرم؟
نگاهم کرد :اخه تو خیلی رک حرف میزنی رسا.
لبخند زدم :عاشق این ارغوانی شدن گونه هاتم.
لبخندی زد که دستشو گرفتم و بلندش گرفت :بیا اینجا ببینم.
_رسا زشته.
_هیسسسس....
رو پاهام نشوندمش و دستمو انداختم دورش .نگاه بقیه رو حس میکردم اما اهمیتی
نمیدادم.
با شیطنت گردنمو بوسید :موافقی بعده غذا یه راست بریم خونه؟
مات نگاهش کردم :ملودی....
خندید :چیه؟ خب هوستو کردم.
بدون جلب توجه یقش رو کمی پایین اوردم و باالی سینش رو بوسیدم و خمار نگاهش
کردم :فقط فرصت بده برسیم خونه!
شیطون نگاهم کرد :من که کاری نکردم.
_هیسسس .تو االن هر چی بگی من دیوونه تر میشم.
با خنده از رو پام بلند شد و رفت سرجاش نشست :پس بهتره راحت غذاتو بخوری.
_چقد دیر کرده لعنتی ....ملودی ....فک نکنم بزارم به خونه برسیم .تو ماشین که
مشکلی نداری؟
_نه عزیزم .فقط میخوام با تو باشم .زمان و مکانش مهم نیست.
_هیسسسسس!
خندید :چشم.
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ملودی:::::::::::::::
صبح با نور افتاب تو صورتم بیدار شدم ....تو بغل رسا قفل بودم و هردومون لباس
تنمون نبود!
کمی تکون خوردم که بیدار شد :ملودی؟ هنوز زوده بیدار بشی؟
_امروز چهاردهم بود رسا .باید میرفتم مدرسه.
سرشو از زیر لحاف بیرون کشید و به ساعت روی دیوار نگاه کرد :ساعت ده شده .دیگه
فایده نداره که!
_باید برم خونه دیگه .هر چی بیشتر بمونم جدا شدن ازت برام سخت تره.
اینو که گفتم دستاشو محکم تر دورم حلقه کرد و گفت :یادت نره من مال تواما؟ ملودی
میفهمی؟ اینو هیچ وقت یادت نره .رسا تا ابد مال توعه .جسمش ...روحش ...قلبش! من
دیوونه ی توام ملودی....
صداش بغض داشت .منم بغض کرده بودم .کاش فقط میفهمیدم چی باعث شده رسا با این
همه عالقه بخواد ازم جدا بشه .چه دلیلی داره اخه؟
به زور جلوی اشکامو گرفتم و ازش جدا شدم .یه راست رفتم سر کمد و لباسام رو
پوشیدم ....همون طور که مانتوم رو میپوشیدم گفتم :لباسام رو نمیبرم .نمیخوام هیچ کدوم
از وسایلم رو ببرم .ولی اگه مزاحمن با خودم میبرمشون.
از پشت بغلم کرد :هیسسسسس! دیگه تکرار نشه .بارت اخرت باشه ملودی ....از این
خونه هیچی با خودت نمیبری .مگه قراره دیگه برنگردی؟ مگه داری واسه همیشه
میری؟ این خونه با تمام وسایلش از تو دست نخورده میمونه .نمیزارم یه تیکه از لباساتو
هم ببری .میدونم قراره شبای زیادی رو تو این اتاق تنها بخوابم و لباساتو بغل کنم تا
خوابم ببره....
برگشتم سمتش و سرمو گذاشتم رو سینش :چرا داری خودتو ازم میگیری؟ چیکار کنم تا
پشیمون بشی؟ به چی قسمت بدم؟
هق هقم تو خونه پیچید ....شونه هام از شدت گریه میلرزید و رسا محکم بغلم کرده بود و
میخواست ارومم کنه :تو رو خدا گریه نکن ملودی .عزیزدلم گریه نکن .نزار داغون تر
از اینی که هست بشم .خوردم نکن ملودی....
سرمو بلند کردم و زل تو چشماش :قسم بخور بعده من کسی نمیاد تو این خونه! قسم
بخور هیشکی رو نمیاری جام ....زود باش رسا....

261

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

_قسم میخورم .به همون خدایی که تو رو سر راهم قرار داد و کاری کرد دیوونت بشم
قسم میخورم هیچ کسی جات تو این خونه و تو قلبم نیاد .تو عشق اول و اخره منی! چشم
و گوش بسته که نیستم ....بخاطرت به همه چی و همه کس پشت پا زدم و االن با نبودت
هم دیگه کسی نمیتونه جاتو بگیره .خیالت راحت ....تا اخر عمرم این قلب فقط مال
خودته.
ازش جدا شدم و شالمو انداختم سرم :من برم دیگه.
_خودم میرسونمت.
_نه رسا .بزار تنها برم ....هر چقد بیشتر کنارت باشم جدا شدن ازت برام سخت تره.
من همین االنم دارم میمیرم بخدا.
دستمو گرفت :تنهات نمیزارم ملودی .االنو میزارم خودت بری خونه .اما همیشه
مراقبتم ....اینو مطمئن باش.
چیزی نگفتم و با برداشتن کیفم و گوشیم از اتاق زدم بیرون .با سرعت سالن رو طی
کردم و با پوشیدن کفشام از خونه زدم بیرون .درو بستم و به دیوار راه رو تکیه دادم....
اشکام دوباره سرازیر شد ....خدایا نزار این جدایی طوالنی بشه .قسمت میدم نزار از
رسام دور بمونم ....خواستم برم سمت اسانسور که صدای فریاده رسا رو شنیدم که
داشت خدا رو صدا میزد ....خودمو کال فراموش کردم و واسه رسا زجه زدم .چه دردی
داشت میکشید؟ چیشده بود که به منم نتونست بگه؟ خواستم برم سمت خونه اما پشیمون
شدم و سوار اسانسور شدم و رفتم پایین ....از ته دل از خدا میخواستم این اخرین باری
نباشه که رسا رو میبینم....
رسا:::::::::::::::
رفت ....رفت و من احمق فقط نگاهش کردم .منه بی عرضه ی اشغال گذاشتم با گریه
خونمو ترک کنه! تا ابد خودمو نمیبخشم که باعث شدم دلش بکشنه ....شیشه ی عطرو
برداشتم و کوبیدم تو اینه و عربده زدم ....خدا رو صدا زدم ....کاش دلش برام بسوزه....
دلش بسوزه و ملودی رو بهم پس بده!
رو زمین نشستم و تکیه دادم به دیوار ....میدونم تو زندگی زیاد گناه کردم ولی حاضرم
با گرفتن جونم تاوان پس بدم نه با از دست دادن ملودی!
یعنی االن چه حالی داره؟ میخواد بره تو خونه کسی که باعث این جداییه ....کاش میشد با
هم فرار میکردیم و میرفتیم یه جای دور .جایی که دست هیشکی بهمون نرسه! ولی
لیاقت ملودی خیلی بیشتر از این حرفاست....
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خدا لعنتت کنه پریماه....
ملودی:::::::::::::::
با حال بدم در خونه رو باز کردم و رفتم تو ....مامان تو سالن داشت ناخناشو سوهان
میکشید و با دیدن من گفت :به به ملودی خانم ....به خونت خونت خوش اومدی!
_سالم .خستم میرم تو اتاقم.
_چیزی شده؟
_نه.
اینو گفتم و رفتم تو اتاقم .حوصله هیچی نداشتم ....دلم گرفته بود و نمیدونستم باید چیکار
کنم .چند ماه فقط باهاش بودم ولی حاال بلد نیستم بدون حضورش زندگی کنم .مثل یه تیکه
از وجودم شده بود لعنتی....
گوشیم زنگ خورد .نسیم بود ....جواب دادم :سالم.
_سالم خره اشغااااال .چقد بی جنبه ای اخه .هنوز با رسا شمالی؟
_نه .دیشب اومدیم تهران.
_پس چرا امروز نیومدی مدرسه؟
_حالم خوب نبود.
_ملودی؟ صدات چرا گرفته؟ گریه کردی؟
_میای پیشم؟
_اره .حتما! تازه تعطیل شدیم فربد اومده دنبالم بهش میگم برسونم پیشه تو.
_میبینمت پس!
_باشه عزیزم .فعال.
گوشیو قطع کردم و رو تخت دراز کشیدم....
حوصله لباس عوض کردنم نداشتم ....به دیوار رو به رو خیره شده بودم و خاطرات
سفرمون رو یادم میومد .اخ که چقد خوشبخت بودیم و خودمون خبر نداشتیم .یعنی رسا
از قبل میدونست؟ خودشو اماده کرده بود؟ واسه همین همش میرفت تو فکر و گاهی وقتا
صورتش پر از غم میشد؟ کاش میدونستم دلیلش چیه....
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بی اختیار یه قطره اشک رو گونم سر خورد که با صدای در به خودم اومدم .اشکمو
پاک کردم و جواب دادم :بله؟
مامان اومد تو و گفت :من دارم میرم بیمارستان .تا اخرشب شیفتم.
_باشه .به سالمت!
_خدافظ.
رفت و درو بست ....چند دیقه نگذشته بود که در زدن .حتما نسیمه .بلند شدم و درو
براش باز کردم .پر انرژی سالم کرد :سالاااام.
بی مقدمه دست رو شکمم کشید :فنقل خاله چطوره؟
_بیا تو بی مزه!
_من که میدونم تو االن حامله ای .مگه میگه تو دو هفته با رسا تنها شده باشی و اون
بالیی سرت نیاورده.
_اره بال اورده .بدم اورده!
نیشش باز شد .اومد تو و درو بست :ای جونمممم .دیدی گفتم تو حامله ای؟ اصن واسه
همینه که اینقد حالت زار و نزاره ....اولش همین جوریه.
_اهههه ....چرت نگو نسیم .ما از هم جدا شدیم.
چند لحظه ای شوکه نگاهم کرد و پقی زد زیر خنده :مسخره.
لباساشو در اورد و پرت کرد رو مبل که گفتم :بخدا شوخی نمیکنم .دیشب کات کردیم.
ولی امروز صبح اومدیم خونه.
_مزخرف نگو .مگه الکیه؟ رسا دیوونه ی توعه....
بغضم ترکید :دیگه همه چی تموم شد!
هول زده بغلم کرد :ملودی؟ عزیزم گریه نکن .خدای من ....یعنی همه چی جدیه؟
_اره .رسا ولمکرد .خودش گفت دیگه تموم.
_اون عاشقته دیوونه .مگه میشه؟
ازش جدا شدم و رو مبل نشستم :حاال که شده.
کنارم نشست :برام تعریف میکنی؟
_ما کل تعطیالت عید کنار هم بودیم و همه چی عالی بود .همه چی! دیشب که اومدیم
تهران بی مقدمه گفت باید از هم جدا بشیم .منم اولش باورم نمیشد اما باور کردن و
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نکردن من فایده ای نداشت .هر چقد گفتم چرا و به چه دلیل نگفت که نگفت! اخه تو فک
کن ....ما که اینقد خوشبختیم و هیچ مشکلی نداریم یهو میاد میگه تموم .عادیه؟ میشه
باور کرد.
_اخه حرف منم همینه .یا داره سر به سرت میزاره یا یه دلیل مهم داره.
_اگه قضیه شوخی بود که دیشب بعده اون همه گریه بازم رو حرفش نمیموند .من حس
میکنم یکی دیگه اومده تو زندگیش!
_خفه شو توهم .بهت حق میدم حالت بد باشه اما حق نداری این حرفو بزنی .درسته رسا
قبال یه الشیه تمام عیار بود ولی عشق تو از این رو به اون روش کرد .این به همه ثابت
شده.
_خودمم نمیخوام باور کنم .چون همش میگفت باید یه مدت بگذره و جدا باشیم .میگفت
بعدن دوباره با همیم .ولی من باور نمیکنم .اون میخواست منو از سر خودش وا کنه.
حتما یکی اومده تو زندگیش!
دستمو گرفت و اروم گفت :بهت قول میدم رسا خیانت نکرده .ولی واسه اینکه مطمئن
بشی بهت ثابت میکنم.
_چطوری؟
_کاری نداره ....فردا تعقیبش میکنیم.
_سخته .نمیشه!
_خب میریم جلو ساختمونی که خونش اونجاست .اونقد میشینیم تا سر و کلش پیدا بشه!
ص_باشه .فردا بعد از مدرسه بریم.
_عالیه ....من مردم از گشنگی .ناهار چی دارین؟
_نمیدونم .برو ببین چیزی پیدا میکنی یا نه!
بلند شد و رفت سمت اشپزخونه .گوشیمو در اوردم و خیره شدم به عکس بک گراندم که
تو بغلش بودم و رو تخت دراز کشیده بودم .بی اختیار اشکام سرازیر شد ....تو همین
یکی دو ساعت حسابی دل تنگش شده بودم از این به بعد چطوری میخوام با نبودش کنار
بیام....
نسیم با دوتا بشقاب ماکارونی کنارم نشست :مامانت حسابی ترکونده .عالی شده .بخور!
_میل ندارم نسیم.
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_عصبیم نکن بخور تا نزدمت.
بشقابو ازش گرفتم و یکم خوردم .حق با نسیم بود .خیلی خوشمزه شده بود....
با بغض نصفشو خوردم و بقیشو گذاشتم رو میز :دیگه نمیتونم نسیم .دارم دق میکنم .از
گلوم پایین نمیره!
دستمو گرفت :فقط به این فکر کن که رسا عاشقته .مهم نیست االن جدایین .مطمئن خیلی
طول نمیکشه که بهم برمیگردین!
_فکر اینکه از یکی دیگه خوشش اومده باشه داره روانیم میکنه.
_ملودی؟ دل که فرودگاه نیست هی یکی بیاد بره .رسا تو تمام زندگیش به هیچ دختری
احساس نداشته .قسم میخورم جز تو چشماش هیچ دختری رو نمیبینه .نخوندی اون جمله
رو که میگه من ترجیح میدم عشق  30سالگیه یه مرد باشم تا هوس  20سالگیه یه پسر
بچه!
_باید خیالم راحت بشه.
_میشه .عجله نکن ،فردا همین موقع همه چی مشخص شده!
به مبل تکیه دادم و به گوشیم خیره شدم ....کاش زنگ بزنه .دلم براش تنگ شده.
نسیم زنگ زد خونشون و گفت شب پیشم میمونه .واقعا بهش نیاز داشتم ....باید یکی
باشه هی باهاش حرف بزنم .وقتی دلم بهونه رسا رو میگیره باید یکی باشه سرگرمم کنه
تا یادم نیاد چطور زندگیم حروم شد و همه چیزمو یه شبه از دست دادم....
رسا:::::::::::::::
ساعت  9شب که رفتم خونه .نمیخواستم ازش دور باشم .همین که بدونم بهم نزدیکه
ارومم میکنه.
فربد گفت نسیم رفته پیشش و کمی خیالمو راحت کرد .نمیخواستم تنها باشه که فکر و
خیال اذیتش کنه!
به مامان اینا سالم کردم و رفتم تو اتاقم ....لباس عوض کردم و رفتم تو تراس .سیگارمو
روشن کردم و یه اهنگ گذاشتم .دلتنگش بودم و میترسیدم بهش حتی زنگ بزنم .باید کم
کم با این درد کنار بیایم....
پک عمیقی به سیگارم زدم که خواننده شروع کرد به خوندن:
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گفتی از یاد تو میرم نه عزیزم مگه میشه
به جا چشمام قلبم اما پیش توست تا همیشه
"من ملودی رو هیچ وقت فراموش نمیکنم .اون مال منه ....تا ابد ....حتی اگه دیگه بهم
نرسیم"
فاصله بین من و تو تا کجا دنباله داره
قسمت این بود که جدا بمونیم از هم تا همیشه
"ولی این فاصله به معنای جدایی دائمی ما نیست ....هیچ کس نمیتونه ما رو جدا کنه"
روز موعود مطمئن باش که زیادم دور نیست
من کنار تو و تو مال منی تا همیشه
"روز موعود نزدیکه ....روزی که من و ملودی تا ابد مال همیم ....اون روز دیگه هیچ
کس نمیتونه ما رو جدا کنه"
نمی دونم که کجا و با که هستی نمی خوامم که بدونم
با تو من خونه ای ساختم توی قلبم تا همیشه
مگه تو نخواستی قول من و تو بمونه پابرجا
من که موندم ولی از تو خبری پیدا نمیشه
یه روزی یه وقت یه جایی چشم من می افته تو چشمای تو
اما این همون خیاله که با من هست تا همیشه
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نمی خوام که ناامیدی بشینه تو قلب خسته ام
چی دیدی خدا رو شاید بشی مال من همیشه
"من به اینده امیدوارم ....میدونم یه روز دوباره بهم میرسیم"
روز موعود مطمئن باش که زیادم دور نیست
من کنار تو و تو مال منی تا همیشه
سیگارمو تو جا سیگاری خالی کردم و بعدی رو روشن کردم ....گوشیمو برداشتم بهش
زنگ بزنم ،ولی ....ولی نمیشه! اگه زنگ بزنم بعدش حال دوتامون بدتر میشه!
لعنت به منه احمق ....منه اشغال زندگی خودمو که خراب کردم به جهنم زندگی اون طفل
معصوم رو هم نابود کردم....
در تراس باز شد :رسا؟
برگشتم سمت رها :بله؟
_بیا شام بخور .میزو چیدیم.
_میل ندارم .برو....
_اتفاقی افتاده؟
_نه .برو!
به جای اینکه بره اومد جلو و مقابلم ایستاد .با بهت نگاهم کرد :داری گریه میکنی؟
فریاد زدم :گفتم برو بیرون.
با ترس از تراس رفت بیرون ....من گریه میکنم؟ دستمو روی صورتم کشیدم .خدای
من ....صورتم خیسه اشکه!
اهنگ دوباره از اول پلی شد و بی اختیار هق هقم تو خونه پیچید ....دلم براش تنگ
شده ....همین االن میخواستمش ....اشکامو پاک کردم ،گوشیمو برداشتم و زدم بیرون .تو
چهارچوب در اتاق با مامان و بابا رو به رو شدم .هر دوشون ماتشون برده بود و به
صورتم و چشمای خیسم نگاه میکردن .مامان اروم گفت :چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟
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_باید برم.
بابا گفت :اول بگو چیشده؟
_بزارین فعال برم پیش ملودی .اروم که شدم میام باال!
سر تکون دادن و کنار رفتن .از خونه زدم بیرون و رفتم پایین .در زدم و نسیم درو باز
کرد و با تعجب نگاهم کرد :سالم رسا .چیزی شده؟
_کی خونست؟
_من و ملودی تنهاییم.
رفتم تو و یه راست رفتم تو اتاقش ....درو که باز کردم از جا پرید .مات خیره شدیم بهم!
چشماش خیس اشک بود و اون لحظه هزار بار خودمو لعنت کردم که من باعث این
اشکام ....اروم گفت :رسا ....خواب نمیبینم؟
_نه عزیزدلم .دلتنگی برات داشت منو دیوونه میکرد .دیگه نتونستم بیشتر از این جلو
خودمو بگیرم.
_چ ....چشمات ....تو گریه کردی؟
لبخند تلخی زدم :باید خون گریه کنم .جدایی از تو منو میکشه ملودی!
لب زد :دلم برات تنگ شده بود.
در اتاقشو بستم و خودمو بهش رسوندم :من بیشتر .خیلی بیشتر!
لبامون بهم چسپید و دیوونه وار همو میبوسیدیم ....لحظه ای از هم جدا شدیم تا نفس
بگیریم و دوباره حمله کردیم بهم .اشکامون میریخت رو صورتامون و خدا رو قسم دادم
به این همه دلتنگی ....قسمش دادم نزاره از هم جدا بشیم .نزاره این عشق واقعیه و پاک
حروم بشه .رو تخت دراز کشید و رفتم روش :مامانت کی میاد؟
نفس نفس میزد :گفت اخرشب .یکی دو ساعت دیگه!
_خوبه .وقت داریم....
اینو گفتم و دوباره خیز برداشتم سمتش .از لباش شروع کردم و رفتم پایین ....تا نوک
پاهاشو بوسیدم و خودمو کشیدم باال .به تاج تخت تکیه دادم و تو اغوشم گرفتمش....
گردنمو بوسید و گفت :باورم نمیشه تو االن اینجایی و خدا ارزومو براورده کرده .اونقد
دلتنگت بودم که ارزو میکردم زنگ بزنی .دیدنت برام محال بود!
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_چرا بهم زنگ نزدی؟ چرا خودتو عذاب دادی؟
_نمیدونم ....حس میکردم اذیت میشی!
هیچی نگفتم که با گریه گفت :دیگه از پیش نمیری؟ اومدی که بمونی رسا؟ تو هم مثل من
دووم نیاوردی؟
یه قطره اشک رو گونم سر خورد .گونشو بوسیدم و گفتم :دووم نمیارم بدون تو و میدونم
اخرش میمیرم از دوریت.
هق هقش تو گوشم پیچید :بمون کنارم .تو رو خدا دیگه نرو .من و تو بدون هم نمیتونیم
دووم بیاریم.
_مجبورم عزیزم .همین االنم که اینجام اشتباه کردم .به خواسته ی دلم اهمیت دادم و
اومدم ولی اشتباه بود.
اومد باال و رو پاهام نشست :چرا داری هر دومون رو عذاب میدی؟ چی تو دلته که به
من نمیگی؟
لبخند تلخی زدم :من زیاد نمیتونم بمونم .شاید اخرین باری باشه که به حرف دلم گوش
میدم .پس بزار از این لحظه ها نهایت لذتو ببرم.
اروم دستشو رو گونم کشید :اشکات منو میکشه رسا .اگه دوسم داری هیچ وقت گریه
نکن!
سرمو به عالمت مثبت تکون دادم و لبامو گذاشتم رو لباش ....دستای ملودی از من فعال
تر بود و با عجله پیرهنمو در اورد و پرت کرد رو زمین ....هر دومون در حالی که
نفس نفس میزدیم خیره شدیم تو چشمای هم ....تو چشم بهم زدنی از شر باقیه لباسا
خالص شدیم و چسپیدیم بهم ....اروم گفت :خوشحالم که فقط من میتونم ارومت کنم.
_این مسولیت تا ابد فقط گردن خودته.
لبخند دلبرانه ای زد و گفت :عاشق این مسولیتم....
حرکت اولو زدم و صداش به اه بلند و پر لذتی تبدیل شد! شیشه ی عمر من بود این دختر
کوچولو....
تو بغلم تکون خورد :میخوای بری؟
نوازشش کردم :فعال هستم عزیزم .ولی قبل از اینکه مامانت بیاد باید برم.
_به اون چه ربطی داره؟
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_بهش گفتم کات کردیم.
_دوس نداشتم اون بدونه.
_دیر یا زود همه میفهمن .ولی منم که نمیتونم ازت دل بکنم .بخدا اگه امشب نمیومدم
پیشت از فشار زیاد سکته میکردم.
با اخم نگاهم کرد :خدا نکنه .این حرفا چیه؟
_جدی میگم ملودی .دلتنگی برات داشت منو بیچاره میکرد! ممنون که ارومم کردی.
ولی بخدا تا قبل از اینکه بیام به سکس فکر نکردم .فقط خواستم بیام پیشت تا اروم بشم.
باور میکنی؟
لبخند کمرنگی زد :اره .چون منم مثل توام.
موهاشو بوسیدم و محکم تر بغلش کردم که گفت :وای ....نسیم!
خندم گرفت :دیگه بهش فکر نکن .ابرومون رفته دیگه!
_وای وای ....تا یه سال بهونه دستش دادم.
قلقلکش دادم :تا باشه از این بهونه ها.
غش غش خندید :نکنننن .رسا جان من قلقلکم نده....
با شنیدن صدای پریماه جا خوردم ....لعنتی چقد زود اومد!
لباس پوشیدم و ملودیم سریع لباساشو تنش کرد و بهش گفتم خودشو بزنه به خواب.
بوسیدمش و از اتاق زدم بیرون.تو سالن داشت با نسیم حرف میزد :رسا اینجاست؟ از
کی اومده؟
_سالم.
برگشت طرفم ....نسیمم نگاهم کرد که گفتم :ملودی خوابیده .برو پیشش!
سر تکون داد و رفت سمت اتاق ملودی .به پریمای عصبانی نگاه کردم :میدونم چی
میخوای بگی .ولی دلتنگی براش داشت دیوونم میکرد .نتونستم جلوی خودمو بگیرم.
یه قدم اومد جلو :کاری نکن همه چیو بزار کف دستش!
پوزخندی زدم :بی حیایی رو به حدی رسوندی که جاهامون عوض شده؟ تو داری منو
تهدید میکنی؟
_هر چی دوس داری فکر کن .االنم بمون باید باهات حرف بزنم.
_ملودی خیلی ضعیف شده .نمیخوام حساس بشه....
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_خیلی خب .فردا ظهر میام خونت.
_ولی....
_نمیخوام بخورمت که! حرف میزنیم باهم.
با اخم سر تکون دادم :اوکیه .شب بخیر!
رفتم سمت در خروجی ....لعنت بهت که زندگی من و دخترتو سیاه کردی!
درو باز کردم و رفتم تو ....این ساعت از شب همه باید خواب باشن اما المپ روشن
سالن چیز دیگه ای میگفت....
خواستم برم تو اتاقم که بابا صدام زد .رفتم سمت سالن :جانم؟
_بیا بشین.
رو به روی خودش و مامان نشستم :بفرمایید.
_خب حرف بزن .ما گوش میدیم!
_حاال من یه بار حالم بد شد .نمیشه شما به روم نیارید؟
_گریه کردن تو چیزی نیست که بشه ازش گذشت .من که پدرت بودم اولین بار اشکت
رو میدیدم پس بهمون حق بده نگرانت باشیم.
بی مقدمه گفتم :من و ملودی از هم جدا شدیم.
با تعجب خیره شدن بهم و مامان اول به حرف اومد :چرا؟ شما که عاشق هم بودین؟
_هنوزم هستیم .اما یه اتفاقاتی افتاده که دیگه نمیشه با هم باشیم .ازم نپرسین که نمیتونم
بگم!
بابا گفت :واسه این حالت بد شده بود؟
سر تکون دادم :من بدون ملودی میمیرم .تا بخوام با این قضیه کنار بیام طول میکشه.
_مگه چیشده اخه؟ کاری از دست ما برنمیاد؟
_نه .هیچ کس نمیتونه کاری کنه .فقط گذر زمان میتونه این مشکل رو حل کنه!
اینو گفتم و بلند شدم رفتم سمت اتاقم ....هیچ کس تو دنیا حال منو درک نمیکرد .حتی
خوده ملودی ....چون اونم نمیدونست علت این جدایی چیه و چه بسا بیشتر زجر میکشید!
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خودمو پرت کردم رو تخت ....اونقد به عکسای سفر شمالمون نگاه کردم تا باالخره
خوابم برد!
ملودی::::::::::::::::
صب با صدای نسیم بیدار شدم ....باید میرفتیم مدرسه .بلند شدم و لباس پوشیدم .هر چی
نسیم و مامان اصرار کردن صبحونه نخوردم و نسیمم یه لقمه گرفت و با هم زدیم
بیرون.
کل تایم مدرسه فقط منتظر بودم ساعت  12بشه و بریم بیرون .نسیمم به فربد گفته بود که
نیاد دنبالش ....باالخره تعطیل شدیم و با اژانس یه راست اومدیم جلو برجی که خونه ی
رسا اونجا بود.
نگهبان ساختمون که منو میشناخت چیزی بهمون نگفت و ما هم رفتیم تو البی .نسیم اروم
گفت :اون مامانت نیست ملودی؟
به جهتی که اشاره میکرد نگاه کردم .خودش بود .تنها نشسته بود و یه فنجون قهوه هم
جلوش بود.
اون تو البیه ساختمون رسا چیکار میکنه؟
یه گوشه خودمون رو قایم کردیم و نشستیم :شاید با کسی کار داره اینجا .نباید مارو ببینه!
_میدونه رسا اینجا زندگی میکنه؟
_نمیدونم .فکر نکنم.
ربع ساعتی نشسته بودیم و چشمام به در اصلی ساختمون بود که رسا بیاد ....اگه با یه
دختر بیاد تو چی؟ اگه حدسم درست باشه باید چیکار کنم؟ طاقت میارم عشقمو کنار کس
دیگه ای ببینم؟
نسیم اروم دستمو گرفت :چرا داری میلرزی ملودی؟ هنوز که اتفاقی نیوفتاده؟
_چیزی نیست .نگران نباش.
_اوه ....رسا اومد.
نگاهش کردم .تنها بود و این کمی ارومم میکرد .بر عکس همیشه به جای اینکه بره
سمت اسانسور اومد سمت البی ....نکنه مارو دیده ....سرمونو انداختیم پایین ولی بر
عکس تصورم رفت سمت مامان خیلی معمولی سالم کردن و دست دادن ....خدای من....
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با هم قرار داشتن .مامان کیفش رو برداشت و همراه رسا رفت سمت اسانسور ....سوار
شدن و رفتن باال....
همه اینا تو کمتر از چند دیقه اتفاق افتاد و من همین جوری ماتم برده بود.
نسیم اروم تکونم داد :ملودی؟ خوبی؟
_باور نمیشه .امکان نداره .اون ادم مامانم بود؟
_هنوز که چیزی مشخص نیست! فکرای بد نکن.
با عصبانیت نگاهش کردم :دیگه چطوری باید بهت ثابت بشه؟ االن که فکر میکنم دلیل
تمام رفتارای رسا رو میفهمم .دیشب نمیخواست مامانم بفهمه اومده خونمون .گفت بهش
گفته ما کات کردیم.
_ولی رسا دوست داره .یادت نیست دیشب با چه حالی اومد پیشت؟
_ولی انگار حاال گلوش پیش مامانم گیر کرده!
_ملودی....
_ازشون متنفرم .از اون زنی که یه عمر مامان صداش زدم .از رسایی که تمام احساسمو
به پاش ریختم و وقتی همه گفتن الشیه من ازش دفاع کردم و گفتم دیگه مثل قبل نیست.
_اروم باش عزیزم....
اشکام راه افتاد و هق هقم بلند شد .نسیم دستمو گرفت و بلندم کرد .زیر نگاه کنجکاو
مردم عبور کردیم و از ساختمون زدیم بیرون ....اشکام بند نمیومد ....مامانم با عشقم
ریخته بودن رو هم .مگه درد کمیه؟ مگه میشه باهاش کنار اومد ....من چقد احمق بودم
که نفهمیدم .چرا زودتر بهشون شک نکردم؟ از طرز رفتارای مامان ....از وقتی که رسا
میومد و مامان به خودش زحمت نمیداد لباسشو با یه لباس پوشیده تر عوض کنه .خاک
بر سره من خر ....ولی اخه چرا رسا بهم خیانت کرد؟ مگه من چی براش کم گذاشته
بودم؟
بی هدف و سرگردون با چشمای گریون تو خیابون راه میرفتم و به اطرافم هیچ توجهی
نداشتم....
خواستم از خیابون رد بشم که نسیم دستمو گرفت و کشیدم عقب :کجا دیوونه؟ داری
خودتو به کشتن میدی!
نگاهش کردم :ممنون که تا االن باهام اومدی .دیگه مزاحمت نمیشم.
_کور خوندی اگه فکر کردی با این حالت تنهات میزارم .هر جا خواستی بری با هم
میریم.
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_برو نسیم .میخوام تنها باشم .میخوام برم با بابام درد و دل کنم.
_ملودی من هنوزم باورم نمیشه رسا بهت خیانت کرده .اونم با مامانت ....پس اروم
باش .شاید ما اشتباه متوجه شدیم.
_دیگه برام مهم نیست .از دوتاشون متنفرم.
_کجا میخوای بری؟ بزار با هم بریم.
_گفتم که میرم پیش بابام .میخوام باهاش خلوت کنم .تو برو خونتون .نگران منم نباش!
_قسم بخور کار احمقانه ای نمیکنی؟
_برو نسیم .من حالم خوب نیست.
_تو رو خدا مواظب خودت باش .باشه؟
لبخندی زدم و براش سر تکون دادم .جلو اولین تاکسی رو گرفتم و سوار شدم....
از تو اینه نگاهم کرد که گفتم :بهشت زهرا لطفا.
سر تکون داد و حرکت کرد ....تمام ارزوهام نابود شد .زندگیم با یه عشق بچگونه با یه
اشتباه احمقانه به گند کشیده ....هیچ وقت نمیبخشمشون .اول اون زن اشغالی که حیفه اسم
مادره بزاری روش ....زنی که بخاطر هوسش زندگی تنها دخترشو خراب کرد!
اشکام یه لحظه هم بند نمیومد و راننده هم خیلی بد داشت نگاه میکرد .به محض رسیدن
کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم .تا قبر بابا دویدم و گریه کردم .اخ اگه زنده بود من
االن اینقد حالم بد نمیشد .میرفت هم میزد تو دهن رسا و اون زنیکه اشغال!
خودمو انداختم رو قبرش و هق هقم بلند شد ....از شدت گریه نمیتونستم حرف بزنم....
نفسم باال نمیومد ....بابا کاش بودی تا االن بغلم میکردی و ارومم میکردی .تا دختر
کوچولوتو نوازش میکردی .اگه بودی من دیگه غمی نداشتم ....دیگه هیچ کس برام مهم
نبود .دیگه رسا اهمیتی نداشت که من اینجوری براش زجه بزنم .دیگه عاشق نمیشدم که
بخوام خیانت ببینم ....اخ بابا کاش بودی ....امروز بیشتر از هر وقت دیگه بهت نیاز
دارم .من هیشکی رو ندارم بابا ....من خیلی تنهام ....ملودی کوچولوت خیلی تنهاست
بابا ....میخوام بیام پیشت .دیگه تحمل این دنیا رو ندارم .اگه بخوام از این به بعد رسا و
زنتو کنار هم ببینم میمیرم .بخدا میمیرم بابا ....من میخوام بیام پیشت .از این دنیا و
ادماش دیگه خسته شدم ....دیگه هیچ کسو ندارم بهش اعتماد کنم و بهش تکیه کنم.
چشمم افتاد به شیشه ی خالیه گالب ....اروم برش داشتم و خوردش کردم .یه تیکه تیزشو
برداشتم و نگاهش کردم ....یه حرکت رو رگ دستم و تموم .دردش فقط چند ثانیست....
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گذاشتم رو رگ دستم که یاد رسا افتادم .باید بهش زنگ بزنم .باید هر چی تو دلمه رو
خالی کنم .بزار بفهمه من برای اون عوضی خودمو کشتم و عذاب وجدان ولش نکنه!
گوشیمو در اوردم و شمارشو گرفتم .بعده چند ثانیه جواب داد .مثل همیشه با صدای بم و
مردونش اسممو صدا زد :جونم ملودی؟
جیغ کشیدم و گفتم :جونم و زهرمار .خائن اشغال .ازت متنفرم الشی .متنفرمممممم.
زندگیمو نابود کردی و احساسمو کشتی .هیچ وقت نمیبخشمت .هرزه ی عوضی ادم قحط
بود تا دست گذاشتی رو مامانم؟ حاال من باید شمارو با هم ببینم .منو دک کردی تا به
عشق و حالت با اون برسی؟
پرید وسط حرفم :چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ زده به سرت؟
_خفه شو .خفه شوووووو و دهنتو ببند .تو یه هرزه ای .یه الشی که فقط اومدی زندگی
منو خراب کنی .از تو و اون مامان اشغالم متنفرم .امیدوارم هر دوتون بمیرین.
دیدارمون میره اون دنیا .حاللتون نمیکنم!
اینو گفتم و قطع کردم ....نفس عمیقی کشیدم و قبل از اینکه پشیمون بشم شیشه رو روی
رگ دستم کشیدم ....خون همه جا رو گرفت و کمکم چشمام سیاهی رفت....
رسا::::::::::::::::
داد زدم :ملودی؟ ملودیییی؟؟؟؟؟
قطع شده لعنتی ....با استرس رفتم سمت در خروجی که صدای پریماه رو شنیدم :چیشده؟
ملودی چی میگفت؟
داد زدم :فکر کرده من و تو با همیم .فکر میکنه من بهش خیانت کردم.
_اخه از کجا؟ چطوری؟
_مهم نیست .باید پیداش کنم .حالش خیلی بده .میترسم بالیی سر خودش بیاره.
زدم بیرون که پشت سرم اومد و سوار اسانسور شد :منم باهات میام.
_فقط دعا کن بالیی سر خودش نیاره .بیچارت میکنم بخدا.
_چی میگی تو؟ اون دختر منم هست.
پوزخندی زدم :هه! واسه همین اومدی نشستی تو خونم و بهم میگی با هم باشیم؟؟
_اون قضیش فرق داره .من واقعا دوست دارم.
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_هییسسسس .دیگه نشنوم.
اسانسور ایستاده و یه راست رفتم سمت در خروجی که نگهبان صدام زد :اقای دکتر؟
برگشتم سمتش :عجله دارم .بعدن کارتو بگو.
_کار خاصی ندارم .خواستم بگم خانمتون اومدن اینجا و زودم رفتن .فکر کنم شما
ندیدینشون .درسته؟
با تعجب رفتم سمتش :ملودی اینجا بود؟
_بله .قبل از شما با دوستشون اومدن تو البی نشستن و بعد و اینکه شما و این خانم رفتین
باال هم اونا رفتن.
لعنتی ....لعنتی ....مارو با هم دیده ....فکر کرده من بهش خیانت کردم ....لعنت به من!
ازش تشکر و از ساختمون خارج شدم .االن کجا دنبالش بگردم ....اون فکر میکنه من با
مامانش ریختم رو هم .خدای من حاال چه غلطی بکنم؟
سوار ماشین شدم که پریماه هم سوار شد :باهات میام.
بی توجه بهش ماشینو روشن کردم و راه افتادم ....نسیم ....نسیم باید ملودی کجاست .بی
معطلی شمارشو گرفتم .باالخره جواب داد :بله؟
_نسیم؟ ملودی باهاته؟
_مگه برات مهمه؟ با چه رویی داری سراغشو میگیری؟
_شما دارین اشتباه میکنین! بخدا من به ملودی خیانت نکردم.
_ما خودمون دیدیم.
_االن بگو ملودی کجاست .بعدن توضیح میدم!
_گفت میره پیش باباش.
_ممنون.
قطع کردم و رفتم سمت بهشت زهرا ....پامو رو گاز فشار میدادم و زیر لب دعا میکردم
دیر نرسم ....اگه بالیی سرش بیاد من میمیرم!
ماشیو پارک کردم و دویدم ....از دور دیدمش رو قبر باباش دراز کشیده .زانوهام سست
شده بود و نمیتونستم راه برم ....پریماه زودتر از من خودشو رسوند و تکونش داد....
نمیدونم چی دید که جیغ کشید و کمک خواست ....هیچ کس اون اطراف نبود و به زحمت
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بلند شدم رفتم سمتش ....لباساش خونی بود و بیهوش بود .اروم کنارش زانو زدم:
زندست؟
با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفت :اره .باید زود برسونیمش بیمارستان.
قدرت هیچ کاری نداشتم .فقط تونستم بغلش کنم ....رگشو زده بود ....صداش زدم:
ملودی؟ عزیزدلم بیدار شو .رسات اومده! بیدار شو قربونت برم .چشماتو باز کن من
بدون تو میمیرم .بلند شو ملودی....
عربده زدم :قسمت میدم بیدار شو .تنهام نزار ملودی! من بدون تو طاقت نمیارم.
صدای پریماه رو شنیدم که گفت :معطل نکن رسا .باید ببریمش بیمارستان.
سویچ ماشینو دراوردم و دادم بهش :روشنش کن تا من بیام!
رفت و منم ملودی رو دستام بلند کردم .داشتم دق میکردم ....فکر از دست دادنش داشت
بیچارم میکرد .موهاشو کنار زدم و بوسیدمش :من بهت خیانت نکردم عزیزم .قسم
میخورم هیچ وقت بهت خیانت نکردم!
خودمو به ماشین رسوندم و همون طور که بغلم بود سوار شدم .پریماه رفت سمت
بیمارستان خودشون و جایی که تمام پرسنلش میشناختنمون!
به محض رسیدن یکی پرستارا اومد سمتمون که با عجله کنارش زدم و وارد بیمارستان
شدم .دکتر صادقی اومد سمتم :چیشده رسا جان؟
_دکتر بگو به تخت بیارن .خواهش میکنم!
خودش با عجله یه تخت اورد و ملودی رو گذاشتم روش .به پرستارا اشاره کرد ببرنش.
خواستم دنبالش برم که نذاشت و مانعم شد :حالت خوب نیست پسرم .بمون تا بگم برات
اب قند بیارن.
به اجبار رو صندلی نشستم و دکتر صادقی که همسن بابام بود و باهم اشنا بودن گفت یه
لیوان اب قند برام بیارن و خودشم کنارم نشست.
نگاهش کردم :دکتر خودتون برین باالی سرش .من حالم اصال خوب نیست.
_نگران نباش پسر .چرا اینجوری خودتو باختی؟
_خون زیادی ازش رفته .اگه از دستش بدم میمیرم .بخدا میمیرم!
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اینو گفتم هق هقم تو راه روی بیمارستان پیچید .سرمو انداختم پایین و شونه هام از شدت
گریه میلرزید ....فکر از دست دادنش داشت به جنون میکشوندم .فکر اینکه منه احمق
مقصرم!
نگاه تمام پرسنل رو حس میکردم اما برام مهم نبود .اون لحظه از خدا فقط و فقط ملودی
رو میخواستم .غرورم که تا حاال مهم ترین داراییم بود دیگه ذره ای برام اهمیت نداشت!
دکتر صادقی دستشو گذاشت رو شونم :اروم باش پسر جون .باورم نمیشه دارم تو این
حال میبینمت.
با همون چشمای گریون نگاهش کردم :اون دختر همه چیز منه دکتر .قسمتون میدم
نجاتش بدین!
برام سر تکون و بلند شد رفت اتاقی که ملودی رو برده بودن .یکی از پرستارا با یه
لیوان اب قند اومد سمتم :بفرمایید اقای دکتر!
ازش گرفتمش و تشکر کردم .کمی ازش نوشیدم و بقیشو گذشتم رو صندلی کناری.
پریماه هم اومده بود و داشت حال ملودی میپرسید .اخرسرم اومد با فاصله ی چند تا
صندلی کنارم نشست .شاید عذاب وجدان داشته ولی حس مادری عمرا ....مطمئن بودم
اگه ملودی بالیی سرش میومد بیچارش میکردم!
نیم ساعت گذشت و نیم ساعت شد یه ساعت ....داشتم دیوونه میشدم و نمیذاشتن هم برم
تو اتاق پیشش!
باالخره دکتر صادقی از اتاق اومد بیرون و اومد سمتم :خدا جواب دعاهاتو داد جوون.
خطر رفع شده!
چشمامو بستم و از ته دل خدا رو شکر کردم ....مثل عمر دوباره بود ....مثل معجزه....
میتونستم دوباره نفس بکشم!
پریماه سریع پرسید :یعنی حال دخترم خوبه؟
دکتر با تعجب نگاهش کرد :دخترتونه دکتر جاوید؟
_بله .حالش چطوره؟
_خوبه خداروشکر .خطر رفع شده! االن خوابه!
رفتم سمت اتاق :من میرم پیشش!
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درو باز کردم و رفتم تو ....رو تخت خوابیده بود .مثل فرشته ها! دستش پانسمان شده
بود و اونقد خون ازش رفته بود که رنگش پریده بود و زیرچشماش گود افتاده بود!
یه صندلی گذاشتم کنار تختش و نشستم روش .دستشو گرفتم و بوسیدم :دردت به جونم
میدونی نصفه عمرم کردی؟ میدونی یه ساعته پشت در این اتاق چقد جون کندم تا اومدن
گفتن تو زنده میمونی؟ داشتم میمیرم ملودی ....هنوزم ترس از دست دادنت تو وجودمه!
هنوزم باورم نمیشه خدا تو رو دوباره بهم داده!
در باز شد و پریماه اومد تو :بیدار شده؟
_نه هنوز .تو برو بیرون! اگه بیدار بشه و هر دومون رو اینجا ببینه باز بهم میریزه.
بزار بیدار بشه من باهاش حرف بزنم.
_میخوایچی بهش بگی؟
_حقیقتو .دیگه حاضر نیستم یه کلمه دروغ بهش بگم!
_هر جور راحتی.
اینو گفت و از اتاق رفت بیرون .چقد بی رحم و نامرد بود این زن....
دوباره به ملودی نگاه کردم .حس میکردم اونقد دلتنگشم که باید ساعت ها فقط نگاهش
کنم تا سیر بشم!
خم شدم و پیشونیشو بوسیدم .چطور تونستی خودتو ازم بگیری؟ چطور جرعت این کارو
پیدا کردی بچه؟
خودمو گذاشتم جاش ....اون لحظه تمام حس های بد دنیا رو تجربه بود .خیانت بدتر
اتفاقیه که میتونه واسه یه عاشق بیوفته و ملودیه من فکر کرده بود من بهش خیانت کردم
و فقط خدا میدونه اون لحظه چقد حالش بد شده....
دستش زیر دستم تکون خورد .نگاهش کردم ....با گیجی چشماشو باز کرد و به اطراف
نگاه کرد .جلوی خودمو گرفتم تا چیزی نگم و خودش کم کم حواسش جمع بشه! لحظاتی
به اتاق نگاه کرد و بعدم به خودش و لباسایی که تنش بود ....اخر سرم به من نگاه کرد!
لبخندی زدم :سالم عزیزم!
_چرا اوردینم بیمارستان؟
_یادن نیست چه اتفاقی برات افتاده؟
مکث کرد و ساکت شد ....داشت فکر میکرد ....کم کم حالت چشماش عوض شد و خشم
تو چشماش نشست....
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ملودی::::::::::::::
همه چی داشت یادم میومد .من و نسیم تو البی ساختمون رسا بودیم که رسا اومد و با
مامانم رفتن باال ....درست زمانی که با من کات کرده بود! من خیانتشونو با چشمای
خودم دیدم و خورد شدم ....از طرفی زنی که مادرم بود و مردی که عشق اول و اخرم
بود و بهم محرم بودیم!
با نفرت نگاهش کردم :از جلو چشمام گمشو رسا....
با عجله گفت :اروم عزیزم .بزار من حرف بزنم.
داد زدم :خفه شوووو .خفه شو اشغال! چرا پیدام کردی؟ چرا اوردیم تو این خراب شده؟
من میخواستم بمیرم .نمیخواستم دیگه زنده بمونم که هی مجبور باشم تو و اون زن اشغال
تر از خودتو ببینم.
یهو در باز شد و مامان اومد تو :چیشده؟ چه خبره بیمارستانو گذاشتی رو سرت؟
وقتی دیدمش اشک تو چشمام حلقه زد ....با همین صورت زیبا و هیکلش تونست دل
رسا رو ببره؟
حال خودمو نمیفهمیدم .رسا بهش اشاره کرد بره بیرون که جیغ کشیدم :گمشو بیرون.
ازت متنفرمممممم!
رفت و درو بست .رسا دستامو گرفت و سعی کرد ارومم کنه :یه لحظه ساکت باش تا من
برات حرف بزنم .من بهت خیانت نکردم ملودی! قسم میخورم .تو جونه منی بچه! چطور
جز با تو با کس دیگه ای باشم؟
اشکام راه افتاد :خودم دیدم ....شما با همین .خودم دیدم .با چشمای خودم .ازت متنفرم
رسا .تو یه هرزه ای .یه الشی! هیچ وقت نمیبخشمت.
یه پرستار با عصبانیت اومد تو و گفت :خانم چه خبرته؟ صدات همه جا رو برداشته.
اینجا بیمارستانه!
براش دندون تیز کردم و خواستم دوباره داد بزنم که رسا سریع گفت :االن ارومش
میکنم .شما بفرمایید.
_چشم اقای دکتر .امیدوارم دیگه نیاز به تذکر نباشه!
پرستاره رفت و رسا لبه ی تختم نشست :فقط  5مین اروم بگیر تا من برات توضیح بدم.
با نفرت نگاهش کردم :حرفاتو بزن و بعدش گمشو بیرون .نمیتونم حضورتو تحمل کنم!
لبخند جذابی زد :اگه بعدش تو بخوای چشم .گورمم گم میکنم.
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_بگو!
نفس عمیقی کشید و گفت :من بهت خیانت نکردم ملودی .من باهات کات کردم تا بهت
خیانت نکنم.
_یعنی چی؟
_من از اول یه چیزی رو ازت مخفی کردم عزیزم .راستش من و مامانت چند سال پیش
با هم رابطه داشتیم.
چشمام گرد شد ....این چی داره میگه؟
سریع ادامه داد :وقتی واسه دوره ی اموزشی اومدیم اینجا باهم اشنا شدیم و کم کم
رابطمون اوکی شد .ملودی به جون خودت قسم من نمیدونستم متاهله .درسته در ظاهرم
معلومه ازم بزرگتره .اما خب فکر میکردم از اوناییه که به ازدواج اعتقاد ندارن .چون
رفتارش اینو نشون میداد .منم اون موقع رابطه با زن متاهل برام عادی نشده بود و به
محض فهمیدن ازش جدا شدم و هر چی اصرار کرد دیگه حاضر نشدم باهاش باشم.
مات نگاهش کردم :خب؟ بعدش؟
نگاهش ازم دزدید و گفت :رابطمون تموم شد و گذشت تا وقتی با تو اشنا شدم و فهمیدم
دختر پریمایی .راستش یه خورده دو دل شدم و حتی خواستم پا پس بکشم چون میدونستم
پریماه ساکت نمیشینه تا من و تو بهم برسیم .ولی اونقد دیوونت بودم که نتونستم حریف
دلم بشم....
این چند ماه بهترین روزای زندگیمو کنارت گذروندم تا اینکه یه روز مامانت گفت باید
کات کنیم.
فکر نکن من قبول کردم .از اولش گفت همون طور که با توام با اونم باشم .یا با تو کات
کنم تا شهاب بیاد خواستگاریت!
من هیچ کدومش رو نمیتونستم قبول کنم .زورش بهم نمیرسید ولی تهدیدم کرد .گفت منو
پیش تو خراب میکنه! من قبول کردم ازت جدا بشم ولی نمیخواستم تو دلیلشو بفهمی.
نمیخواستم تمام باورات از بین بره!
ملودی من میتونستم راحت قبول کنم تو رو داشته باشم و با مامانت هم رابطه داشته باشم
ولی فکر خیانت بهت منو دیوونه میکرد .پس تصمیم گرفتم ازت جدا بشم ولی همیشه
بهت وفادار باشم تا یه روز شاید مامانت کوتاه اومد!
با مهربونی دست کشید رو صورتم :گریه نکن خانمم.
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تازه متوجه شدم تمام صورتم از اشک خیسه .باورم نمیشد .همچین کارایی از مامانم بعید
نبود اما باورم نمیشد خواسته با رسا این کارو بکنه.
لب باز کردم :یعنی اون بهت پشنهاد داد؟
_اره ملودی .تو رو خدا اینقد بهش فکر نکن! من تو رو انتخاب کردم .وفاداری به تو رو
انتخاب کردم .خودتو اذیت نکن دیگه عزیزم.
_چرا من اینقد بدبختم؟
_نگو اینجوری کوچولو .تو منو داری؟ منی که عاشقتم و جونمو برات میدم .هیچ وقت
تنهات نمیزارم و همیشه مثل یه کوه پشتتم.
با گریه نگاهش کردم :چرا از اول بهم نگفتی؟ چرا خواستی اونو خراب نکنی؟ مگه اون
زندگیه ما رو خراب نکرد؟
_مهم نیست .من اینارو بهت گفتم که باور کنی خیانت نکردم .وگرنه هیچ وقت نمیگفتم.
ولی امروز اونقد ترسیده بود از دستت بدم که قسم خوردم دیگه هیچ چیزی رو ازت
مخفی نکنم!
_وقتی با هم دیدمتون بدتر حسای دنیا تو قلبم سرازیر شد .خیانت دیدن خیلی سخته رسا.
خیلی! بدتر احساس دنیاست.
بغلش کردم :میدونم .درکت میکنم .هزار بار خودمو گذاشتم جای تو و هر بار تا مرز
سکته جلو رفتم .ببخش عزیزم .شرمندتم!
تلخ خندید :تو که کاری نکردی بخوای شرمنده باشی.
محکم تر بغلش کردم و گفتم :چرا رگتو زدی؟ چرا بچگی کردی؟ وقتی تو اون حال
دیدمت داشتم میمردم .بخدا داشتم میمیردم!
_دست خودم نبود .فکر میکردم عالوه بر اینکه از دستت دادم تو مال یکی دیگه شدی!
نمیدونی چه حس مزخرفیه!
محکم تر بغلش کردم :دیگه نمیزارم تجربش کنی .حتی مثل امروز به دروغ .قسم
میخورم!
قبل از اینکه چیزی بگم در باز شد و دکتر مسنی با یه پرستار اومدن تو .از بغل رسا
جدا شدم و رسا هم جاش بلند شد.
دکتر لبخند مهربونی به من زد و رو به رسا گفت :بهت تبریک میگم پسرم .نامزد
خوشگلتم که بیدار شد!
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رسا از خوشحالی خندید :اره .به محض بیدار شدنم با کلی فش و بد و بیراه از خجالتم در
اومد!
دکترم خندید و گفت :اره .شنیدم کل بیمارستان رو گذاشته بود رو سرش!
خجالت زده سرمو انداختم پایین که رسا بی توجه به حضور بقیه بغلم کرد و با عشق
گفت :قربونت برم الهی عزیزدلم!
رسا:::::::::::::::
ملودی با مسکن هایی که بهش تزریق کردن خوابید و منم از اتاق اومدم بیرون .به
پریماه گفتم فعال دور و برش نره تا بتونه با این مسائل کنار بیاد.
ناهار نخورده بودم و حاال که خیالم از بابت ملودی راحت شده بود تازه داشت گشنم
میشد.
از بیمارستان زدم بیرون و رفتم سمت فست فودی بزرگی که رو به روش بود.
میخواستم از خیابون رد بشم که با صدای فربد وایسادم .با نسیم داشتن میومد سمتم و به
محض رسیدن نسیم گفت :ولش کردی داری میری غذا بخوری؟ تو چقد بی فکری رسا.
باورم نمیشه!
خندیدم :خوابیده نسیم .بخدا حالشم خوبه .منم بی فکر نیستم .فقط خیلی گشنمه!
فربد خندید و گفت :منم گشنمه اتفاقا .بریم با هم یه چیزی بخوریم.
نسیم با اعتراض گفت :برید دوتاتون .من میرم پیش ملودی!
فربد دستشو گرفت و گفت :رسا که میگه خوابه .بیا بریم یه چیزی بخوریم و هممون با
هم بریم! هوا داره تاریک میشه!
با اخم باهامون همراه شد و هممون پیتزا سفارش دادیم و منم یه پپرونی اضافه برا ملودی
سفارش دادم که عاشقش بود.
فربد با خنده گفت :دکتر مملکتو نگاه .میخواد به مریضش پیتزا بده.
خندیدم :قبل از اینکه دکتر باشم یه عاشقم.
_تو چرا هی میخندی؟ نیشو ببند مرد.
با بی خیالی گفتم :تو حس منو تجربه نکردی فربد .امروز ملودی داشت تو بغلم جون
میداد و وقتی بهم گفتن زنده میمونه انگار یه عمر دوباره بهم دادن .انگار خودم تا دم
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مرگ رفتم و خدا لحظه ی اخر یه فرصت دیگه بهم داده .االن دنیا رو خیلی قشنگ تر از
امروز صبح میبینم!
ملودی:::::::::::::::
با سر و صدای اطرافم چشمامو باز کردم .رسا و نسیم و فربد کنار تختم معرکه گرفته
بودن و انگار نه انگار من خوابیده بودم.
نسیم زودتر از همه متوجه من شد و یهو خودشو انداخت تو بغلم و زد زیر گریه :وای
ملودی .الهی من فدات بشم .این چه گوهی بود که خوردی؟ اگه بالیی سرت میومد من و
این رسای نره غول چه خاکی تو سرمون میریختیم.
اگه گریه نمیکرد باور نمیکردم داره راست میگه .ولی خب مدل حرف زدن ما همین
طور و تمام اینا رو ترجیح میدادم به قربون صدقه های الکی!
خندم گرفته بود اما چون داشت گریه میکرد جلوی خودمو گرفتم که رسا و فربد زدن
زیر خنده و رسا گفت :داداش این زنتو جمع کن .این االن دلداری دادنشه؟
نسیم با خشم برگشت سمتشون و گفت :دوتاتون برین بیرون .با ملودی حرف خصوصی
دارم .خیلی جدیم!
اونام مثل دوتا پسر حرف گوش کن رفتن و مارو تنها گذاشتن.
با مهربونی نگاهش کردم :اشکاتو پاک کن نسیم .طاقت ندارم گریتو ببینم.
_پس تو چطور تونستی ما رو سکته بدی .لحظه ای که بهم گفتن رگتو زدی داشتم
میمردم بخدا .اگه بالیی سرت میومد خودمو نمیبخشیدم .من نباید تنهات میذاشتم!
_من اونقد حالم بد بود که حریفم نمیشدی .مطمئن باش!
_رسا رو بخشیدی؟
_اون خیانت نکرده بود.
_پس چی؟ برام بگو....
باید بهش میگفتم .نمیتونستم با این غم تنهایی کنار بیام .داشت رو شونه هام سنگینی
میکرد....
**************
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دو روز بود که از بیمارستان مرخص شده بودم و نسیم یه ساعتی بود که رفته خونشون.
همش کنارم بود ....خوب میدونست چقد برام سخته حضور اون زنو تحمل کنم .البته اونم
کاری به کار من نداشت و در روز بیشتر از یکی دو جمله باهام حرف نمیزد .منم که از
خدام بود....
عصر جمعه بود و بعد از رفتن نسیم حسابی دلم گرفته .از وقتی مرخص شدم رسا فقط
دیروز ظهر بهم زنگ زد و گفت داروهامو به موقع بخورم و دیگه بهم زنگ نزد.
میدونستم به نسیم زنگ میزنه و حالمو میپرسه ولی نمیخواستن من بفهمم! دلم براش یه
ذره شده بود و داشتم دیوونه میشدم....
از اون زنیکه ی اشغال متنفر بودم ....من و رسا با هم خوشبخت بودیم و اون نمیتونست
شاهد خوشبختیمون باشه!
اون عوضی وقتی بابام زنده بود هم بهش خیانت کرده بود .بی اختیار اشکام سرازیر
شد ....هم زندگی منو نابود کرد هم بابامو!
فکر اینکه قبل از من با رسا بود هم دیوونم میکرد و همه جور فکری میومد تو ذهنم.
کاش رسا بود تا ارومم میکرد .خدا میدونست االن چقد بهش نیاز داشتم....
در زد و اومد تو :من دارم میرم بیمارستان .تا  9شب شیفتم و زودتر میام .قراره اسباب
کشی کنیم.
شوکه نگاهش کردم :کجا قراره بریم؟
_لواسون پیش مامان بزرگت.
با خشم نگاهش کردم :بهتر نبود با منم مشورت میکردی؟ من نمیخوام از اینجا برم .پس
مدرسم چی میشه؟
پوزخندی زد :یکی دوماه بیشتر نمونده برات سرویس میگیرم.
جواب ندادم که گفت :کمکم وسایلتو جمع کن.
رفت و در بست .هق هقم بلند شد .دلم به همین یه ذره نزدیکی خوش بود که اونم داره
ازمون میگیره .یه جوری حرف میزنه انگار یه چیزیم طلبکاره!
باید میرفتم بیرون کمی قدم میزدم .تو خونه بمونم دق میکنم تا شب!
یه ست کامل مشکی تنم کردم و با مرتب کردن موهام از خونه زدم بیرون....
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کمی منتظر اسانسور موندم و به محض رسیدن سوار شدن که متوجه شدم رسا و رها و
یاسمن هم تو اسانسورن.
شوکه نگاهشون کردم و خواستم پیاده بشم که در بسته شد .اسانسور بزرگ بود ازشون
فاصله گرفتم تو گوشش وایسادم.
دلتنگی براش داشت منو میکشت و داشتم جون میدادم تا نرم تو بغلش اروم بگیرم.
متوجه نگاهشون میشدم اما سرم پایین بود .تا االن همه فهمیدن کات کردن و حس میکردم
جلو یاسمن دارم تحقیر میشم ،هر چند اون اینجاست چون برا رسا دام پهن کرده .این یه
امر طبیعیه!
بغضمو قورت دادم که رسا اومد سمتم :کجا داری میری؟ هوا داره تاریک میشه!
صداش حال بدشو داد میزد و داغون ترم میکرد .ازش رو برگردوندم که دست باند
پیچیمو گرفت و گفت :داروهاتو میخوری؟
به سختی سرمو به عالمت مثبت تکون دادم که یهو بغلم کرد و سرمو به سینش
چسپوند ....دیگه نتونستم جلو اشکامو بگیرم و زدم زیر گریه .موهامو بوسید و گفت:
دردت به جونم.
اسانسور ایستاد ....من باید ازش جدا بشم .دل کندن از بغلش مثل جون کندن بود اما چاره
ای نداشتم.
جدا شدم و پیاده شدم .دنبالم اومد :صبر کن ملودی .کارت دارم.
بی اختیار ایستادم .پاهامم ازم دستور نمیگرفتن و ذره ذره ی وجودم رسا رو میخواست
و من میدونستم اگه کنارش باشم امشب خوابم نمیبره....
اومد و مقابلم ایستاد :کجا داری میری؟ بیا سوار شو خودم میرسونمت.
ناخوداگاه داد زدم :نمیخوام .دست از سرم بردار .مگه نمیبینی حالمو؟ دارم دق میکنم.
زندگیم جهنم شده ....نه میتونم داشته باشمت نه میتونم بدون تو زندگی کنم .بدون تو حتی
نمیتونم نفس بکشم رسا ....میفهمی؟
داشتم جلو رها و یاسمن خودمو کوچیک میکردم اما برام مهم نبود ....هیچی دیگه برام
مهم نبود!
رسا دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و سعی کرد ارومم کنه :هیسسسس .به من نگاه
کن ملودی ....ببین منو! داغونم ....منم کم اوردم ....نبودنت داره زندگیمو مختل میکنه.
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نه دانشگاه میتونم برم .نه بیمارستان .نه باشگاه! همش تو خونه نشستم ....پای رفتن
ندارم .منم داغونم .خودتم خوب میدونی چقد دیوونتم!
_تا کی اینجوری میمونه؟
اشکامو بوسید :گریه نکن تو .جون رسات گریه نکن.
_رسای من؟ رسا تو مال منی؟ اگه مال من بودی که دیگه غمی نداشتم!
بغلم کرد و با صدای گرفته ای گفت :لعنت بهت پریماه!
منم زیرلب تکرار کردم....
بعده چند ثانیه ازش جدا شدم :من باید برم ....میخوام تنها باشم.
_حالت بده ملودی .هر جا میخوای بری خودم میبرمت.
_نمیشه .باید تنها باشم .خدافظ!
قبل از اینکه بخواد چیزی بگه دویدم سمت در خروجی و زدم بیرون....
رسا:::::::::::::::
من موندم و جای خالیش ....باید میرفتم دنبالش اما بعدش جدا شدن ازش برام خیلی سخت
تر بود....
رها اومد سمتم :برو دنبالش رسا .ما خودمون میریم.
_میرسونمتون .تو راه سوارش میکنم.
رفتیم سمت پارکینگ و هر دوشون عقب نشستن .نگاه یاسمن روم میخ شده بود و عجیب
داشت عصبیم میکرد.
اگه اصرار نکرده بودن برسونمشون ملودی رو با این حال بدش نمیدیدم که بخوام داغون
بشم! داشتم فرار میکردم ....فرار از یه واقعیت تلخ....
ماشینو از پارکینگ خارج کردم و راه افتادم .ملودی داشت تو پیاده رو قدم میزد و اونقد
تو خودش بود که با بوق سومی متوجهم شد و برگشت سمتم :میخوام تنها باشم رسا!
ماشینو بردم نزدیکش و گفتم :بیا با هم تنها باشیم .جون رسا سوار شد.
همون طور که حدس میزدم با قسم جونم اومد و سوار شد .طبق عادتم دستشو گرفتم و
حرکت کردم....
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سکوت حکم فرما بود و ملودی با بغض به بیرون خیره شده بود .سیستم ماشین رو
روشن کردم و یه اهنگ از محسن ابراهیم زاده گذاشتم ....چقد به حال ما میومد....
بیا برگرد از این شبا دلم پره
اخه دل از دلت دل نمیبره
بیا پیشم از حال دل برات بگم
خاطرت با دنیا هم بهم زدم
بیا پیشم ببین که بی هوا شدم
نفس نبود که داد بی صدا شدم
ببین حال این دل خراب و
نفس نفس نبود تو عذابه
برگشتم سمت ملودی و با خواننده لب خونی کردم:
بی قرارم نتونستم که ارومت کنم دلشو ندارم
نمیتونم فراموشت کنم بی قرارم
من و شهر و قدم ،بارون و نم بی قرارم
یه قطره اشک رو گونش سر خورد و ازم رو برگردوند .داشت ذره ذره جلو چشمام اب
میشد و کاری ازم ساخته نبود .این دختر همه جوره بهم وابسته شده بود و خودم ازش
بدتر بودم....
رها با لحن اروم و محافظه کارانه ای گفت :من نمیخوام تو کارتون دخالت کنم اما بخدا
هر چی میخوام جلو خودمو بگیرم نمیشه .روز اولی که رسا گفت کات کردین اونقد
حالش بد بود که ما گفتیم حتما از طرف ملودیه .ولی حاال میبینم حال ملودی هم تعریفی
نداره .پس چتونه اخه؟ مشکل چیه؟ مگه میشه کاری از کسی برنیاد؟
289

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

خواستم جوابشو بدم که ملودی با صدای گرفتش گفت :قسمت نیست رها جون .این همه
عالقه ای که بین ماست کافی نیست واسه بهم رسیدنمون!
رها گفت :اخه چرا؟؟ بزارین بزرگترا بدونن .حتما بابا میتونه حلش کنه.
ملودی دوباره گفت :مامانم راضی نمیشه .به هیچ صراطی هم مستقیم نیست!
با لحن عصبی گفتم :رها دیگه کشش نده .نمیشه!
اروم گفت :من کاری به تو ندارم اصال .از لحظه ای که ملودی رو دیدم داغون شدم
براش!
ملودی با بغض گفت :سرنوشت منم اینجوریه دیگه .تو این سن باید عاشق داداشت بشم و
خیلی زودم جدا بشیم و من تا اخر عمرم حسرتشو بخورم.
جیگرم اتیش گرفت براش .دستشو محکم تر فشار دادم و گفتم :دورت بگردم عزیزم .تو
همیشه مال منی .اینو خوب یادت باشه.
نمیخواستم از فکر و خیاالم برا اینده بگم .وگرنه ممکن نبود برای همیشه من بیخیال
ملودی بشم....
پیادشون که کردیم با ملودی رفتم سمت خونمون که گفت :نریم اونجا!
_چرا عزیزم؟ دلت تنگ نشده؟
_بی قرارم براش اما بعدش جدا شدن ازش برام خیلی سخت تره.
_پس بریم کجا؟ کجا دوس داری؟
_تو ماشین دور بزنیم .ظریفت ساختن خاطره های جدید ندارم.
لبخند تلخی زدم :مثل خودم شدی!
اشکش دوباره سرازیر شد که گفتم :امروز چرا حالت بد شد؟ دلیل خاصی داشت؟
_میخوایم اسباب کشی کنیم.
شوکه نگاهش کردم :چی؟ کجا میخواین برین؟
_حواست به جلوت باشه رسا .قراره بریم لواسون .خونه مامان بزرگم .یه خونه باغ
بزرگ داره !
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مات نگاهش کردم که گفت :یه باغ بزرگ پر از میوه و گل داره .کاش میشد اونجارو
میدیدی! حتی اتاق منو ....خیلی خوشگله! باغش جون میده تابستون شبا توش قدم بزنی.
همیشه دوس داشتم با کسی که عاشقشم تو اون باغ قدم بزنم!
دستشو گرفتم :ملودی؟
یهو بلند زد زیر گریه :من نمیخوام ازت جدا بشم رسا .دلم خوش بود بهم نزدیکی .من
ازت دور بشم میمیرم بخدا.
گوشه ی خیابون پارک کردم و بغلش کردم :ای خدا ....این چه مصبتیه اخه؟ از هم
جدامون کرد براش کافی نبود؟
با گریه گفت :کافی نیست .هیچی براش کافی نیست.
محکم تو بغلم فشارش دادم و سعی کردم بغضمو قورت بدم .شبا چطوری سر راحت
زمین بزارم؟ چطور دور از چشمه ی حیاتم زنده بمونم؟
اروم گفت :من بدون تو چیکار کنم رسا؟ تو بگو چیکار کنم؟
بوسیدمش و زل زدم تو چشماش :تو بدون من نمیشی؟ میفهمی ملودی؟ من تنهات
نمیزارم.
اشکاشو بوسیدم و دستمو بردم تو موهاش :خدا نمیزاره این اشکا هدر بره و این عشق
حروم بشه .میدونم اخرش مال همیم .مطمئنم ملودی!
سر تکون داد و گفت :تنها چیزی که سرپا نگهم داشته همینه.
ملودی::::::::::::::::
به اصرار خودم رسا اوردم خونه و گفت اونم وسایلشو جمع میکنه و برای همیشه میره
خونه ی خودش....
تا اخرشب هر کاری کردم نتونستم یه دونه از لباسامو جمع کنم و نسیم گفت فردا میاد
کمکم و منم بیخیال شدم و رفتم رو تخت ....اینستامو باز کردم و اول چیزی که توجهمو
جلب کرد استوری رسا بود .بازش کردم ....دو بیت از خواجوی کرمانی بود....
"کاش کامشب بدیدمی در خواب
مست از آنسان که دیده ام دوشت
گر چه ما بی تو زهر می نوشیم
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باد هر می که میخوری نوشت"
اشک تو چشمام حلقه زد و رفتم تو پیجش ....هنوز اول اسمم با یه قلب قرمز تو بیو
اینستاش بود و اینبار یه متن هم بهش اضافه کرده بود :چشمانت دار و ندارم بود .دار و
ندارم کو؟
چطوری عاشقش نباشم؟ چطوری از غم دوریش جون ندم؟
بی معطلی رفتم تو پیجم و تو بیوم نوشتم :اگه تا ابد دلم برات تنگ موند چی؟
به درک که بقیه چه فکری میکنن....
با همون حال نزار رفتم مدرسه و بعدش هم نسیم باهام اومد و گفت شب پیشم میمونه.
چقد بهش نیاز داشتم واقعا....
به محض رسیدن مامان از خونه زد بیرون! من بی تفاوت از کنارش گذشتم ولی با نسیم
مشغول حرف زدن شد.
داشتم لباسامو عوض میکردم که نسیم اومد تو .پریدم رو تخت و گفتم :رفت زنیکه؟
_ملودی مامانته .هر اتفاقی هم بیوفته باز مامانته.
_بیخیال .چی داشت بهت میگفت؟
_گفت ناهار امادست و یکی دو ساعت دیگه چند تا کارگر میاد واسه جمع کردن وسایل.
فردا جا به جا میشین!
اشکام راه افتاد :دوری از رسا منو میکشه.
_تو قوی تر از این حرفایی ....فقط به این فکر کن اونقدی که تو رسا رو میخوای اون
هزار برابر تو رو میخواد! اون نمیزاره همیشه اینجوری بمونه!
سر تکون دادم و نسیم لباس عوض کرد و رفت میزو بچینه .گشنم نبود اما معدم حسابی
سوز میداد و نمیخواستم تو این شرایط حالم بد بشه.
رفتم تو اشپزخونه پیش نسیم و با هم ناهار خوردیم .باند دستمو با هم عوض کردیم و
رفتیم سراغ وسایلم....
از قبل کارتن اماده کرده بود و براش اورده بود .ما فقط میچیدیمشون! کشو لباس زیرامو
باز کردم همه رو یهو رفتیم تو ساکم .داد نسیم بلند شد :اینجوری نه .مرتب بزارشون!
_نمیتونم نسیم .این لباسا فقط رسا رو یادم میاره .بیشتر اذیت میشم.
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با شیطنت گفت :فقطم لباس زیرات رسا رو یادت میاره؟
لبخند تلخی زدم :اشغال .من با تمام این وسایل باهاش خاطره دارم .خاطره از هر چیزی
بدتره!
چقد تو این اتاق و رو این تخت با رسا خاطره دارم ....تو کل این خونه....
نسیم دستمو گرفت :ملودی؟ ملودی حواست کجاست؟ داری به چی فکر میکنی؟
نگاهش کردم :خاطره هاش منو میکشه.
با ناراحتی نگاهم کرد :قربونت برم .خودتو از بین میبری اینجوری .اونقد تو خاطراتت
غرق میشی اخرسر جنازت برمیگرده به دنیای واقعی.
_دیگه هیچی برام مهم نیست ....من دلم براش تنگ شده .چیکار کنم؟ از این به بعد با
این دلتنگی چیکار کنم؟
_چرا خودتو عذاب میدی؟ پاشو برو ببینش .نزار اینقد بهت فشار بیاد .دنیا بخواد شما رو
جدا کنه این شمایین که نباید بزارین .میفهمی چی میگم؟
_من باید برم ببینمش .اون نخوادم من باید برم.
_اونم میخواد .فقط نمیتونه ببینه داری اذیت میشی .فقط به فکر خودته ملودی.
رفتم سمت کمد و لباس پوشیدم :من میرم باال .مواظبی تا بیام؟
_برو خیالت تخت.
با قدردانی نگاهش کردم و از اتاق زدم بیرون .فقط امیدوارم خونه باشه .با اسانسور رفتم
باال و به محض رسیدن در زدم و چند لحظه بعد مامانش اومد درو باز کرد .با دیدنم
اولش شوکه شد و بعدش لبخند زد :سالم عزیزم .خوش اومدی.
_سالم فرنوش جون .ممنون .رسا هست!
_اره دخترم .بیا تو.
_مزاحم نمیشم .بهش میگید بیاد دم در؟
دستمو گرفت و کشوندم تو :بیا تو عزیزم .رسا که تو اتاقشه بیرونم نمیاد .تو بیا پیشش.
االن که تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه!
_حالش خوبه؟
_چی بگم واال .خودت خوبی که اون خوب باشه؟
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سرمو انداختم پایین و همراهش رفتم سمت اتاق رسا .فرنوش خانم چند بار در زد تا
باالخره صدای گرفته ی رسا بلند شد :بله؟
_رسا جان .درو باز میکنی؟
_مگه نگفتم مزاحم نشید؟
_مهمون داری عزیزم .یکی اومده باهات کار داره.
صدایی نیومد و بعده چند لحظه قفل در باز شد و بعدشم در باز شد .رسا خواست به
مامانش اعتراض کنه ولی با دیدن من ساکت شد و ماتش برد.
اروم سالم کردم که مامانش گفت :اینم ملودی که میدونم چقد دلت براش تنگ شده بود.
رسا با تعجب گفت :اینجا چیکار میکنی؟
_اومدم ببینمت .ناراحت شدی؟
_نه نه عزیزم! به هیچ وجه .فقط تعجب کردم .اخه اصال انتطارشو نداشتم .بیا تو
قربونت برم.
اینو که گفت مامانش با لبخندی تنهامون گذاشت و رسام دستمو گرفت و کشوندم تو
اتاقش.
چقد دلم برا اتاقش تنگ شده بود .داشتم به تخت خوابش نگاهش میکردم که برم گردوند و
بغلم کرد :چه کار خوبی کردی که اومدی ملودی .نبودنت چه حس بدیه دختر.
اشکام سرازیر شد :دیگه نمیخوام ازت جدا بشم .من نمیتونم تحمل کنم .من بچم ....کم
طاقتم ....من نمیتونم تحمل کنم رسا .نمیتونم....
هق هقم اوج گرفت ....با نگرانی اشکامو پاک کرد :چیشده ملودی؟ اتفاق جدیدی افتاده؟
چرا اینقد بهم ریختی اخه؟
_اگه اسباب کشی کنیم من ازت دور میشم .من تحمل ندارم رسا .اصن ....اصن بیا فرار
کنیم .من هر جا تو بگی باهات میام .تو رو خدا فقط بیا بریم.
لبخند تلخی زد :عزیزمن ....جون من ....اروم باش دختر کوچولوی من! اینقد بی تابی
نکن....
داد زدم :مگه نشنیدی چی گفتم؟ مگه منو نمیخوای؟ هان؟
_میخوامت ملودی .مگه میشه تو رو نخواست عزیزم؟
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دستشو گرفتم و گفتم :پس بیا بریم .رسا بیا با هم فرار کنیم .بخدا بعدش مجبورن راضی
بشن ازدواج کنیم.
_تو االن حالت خوب نیست .بعدا پشیمون میشی.
_نمیشم بخدا .اونقد میخوامت که حاضرم تا اخر عمرم باهات فرار کنم .من میخوام فقط
کنارت باشم.
لبخند مهربونی زد و کنار خودش رو تخت نشوندم :تکلیف درس تو چی میشه؟ دانشگاه
من؟
_اوه ....تو چند سال دیگه تخصص میگیری .اصال حواسم نبود!
_موضوع این نیست عزیزم .من راحت میتونم از خارج پذیرش بگیرم و با هم بریم اون
ور.
ذوق زده نگاهش کردم :جدی میگی رسا؟
_اره .ولی این خواسته ی من نیست .من میخوام با صبر کردن بهم برسیم .راستش
میخوام یه مدت از هم جدا باشیم.
بهت زده نگاهش کردم :چرا؟
خم شد گونمو بوسید و گفت :اشتباه نکن کوچولو .میخوام جدا باشیم یه مدت که به
دوتامون ثابت بشه عشقمون واقعیه .که بهم وفادار بمونیم حتی وقتی با هم نیستیم.
_ازم مطمئن نیستی؟
_هستم بچه .هستم .میخوام از این امتحان سر بلند بیرون بیایم .من کلی نقشه برا اینده
دارم.
_کدوم اینده؟ من ازت دور بشم اینده ای دیگه وجود نداره که با هم باشیم.
اخماش رفت تو هم :زبونتو گاز بگیر .باز چرت و پرت گفتی؟
با چشمای اشک الودم خیره شدم بهش :نمیتونی تصور کنی چقد سخته بدون زندگی کنم.
لبخند زیبایی زد :درد و بالت بخوره تو سرم فنچم.
چیزی نگفتم که دستشو رو گونم کشید :میدونی نزدیک ده روزه اون جوری که میخوام
لمست نکردم؟
بی مهابا گفتم :منم دلم برای سکسمون تنگ شده!
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لبخند جذابی رو لبش نشست و هلم داد رو تخت :عاشق شیطونیاتم ملودی .من با وجود تو
عمرا اگه پیر بشم!
خندیدم که ذوق زده لبامو بوسید :همیشه بخند عزیزم .اگه بدونی چقد خنده هات حالمو
خوب میکنه هیچ وقت چشماتو خیس نمیکردی!
_من فقط کنار تو میخندم.
_یه روز همه چی دائمی میشه .قول شرف بهت میدم.
با اطمینان براش سر تکون دادم که با چشمای خمارش سرشو فرو برد تو گردنم و گفت:
بوی زندگی میده .من چطور این مدت بدون تو و این تن نابت زنده موندم؟
رسا::::::::::::::::
اونقد تو بغلم هم شیطنت کرده بودیم که هم حسابی از نفس افتاده بودیم هم اماده ی یه
سکس خوب بودیم ....نمیخواستم بعده این همه وقت سریع برم سر اصل مطلب و زود
تمومش کنم.
به سختی از ملودی جدا شدم و در اتاقمو قفل کردم برای اطمینان.
دوباره رفتم رو تخت و تنشو بین خودمو تخت حبس کردم :اماده ای کوچولو؟
خمار نگاهم کرد :خیلی وقته.
خندیدم :ولی من حاال حاال ها باهات کار دارم.
اینو گفتم و مشغول سینه هاش شدم!
جیغ خفیفی کشید و خودش خیلی زود متوجه مکانمون شد و دست گذاشت رو دهنش....
خندم گرفته بود اما نمیتونستم از اون هلو های خوشمزه دست بکشم .باالخره اونقد اه و
ناله هاش بلند شد که ازش جدا شدم.
با اخم نگاهم کرد :خیلی بیشعور شدی رسا.
_گرسنم برات .نمیتونی بفهمی این چند روز چی کشیدم .شب و روز به این هیکل هوس
انگیزت فکر میکردم.
دستمو اروم رو شکمش کشیدم که گفت :دلم برای این کبودیا تنگ شده بود.
تمام تنش کبود شده بود و بیشتر از قبل تحریکم میکرد .بوسه ای زیر شکمش زدم که با
التماس نگاهم کرد :نه رسا .تو رو خدا امروز بیخیال این یه مورد شو .من نمیتونم
خودمو کنترل کنم ابرومون میره.
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برای اولین بار تو سکس خواستم منطقی فکر کنم .حق با ملودی بود .االن ما تو اتاق
خوابم تو خونه بابام بودیم و اصال صالح نبود....
با اخم نگاهش کردم :درسته .ولی من چی پس؟
_یه بار دیگه .تو که نمیخوای بقیه صدامون رو بشنون.
به اجبار براش سر تکون دادم و پاهاشو از هم باز کردم .رفتم روش و اروم زیر گلوشو
مک زدم....
با لحن خماری گفت :رسا اذیت نکن دیگه .شروع کن.
تو گلو خندیدم :حسابی امروز حرصت دادم.
با حرص دستشو برد پایین .میدونستم میخواد چیکار کنه ولی قبل از اینکه به هدفش
برسه خودم دست به کار شدم و اولین حرکتو زدم ....هر دومون اه بلندی از لذت کشیدیم
و بعده چند لحظه حرکاتمو شروع کردم.....
***********
با تکون خوردن ملودی چشمامو باز کردم :کجا عزیزم؟
_دیر شده رسا باید برم.
بلند شدم و روی تخت نشستم .لباساشو پوشید و اومد بغلم نشست :تو بخواب .نمیخواد
لباس بپوشی!
_قول میدی مواظب خودت باشی؟
_نه .چون تو باید مواظبم باشی!
روی موهاشو بوسیدم :من نوکرتم هستم عزیزم .همیشه مواظبتم .خیالت راحت.
_دوست دارم.
_من بیشتر ملودی .خیلی بیشتر....
ملودی:::::::::::::::
خوابش که برد از اتاق زدم بیرون .فرنوش جون و رها تو سالن بودن .دو سه ساعت تو
اتاق رسا بودم و طبیعی بود خجالت بکشم.
خدافظی کردم و خواستم برم که ازم خواستن کمی کنارشون بشینم.
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نشستم و سرمو انداختم پایین که فرنوش جون گفت :ملودی راسته مامانت مخالفه؟
_بله .هیچ جوری هم راضی نمیشه!
_اخه چرا؟ ما میخوایم اگه ممکنه بیایم باهاش حرف بزنیم.
با تعجب نگاهش کردم که گفت :چرا تعجب کردی عزیزم؟ ما که جز رسا پسر دیگه ای
نداریم؟ اون واسه اولین باز عاشق شده و ما خیلی خوب میدونیم دیگه جز تو به هیشکی
دل نمیبنده .میخوایم تمام تالشمون رو بکنیم تا پسرمون به دختر مورد عالقش برسه.
نمیتونم تا ابد شاهد درد کشیدنش باشم .چند روزه خواب و خوراک نداره بچم.
سرمو انداختم پایین و گفتم :متاسفم واقعا .مامان من هیچ جوره راضی نمیشه .انگار
قسمته من و رسا تا اخر عمر تو حسرت هم بسوزیم.
رها با بغض نگاهم کرد :الهی بمیرم براتون .رسا هیچ وقت دیگه نمیتونه کسی رو به
جای تو بیاره!
لبخند تلخی زدم و بلند شدم :ببخشید مزاحمتون شدم .من برم دیگه! شاید این اخرین باری
باشه که همو میبینیم .ما فردا اسباب کشی داریم!
فرنوش جون جلو اومد و بغلم کرد :اینطور نیست عزیزم .تو اول و اخرش عروس
خودمی!
لبخندی بهشون زدم و زدم بیرون .تو اسانسور اشکام راه افتاد ....قراره چی بشه اخرش؟
کارگرایی که قرار بود وسایل رو جمع کنن اومده بودن و نسیم داشت راهنماییشون
میکرد!
به اتاقم پناه بردم و نسیمم اونقد درکش باال بود که نیومد سراغم .به یه ساعت پیش فکر
میکردم ....به رابطمون ....کاش میشد حامله بشم ....اون وقت دیگه مجبور میشدن
راضی بشن زنش بشم!
با این فکرا گریم شدت گرفت .اینقد اوضاع بده که من باید ارزو کنم تو این سن از دوس
پسرم حامله بشم تا بیاد منو بگیره ....اخ خدا من چقد بدبختم!
فقط خدا میدونه اون شب تا صب چقد گریه کردم و چقد زجه زدم ....هزار بار خواستم
برم به مامان التماس کنم .تا از رسا بگذره و بزاره با هم زندگی کنیم .خواستم به پاش
بیوفتم تا بیخیال بشه....
تا خود صبح جون دادم و جون کندم تا خورشیده لعنتی طلوع کرد و هوا روشن شد....
رسا:::::::::::::::
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بیدار بودم که خورشید طلوع کرد ....تا خوده صبح تو تراس نشستم و با حال خرابم
مست کردم ....کف تراس اتاقم پر بود از ته سیگارایی که با درد کشیدم!
تمام عظالتم گرفته بود که بلند شدم ....رفتم تو اتاقم و بعد از اینکه اب به سر و صورتم
زدم ،لباس پوشیدم و زدم بیرون!
مامان بابا تو اشپزخونه داشتن صبحونه میخوردن .خواستم برم بیرون که با اصرار
مامان بهشون ملحق شدم.
نگاهم کرد :خدا مرگم بده .چشمات چرا اینقد قرمزه رسا؟ دیشب اصال نخوابیدی؟
_مامان حالم خوب نیست .خواب میخوام چیکار؟
_چیکار کنیم برات؟ بخدا اگه بخوای همین امشب میریم ملودی رو برات خواستگاری
میکنیم و کاری میکنیم خیلی زود عروس خونت بشه!
کمی چایی نوشیدم و گفتم :مامانش باهام لج کرده و هیچ کس جز خودم نمیتونه راضیش
کنه! نگران نباشین .من نمیزارم ملودی زیاد ازم دور بمونه!
بابا دست گذاشت رو شونم و گفت :فقط ازت میخوام سرپا بشی .نمیتونم پسرمو اینجوری
ببینم.
تلخ خندیدم :زود حالم خوب میشه نترسین.
بلند شدم که مامان گفت :کجا این وقت صبح؟
_میرم ببینمش!
اینو گفتم و زدم بیرون....
خواستم برم در خونشون اما منصرف شدم و رفتم پایین تو البی نشستم .از کارگرایی که
مدام باال پایین میکردن معلوم بود دیگه اخرای اسباب کشیه! سیگارمو در اوردم و روشن
کردم ....نیم ساعتی طول کشید تا اومدن .ملودی و نسیم اول اومدن و تو سالن جلو
نگهبانی موندن .از فرصت استفاده کردم و رفتم سمتشون ....چشاش کاسه ی خون بود و
داد میزد که چقد حالش بده! اخ خدا لعنت کنه منو....
با صدای قدمام برگشتن سمتم .نگاهمون تو هم گره خورد و ایستادم ....پر کشید سمتم و
خودشو انداخت تو بغلم! هق هقش بلند شد و فقط تونستم محکم به خودم فشارش بدم!
نمیخواستم از صدام بفهمه چقد داغونم....
روی موهاشو بوسیدم که با صدای پریماه از هم جدا شدیم :اینجا چه خبره؟
ملودی دوباره سرشو تو سینم فرو برد و زد زیر گریه ....بغضمو قورت دادم و رو به
پریماه گفتم :ازت خواهش میکنم....
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با تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم :تو رو خدا کوتاه بیا! این بچه که داری ازم میگیریش
جون منه! دو هفتس دارم با خودم کلنجار میرم ولی نمیشه .نمیتونم نداشته باشمش! ازت
خواهش میکنم بیخیال شو....
پوزخندی زد :باور کنم توی مغرور داری بهم التماس میکنی؟
دندونامو بهم فشار دادم و غریدم :اره باور کن .من دیگه هیچی ندارم .همه چیز من
ملودیه! جز اون چیزی ندارم و نمیخوام!
پشت چشمی نازک کرد و با بی رحمی دست ملودی رو گرفت ازم جدا کرد :نداریش و
هیچ وقتم نخواهی داشت!
با عجله رفتم جلوش وایسادم :بهش نگاه کن .دیگه حتی نفس نداره گریه کنه! چطور اینقد
بی رحمی لعنتی؟؟
با عصبانیت نگاهم کرد :دو روز نبینتت ادم میشه!
حتی نسیمم به گریه افتاده بود و چند تا از اهالی ساختمون هم شاهد همه چی بودن و با
تاسف فقط نگاه میکردن!
خواست از ساختمون بزنه بیرون که دست ملودی رو گرفتم و ازش جداش کردم .با
چشمای گریون و متعجبش خیره شده بود بهم که چسپوندمش به دیوار و لبامو گذاشتم رو
لباش....
هر دومون اشک میریختیم و هیچ راه نجاتی پیدا نمیکردیم دیگه! میخواستم طعم لباشو
ذخیره کنم برا روزایی که ندارمش و نیست ....برا تمام روزایی که قراره از غم دوریش
خونه نشین بشم!
بعده چند دیقه پریماه دوباره ازم جداش کردم و صدای گریه ملودی نشون میداد که هی
دور و دورتر میشن .سرمو تکیه دادم به دیوار و اجازه دادم اشکام بریزن....
ملودی::::::::::::::
جلوتر از کامیون اساسیه رسیدیم و ماشین رو تو باغ پارک کرد .با عجله در و باز کردم
و پیاده شدم ....داشتم خفه میشدم تو هوایی که اون نفس میکشید.
رفتم سمت ساختمون که مامان بزرگ با چهره ی دلنشین و مهربونش اومد به استقبالم:
سالم عزیزم .خوش اومدی به خونت!
صورت اشک الودمو که دید سرجاش خشکش زد :خدا مرگم بده .چی شده ملودی؟
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بغلش کردم و سعی کردم کمی خوددار باشم :چیزی نیست مامان بزرگ.
بوسیدمش و قبل از اینکه بخواد چیزی بگه ازش جدا شدم و رفتم باال .از قبل اینجا اتاق
داشتم ولی وسایلش کامل نبود .رفتم تو همون اتاق نصفه نیمه و در تراسشو باز کردم .یه
گوشه نشستم و زدم زیر گریه ....خیره شدم به درختای باغ ....از این به بعد این باغ و
درختاش میشن همدم من و سنگ صبورم!
در اتاقم باز شد و یکی اومد تو .بعده چند لحظه صدای نسیم اومد :ملودی؟ مامان بزرگ
صبحونه اماده کرده .بیا پایین!
_میل ندارم.
_گناه داره طفلک .خیلی نگرانته .یه ابی به صورتت بزن و بیا با هم بریم پایین.
همراه نسیم رفتم پایین و به جمع دوتاییشون تو اشپزخونه ملحق شدیم .کارگرا مشغول
بودن و قرار بود وسایلمونو طبقه باال بچینیم!
مامان بزرگ با دقت نگاهم کرد :بیا کنارم بشین عزیزدلم .نبینم چشات خیس باشه .نکنه
دلت برا خونه قبلیتون تنگ شده .تو که همیشه عاشق این باغ بودی؟
بغضمو قورت دادم و گفتم :هنوزم هستم .االن یکم حالم نیست ،همین.
با کمی قربون صدقه یه لقمه برام گرفت و هممون مشغول شدیم .یاد اخرین بوسمون که
داغ و پر از نیاز بود داشت دیوونم میکرد .رسایی که داشت جلو اون همه ادم به خاطر
من گریه میکرد ....بی اختیار یه قطره اشک رو گونم سر خورد پایین که همون لحظه
مامان مشت محکمی کوبوند رو میز ....همه شوکه نگاهش کردیم که با عصبانیت رو به
من گفت :تموم کن دیگه این مسخره بازیارو ....تا کی میخوای ابغوره بگیری؟ بخوای
نخوای همه چی تموم شده .دیگه امکان نداره بزارم همو ببینین .برا مدرستم سرویس
گرفتم .فهمیدی یا نه؟
با نفرت نگاهش کردم :تو این خونه هم حبسم کنی نمیتونی جدامون کنی!
خواستم بلند بشم که گفت :شوهرت بدم جدا میشی ازش!
جیغ کشیدم :بخدا خودمو میکشم.
اینو گفتم و از خونه زدم بیرون .دویدم تو باغ و اجازه دادم اشکام بریزن ....رسا کجایی؟
کجایی لعنتی؟
زیر یکی از درختا نشستم و زار زدم ....به حال دلم ....به حال بدبختیام....
نسیم اومد و با کمی فاصله کنارم نشست .یه اهنگ از کامی یوسف پلی کرد و هر دو تو
سکوت فقط گوش دادیم....
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زیر لب با خواننده خوندم:
دیگه نیست بخوام دستاشو بگیرم
دیگه نیست پای حرفاش بشینم
دیگه باید با حسرت بشینم عکساشو ببینم
باز اشکام راه افتاد ....دیگه نیست ....دیگه تموم شد! عمر خوشبختی من همینقد کوتاه
بود....
رسا:::::::::::::::
به خودم که اومدم رفته بود ....خیلی وقت بود ....به زحمت به پاهام قدرت دادم و از جام
بلند شدم .رفتم باال و تمام وسایلم ضروریمو ریختم تو ساکم و زدم بیرون :مامان من
میرم مسافرت .بعدش هم میرم خونه ی خودم.
با تعجب از اشپزخونه اومد بیرون :یعنی چی؟ کجا میخولی بری؟
_میخوام یه مدت دور باشم .نگرانم نباشین.
_نمیتونم که جلوتو بگیرم .فقط تو رو خدا مواظب خودت باش .جون همون ملودی....
_چشم.
بی هدف تو جاده حرکت میکردم و از تهران دور و دورتر میشدم .میرفتم اصفهان....
جایی که اولین بار ملودی رو بوسیدم و بهش گفتم دوسش دارم .میرم جایی که عشقمو
بدست اوردم و این زندگیه لعنتی ازم گرفتش!
امشب اولین شب جداییه رسمیمونه ....نمیخوام تهران باشم .چون میدونم نمیتونم جلو
خودمو بگیرم و باز از خونشون سر در میارم.
گوشیم زنگ خورد و با دیدن عکس فربد جواب داد :بگو فربد!
_کجایی تو؟
_دارم میرم اصفهان.
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_دیوونه شدی؟ مگه ما فردا یه امتحان مهم نداریم؟
_بیخیال .فک نکنم این ترم چیزی برا رو کردن داشته باشم .خودم با استادا حرف میزنم.
_موندم چی به تو بگم؟ اخه چرا داری خودتو داغون میکنی؟ مگه خودت نمیگی اول و
اخرش ملودی مال توعه؟ مگه به اینده امید نداری؟ پس دیگه چه مرگته؟
_نمیتونم با دوریش کنار بیام .نمیتونم نداشته باشمش .با این دلتنگی احمقانه چیکار کنم
فربد؟
_حق داری تو .من میفهمم دردتو .یادت نیست بابای نسیم با ازدواج ما مخالف بود و دو
ماه تابستون نسیم تو خونه حبس بود؟
تلخ خندیدم :چقد مسخرت کردم اون موقع ها!
خندید :از بس بیشعور بودی! دیدی تموم میشن؟ بخدا این جداییم دووم نمیاره .پریماه که
دلش از سنگ نیست .دو روز گریه های دخترشو ببینه دلش به رحم میاد!
_رو تنها چیزی که حساب نکردم دل رحمیه پریماست.
_خب حاال تو هم .دیگه مزاحمت نمیشم .حواست به رانندگیت باشه .زودم برگرد.
_باشه داداش .فعال.
_به سالمت!
قطع کردم و صدای اهنگو زیاد کردم ....اخ که این اهنگ اخرش منو میکشه....
گفتی از یاد تو میرم نه عزیزم مگه میشه
به جا چشمام قلبم اما پیش توست تا همیشه
فاصله بین من و تو تا کجا دنباله داره
قسمت این بود که جدا بمونیم از هم تا همیشه
روز موعود مطمئن باش که زیادم دور نیست
من کنار تو و تو مال منی تا همیشه
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نمی دونم که کجا و با که هستی نمی خوامم که بدونم
با تو من خونه ای ساختم توی قلبم تا همیشه
مگه تو نخواستی قول من و تو بمونه پابرجا
من که موندم ولی از تو خبری پیدا نمیشه
یه روزی یه وقت یه جایی چشم من می افته تو چشمای تو
اما این همون خیاله که با من هست تا همیشه
نمی خوام که ناامیدی بشینه تو قلب خسته ام
چی دیدی خدا رو شاید بشی مال من همیشه
روز موعود مطمئن باش که زیادم دور نیست
من کنار تو و تو مال منی تا همیشه
ملودی::::::::::::::
اولین شب بدون رسا تا خوده صب فقط گریه کردم و از خدا خواستمش .اونقد حالم بد
شده بود که نسیم و مامان بزرگ تا صبح باالی سرم بودن و مدام حوله ی خیس میذاشتن
رو پیشونیم تا کمی تبم فروکش کنه....
نیمه های شب بود که به زور چشمامو باز کردم ....نسیم اشکاشو پاک کرد و ذوق زده
نگاهم کرد :بیدار شدی عزیزم.
لب باز کردم :رسا نیومده دیدنم؟
لبخند تلخی زد :تهران نیست .رفته....
چشمامو بستم :خوشبحالش که ازاده.
صدای مامان بزرگو شنیدم که داشت میپرسید رسا کیه؟
نسیمم گفت ملودی خودش بهتون میگه....
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در کمال نا باوری اون شب تموم شد و خورشید طلوع کرد .باورم نمیشد زنده موندم.
ارزوم مرگ بود ....زندگی بدون رسا مرگه واقعی بود .پس چرا من نمیمیرم؟؟
رسا::::::::::::::
یک ماه گذشت ....یک ماه با درد و رنج گذشت و فقط داشتم حفظ ظاهر میکردم ....یک
ماه بود ملودی رو ندیده بودم و لمسش نکرده بودم .ادرس جدیدشون رو داشتم اما دل
رفتن نداشتم .نمیدونستم اگه بعده یه ماه ببینمش دووم میارم یا نه؟ میتونم خودمو کنترل
کنم یا نه؟
زندگی در جریان بود ....همه راحت داشتن زندگیشونو میکردن و منم مجبور بودم
بسازم .حاال که اومدم خونه ی خودم و تنهام خیلی راحت ترم .دیگه مجبور نیستم به بقیه
جواب پس بدم یا نگرانشون کنم .همون کافیه که بیرون از این خونه نقش بازی میکنم و
جوری رفتار میکنم که حالم خوبه و با همه چی کنار اومدم ....ولی به محض اینکه پامو
میزارم تو این خونه میشم همون رسای عاشق و شیدا که تمام مدت با عکس ملودی
حرف میزنه و شبا هم با لباساش میخوابه!
بعده این مدت باید میرفتم ببینمش ....حتی از دور! نمیتونم بزارم این فاصله ی لعنتی
بیشتر بشه....
ملودی شیفت عصر بود و فصل امتحاناتش بود .باید زودتر تعطیل بشه.
ساعت  2بود و هنوز فرصت داشتم ....قبل از اینکه بپیچم تو خیابون برج راهمو چپ
کردم و رفتم سمت مدرسش!
ربع ساعت طول کشید تا رسیدم و با فاصله ی نسبتا زیادی از مدرسه ایستادم .یاد وقتایی
افتادم که با شوق و ذوق میومدم اینجا دنبالش و بعدش میرفتیم خونه .چه روزایی بود و
قدر ندونستیم ....قدر دونستیم ولی زندگی خیلی بی رحم بود .خیلی....
نیم ساعتی ایستاده بودم و خبری نبود! یه اهنگ از محسن چاووشی گذاشتم و هنوز
شروع نشده بود که ملودی همراه نسیم از مدرسه اومد بیرون .اخ که دلم پر کشید براش
و بغض تو گلوم نشست .این دختر ملودیه منه؟ صورت گرفته و چشمای بی فروغش از
این فاصله هم مشخص بود ....تو هم داری دور از من زجر میکشی ملودی .تو هم
مجبوری به این جدایی اجباری تن بدی!
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گذشته بدی داشتم .خودم قبول دارم گناهکار بودم و االنم حتما دارم تاوان میدم ....تاوان
دل هایی که شکستم رو با از دست دادن عشقم دادم .نمیتونستم ازش چشم بردارم....
همون جا وایساده بودن و داشتن با هم حرف میزدن!
چاووشی شروع کرد به خوندن و اجازه دادم اشکام بریزه....
تورو از دور دلم دید اما نمیدونست چه سرابی دیده
"از دور میدیدمش و نمیتونستم داشته باشمش"
من دیوونه چه میدونستم زندگی برام چه خوابی دیده
"وقتی عاشقت شدم نمیدونستم این دنیای بی رحم قراره تو اوج عشق از هم جدامون کنه"
نمیدونی نمیدونی ای عشق کسی که جوونیشو ریخته به پات
واسه اینکه تورو از دست نده چه عذابی چه عذابی دیده
"هر چی تالش کردم نتونستم نگهت دارم ملودی ....نتونستم عزیزم"
آه ای دل مغموم آروم باش آروم هی حال نامعلوم آروم باش آروم
"اروم باش دل من ....اروم باش! همه چی درست میشه"
نیستی اما هنوزم کنارمی نیستی اما هنوزم اینجایی
"جسمت کنارم نیست اما یادت همیشه همراه منه"
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روزی صد هزار دفعه میمیرم اگه احساس کنم تنهایی
هرکجا رفتی و هرجا موندی منو بی خبر نذار از حالت
اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بیام دنبالت
آه ای دل مغموم آروم باش آروم هی حال نامعلوم آروم باش آروم
وقتی به خودم اومدم که چشمام هنوز روش زوم شده بود و صورتم خیس اشک بود....
چرا نمیتونم با این درد کنار بیام؟ تو که یه سالم تو زندگیم نبودی ....تو که مثل یه خواب
شیرین و کوتاه بودی! چرا اینقد برام خواستنی هستی اخه؟
سرشو انداخته بود پایین و نسیمم مدام داشت حرف میزد .با توپ و تشرم داشت باهاش
حرف میزد .خدا میدونه باز چی شده؟ من که همیشه حالشو از نسیم و فربد میگیرم و
اونام میگن خوبه .اگه خوبه چرا اینقد الغر و افسرده شده؟ اگه خوبه چرا دیگه نمیخنده؟
اگه بیشتر از این بمونم حتما یه کاری دست خودم میدم .نمیخوام بعده یه ماه دوباره جنگ
اعصاب براش درست کنم .قبل از اینکه به خودم بیام پامو روی گاز فشار دادم و با
سرعت باالیی از جلوشون گذشتم....
ملودی::::::::::::::::
بهت زده به ماشینی که شبیه ماشین رسا بود و با شتاب از مقابلمون عبور کرد خیره
شدم .قلبم تند تند میزد و یه حسی از درون میگفت رساست!
نسیم حق به جانب زد تو پهلوم :بیا .شاهد از غیب رسید .دیگه جرعت داری بگو رسا
فراموشت کرده.
_نسیم اون فقط شبیش بود.
_میزنم تو دهنتا؟ اون بدبخت اومده بود تو رو ببینه .قسم میخورم رسا بود .چرا اینقد
نفهمی اخه؟
_پس چرا نیومد جلو؟ چرا به خودش حق میده منو ببینه ولی من....
_بخدا فقط به خاطر خودته .ملودی رسا تو رو بیشتر از خودش دوس داره .نمیخواد باز
ارامشتو بهم بزنه.
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_یه ماهه ندیدمش .باورم نمیشه زندم.
با مهربونی دستمو گرفت و گفت :تموم میشه عزیزم .همه چی تموم میشه .یه روز تو
بغل هم به این روزای جدایی میخندین!
لبخند تلخی زدم که گفت :با این حال دیدتت و داغون شده .هی از ما سراغتو میگرفت و
ما میگفتیم خوبه ،رو به راهه! باالخره تونست بیاد دیدنت و فهمید چقد بهش دروغ گفتیم.
لبخند تلخی زدم :از واقعیت که نمیشه فرار کرد.
_واقعیت اینه که شما دیوونه ی همین و هیشکی نمیتونه کامل جداتون کنه .همین مهمه
فقط .چون اطمینان دارین یه روز دوباره مال هم میشین.
سرویس اومد دنبالم و برگشتم خونه .خونه ای که پر شده بود از حس دلتنگی و غم!
مامان بزرگ تو باغ مشغول قدم زدن بود و داشت به گل و گیاهاش میرسید .جلو رفتم و
بوسیدمش :سالم مامانی!
بغلم کرد و بوسیدم :سالم جون دلم .خسته نباشی .امتحانت خوب بود؟
_اره .عالی بود.
_ملودی؟ عزیزم گفتم به من نگو مامان .مامانت ناراحت میشه.
_من مامان ندارم .ولی اونقد شما رو دوس دارم که جاشو برام پر کردین .مگه چی میشه
اینجوری صداتون کنم؟
_این حرفا چیه اخه؟ خودت مامان به اون خوبی داری!
_بیخیال .اون هیچ وقت نمیتونه یه مادر خوب باشه .منم خیلی وقته قیدشو زدم.
مامان بزرگ خواست چیزی بگه که صدای نحس مامان اومد :ملودی؟ بیا تو کارت دارم.
ای خدا ....یعنی چیکارم داره بعده یه ماه .نکنه فهمیده رسا امروز اومده بود! اصن
فهمیده هم باشه .به درک....
همراه مامان بزرگ رفتیم تو .مقنعمو در اوردم و رفتم تو سالن و رو به روش نشستم.
چند لحظه نگاهم کرد و با بی تفاوتی گفت :یه دستی به سر و روت بکش و کمی به
خودت برس .فرداشب مهمون داریم.
_کیه اون وقت؟
_خالت اینا میخوان بیان اینجا.
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_چه خبر مهمی .اونا که هر روز همین جان.
_اینبار فرق داره .شهابم میخواد همراهشون بیاد .بهتره مثل بچه ی ادم رفتار کنی!
شوکه نگاهش کردم :چی داری میگی؟ اون اشغال داره میاد خواستگاری؟
_حرف دهنتو بفهم .مگه تو ادب نداری؟
بی اختیار داد زدم :نه ندارم .اون شهابه کثافت یه بار کتک خورد براش کافی نبود؟ مگه
نمیدونه من یکی دیگرو میخوام؟ چطور به خودش اجازه میده بیاد خواستگاری؟
با عصبانیت نگاهم کرد :خفه شو دیگه .هر چی هیچی بهت نمیگم وقیح و بی حیا شدی!
شهاب میاد خواستگاری تو هم دهنتو میبندی!
با نفرت نگاهش کردم :اگه بی حیام که از خودتون یاد گرفتم.
با چکی که خوردم خفه شدم ....مامان بزرگ خودشو انداخت وسط و مامانو هل داد:
چیکار میکنی پریماه! زده به سرت؟
دویدم باال تو اتاقم .یکم دیگه میموندم کنترلمو از دست میدادم و چیزایی که نباید بگم و
میگفتم!
رو تخت نشستم و زدم زیر گریه! حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟ اگه جدی جدی شوهرم
بده چی؟ اونکه تونست مارو جدا کنه .از کجا معلوم نتونه به زور مجبورم کنه که
ازدواج کنم!
خواستم شماره نسیم رو بگیرم که مامان بزرگ درو باز کرد و اومد تو :ملودی؟
سرمو انداختم پایین که اومد و کنارم نشست :داری گریه میکنی عزیزم؟ پریماه عصبی
که میشه نمیفهمه داره چیکار میکنه .تو رو خدا ازش دلخور نباش.
_من کاری به اون ندارم .اگه مجبورم کنه زن شهاب بشم چی؟
_این حرفا چیه ننه؟ من که مادربزرگتم مخالفم تو این سن شوهر کنی چه برسه به
مامانت.
_اون از خداشه از شر من راحت بشه.
_نگو مادر .نگو این حرفارو .شهابم که پسر بدی نیست .تو همین خونه بزرگ شده .سالم
و سر به راهه خدا رو شکر!
_مامانیییی؟ یادت رفته گفتم یکیو دوس دارم؟ مگه من میتونم با کسی غیر از اون باشم.
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_یادمه عزیزم .ولی شما که دیگه جدا شدین .یه ماهه و هیچ خبری از پسره نشده .شاید
اونم رفته دنبال زندگیش!
_شما رسا رو نمیشناسید که این حرفو میزنین .اون عاشق منه! منم دیوونشم .امروزم
اومده بود منو ببینه .ولی از دور! نسیم میگفت نمیخواد ارامش منو بهم بزنه .اگه بشنوه
شهاب میخواد بیاد خواستگاری خون به پا میکنه.
لبخند مهربونی زد و دستمو گرفت :این اقا رسای شما رو کاش میشود دید!
_ایشاهلل یه روز میبینیش.
_انشاهلل .حاالم پاشو یه ابی به دست و صورت بزن که از این حال و هوا دربیای .بعدم
بیا پایین که عصرونه درست کردم با هم بخوریم.
وقتی رفت شماره نسیمو گرفتم و همه چیو براش تعریف کردم .با تعجب گفت :االغ به
جای من باید به رسا زنگ میزدی!
_اذیت نکن .بعده یه ماه زنگ بزنم بگم خواستگار داره برام میاد؟ نمیگه دنبال بهونه ای
باز گند بزنی به این ارامش؟
_باز تو حرف مفت زدی؟ کدوم ارامش؟ خودتم باورت شده انگار .در حال حاضر
هیشکی جز رسا نمیتونه این مشکلو حل کنه .خوبه فردا امتحان داریم .میتونی بعدش جیم
بزنی بری پیش رسا و همه چیو بهش بگی.
_چه جوری اخه؟ مگه نمیبینی چطور محدودم کرده؟
_کاری به این چیزا نداشته باش .من یه نقشه میکشم که تو فردا بری پیش رسا .حاالم
برو بشین برا امتحان فردا بخون که گند نزنی!
_باشه .خیالم راحت باشه دیگه؟
_راحته راحت.
_ممنون .خدافظ.
_به سالمت!
ظهر با کلی استرس رفتم مدرسه و وقتی خواستم پیاده بشم راننده گفت همین جا منتظر
میمونه تا من امتحانم تموم بشه .لعنت به این شانس ....حتما اون زنه بهش گفته.
وارد حیاط مدرسه که شدم نسیم اومد و بغلم کرد :سالم االغ .دیر کردی!
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باز اشکم روون شد :نسیم امشب میخوان بیان خواستگاری .اگه مجبورم کنن چی؟ حتی
به عموم هم گفته بیاد .یعنی قضیه جدیه!
شوکه نگاهم کرد :تو باز گریه کردی؟ مگه نگفتم به من اعتماد کن.
_به رسا گفتی؟
_نه گذاشتم خودت بگی.
_نمیشه .رانندم همین جا مونده .گفته تا امتحان تموم بشه منتظرمه.
_به درک.
اینو گفت و از تو کیفش چادر مشکی در اورد و گرفت سمتم :با این میتونی استتار کنی
و بری!
_اوهههه .چه با حال.
خندید :دیدی گفتم نگران نباش .امتحان که تموم شد زنگ میزنم اژانس بیاد جلو در
مدرسه .با فربدم هماهنگم .گفته رسا تا ساعت  3جلسه داره تو دانشگاه.
_مرسی نسیم .ایشاهلل بتونم برات جبران کنم.
_لوس نکن خودتوووو....
امتحان رو به خوبی دادم و بعدش با کمک نسیم چادرو سرم کردم کمی تمرین کردم تا
بتونم نگهش دارم و کمی صورتمو باهاش بپوشونم.
با رسیدن اژانس با احتیاط زدم و بدون نگاه کردن به رانندم که همونجای قبلی ایستاده
بود سوار شدن و اسم دانشگاه رو گفتم .برگشتم به رانندم نگاه کردم که بیخیال سرش تو
گوشیش بود.
با اطمینان صاف نشستم .چادرو دراوردم و از تو اینه یه رژ صورتی مات به لبام
مالیدم....
رسا:::::::::::::::
به ساعت نگاه کردم و رفتم سمت در خروجی .ساعت  3بود و میخواستم برم ملودی رو
ببینم.
کتمو تنم کردم که با صدای دکتر ارشادی که داشت صدام میزد ایستادم .وای االن باز
منو به حرف میگیره .خواستم بهش بگم که عجله دارم ولی دلم نیومد.

311

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

استاد پا به سن گذاشتمون که گردن منم خیلی حق داشت .بهم که رسید گفت :خوبی پسر
جون؟ امروز تو جلسه سرحال نبودی .البته خیلی وقته گرفته ای!
_خوبم استاد .مسئله ای نیست.
_واسه کالس ساعت  6که میای؟ به کمکت نیاز دارم.
_حتما میام .بهتون قول دادم....
با شنیدن صدای دخترونه ای بقیه حرفم تو دهنم ماسید :رسا؟
امکان نداره ....غیر ممکنه....
بهت زده برگشتم سمت صدا ....ملودی با لباس مدرسه و چشمای اشک الود با فاصله ی
چند متریم ایستاده بود و زل زده بود بهم .باورم نمیشد اینقد بهم نزدیکه....
دستام بی اختیار باال اومدن و اغوشمو به روش باز کردم که بی معطلی دوید سمتم و تو
بغلم جا گرفت!
محکم تو اغوشم گرفتمش و به خودم فشارش دادم :تو اینجا چیکار میکنی عزیزم؟
با گریه گفت :فرار کردم.
نفس خسته ای کشیدم که با صدای دکتر ارشادی به خودم اومدم ....به کل زمان و مکانو
یادم رفته بود!
_رسا جان معرفی نمیکنی؟
_نامزدمه استاد.
_پس حلقت....
_اره .واسه این خانم کوچولوعه .استاد اگه اجازه بدی ما مرخص بشیم .همین االنم همه
زوم کردن روم .وجه خوبی نداره!
_برو پسر جون .با این شرایط فکر نکنم به کالس عصر برسی.
_شرمندم بخدا.
لبخند مهربونی زد و دستشو گذاشت رو شونم :برو خیالت راحت باشه.
تشکر کردم و اروم به ملودی گفتم :بریم؟
سر تکون داد و کمی ازم جدا شد که متوجه کیانا و دنیا شدم که کنار یه دختر دیگه با
فاصله ایستاده بودن و داشتن مارو نگاه میکردن .چند تای دیگه از دانشجو ها وضعیت
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مشابهی داشتن ولی واقعا برام مهم نبود .ارامش ملودی چیزی بود که تو تمام زندگیم برام
اولیت داشت .دست انداختم دور شونش و بی تفاوت از کنارشون عبور کردم.
ملودی اروم گفت :تو با کت شلوار و تیپ رسمی من با لباس مدرسه! شرمنده که همیشه
مایه دردسرتم.
بیشتر به خودم فشارش دادم :نشنیده میگیرم این حرفتو .حاال بگو چرا به قول خودت
فرار کردی؟
_امشب قرار بود برام خواستگار بیاد.
شوکه سر جام وایسادم :چی؟
با ترس نگاهم کرد :من کاری ازم بر نمیومد .نسیم گفت بیام پیش تو.
_نسیم گفت؟ یعنی خودت نمیخواستی؟
_نمیخواستم مزاحمت بشم.
_خفه شو دیگه .هی هیچی نمیگم بهت پرو تر میشی! کدوم اشغالی به خودش اجازه داده
بیاد خواستگاری؟
با ترس نگاهم کرد :شهاب.
از شدت خشم دندونامو رو هم فشار دادم :میکشمش!
رفتم سمت در خروجی دانشگاه و ملودیم دنبالم اومد!
سوار ماشین شدم و ملودیم سریع سوار شد :چیکار میخوای بکنی؟
_ادرسشو بده.
_رسا بیخیال .تو فقط خواستگاری رو بهم بزن .شر به پا نکن.
_چی میگی تو؟ من یه بار بهش تذکر دادم ولی باز داره میاد خواستگاری؟
_اون فکر میکنه کات کردیم.
_اون غلط کرده با تو .ادرس؟
_برو سمت شمرون....
تا جلو خونه اون شهاب اشغال هیچ حرفی با هم نزدیم .در واقع اونقد عصبی بودم نه
خودم حرفی میزدم نه ملودی جرعت میکرد حرفی بزنه!
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با اشاره به در سیاه رنگی که معلوم بود در خونه باغه ماشینو با فاصله پارک کردم و
گفتم :هر اتفاقی افتاد پیاده نمیشی .فهمیدی؟
ترسیده سر تکون داد و پیاده شدم .چند بار زنگ زدم تا یه دختره جواب داد :بفرمایید؟
_شهاب خونست؟
_بله .هستش!
_بگید دم در کارش دارن.
_بفرمایید تو.
_ممنون.
چند دیقه ای طول کشید تا باالخره در باز کرد و اومد بیرون .با دیدن من شوکه شد:
تو ....تو اینجا چیکار میکنی؟
یقشو گرفتم و کوبیدمش به دیوار :چطوری شادوماد؟
_زده به سرت؟ این کارا چیه؟
داد زدم :مگه بهت هشدار نداده بودم دور و بر ملودی پیدات نشه؟
_باید از تو اجازه بگیرم؟
نتونستم خودمو کنترل کنم و مشت محکمی زدم تو دهنش :ملودی زن منه اشغال .مال
منه! یه بار دیگه هم بهت هشدار داده بودم.
هلم داد عقب و فریاد زد :این مزخرفات چیه؟ شما با هم کات کردین .اگه رابطع ای هم
باشه مال گذشتش .خاله پریماه گفته شما کات کردین.
_خالت زر مفت زده بچه جون .امروز از جونت میگذرم فقط به خاطر ملودی .به خدا
قسم یه بار دیگه به خودت جرعت بدی همچین غلطی بکنی جنازتو میفرستم واسه
مامانت!
شوکه خیره شد بهم که کوبیدمش تو دیوار و رفتم سمت ماشین .اروم نشده بودم اما
نمیخواستم بیشتر از این دردسر درست کنم .چون میدونستم همه رو به پای ملودی
مینویسن!
ملودی::::::::::::::::
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تا خونه ی رسا هیچ حرفی با هم نزدیم ....هوا داشت تاریک میشد و من میترسیدم .رسا
بد شهابو کتک زد ....منم که فرار کردم و گند زدم به مراسم خواستگاری .حتما االن به
خونم تشنن .وای عمو محسن هم که قرار بود امشب بیاد .حسابی ابرو ریزی میشه.
ماشینو تو پارکینگ پارک کرد و اروم دستمو گرفت :به چی فکر میکنی کوچولو؟
_ابروم امشب پیش عموم میره.
_نگران هیچی نباش .خودم درستش میکنم.
_اون زنه ساکت نمیشینه.
_یه شب اومدی پیش من نمیخوام به این چیزا فکر کنی .پیاده شو!
با هم رفتیم باال .دلم خیلی واسه این خونه تنگ شده بود .با عجله رفتم سمت اتاق
خوابمون ....همه چی دست نخورده مثل قبل بود .لباس خوابم رو تخت بود و ناخوداگاه
فکرای قشنگ دخترونه اومد تو سرم ....لبخندی رو لبام نشست که از پشت بغلم کرد :به
خونه خوش اومدی عزیزم!
برگشتم سمتش و خودمو ول دادم تو بغلش :کاش میشد برا همیشه میموندم.
_دیگه نمیزارم بری.
_رسا....
_هیسسس! بزار از امشب لذت ببریم.
لبخندی به روش زدم که گفت :چی دوس داری برای شام درست کنم؟
خندیدم :دلم تنگ شده بود برا دسپختت!
با عشق پیشونیمو بوسید که گفتم :الزانیا میخوام.
_چششششم.
لباس عوض کرد و رفت سمت اشپرخونه .منم از فرصت استفاده کردم و پریدم تو
حموم....
بعده نیم ساعت لباس پوشیدم و موهامم خشک کردم که رسا صدام زد :ملودیییی؟ کجایی
تو بچه؟
از اتاق زدم بیرون :اومدممم.
با لذت نگاهم کرد :باز چه نقشه ای تو سرته فسقل خانم؟
_گفتم واسه تنوع دوش بگیرم .اشکال داره؟
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گونمو بوسید و گفت :نه .به هیچ وجه.
سرشو تو گردنم فرو برد و با لذت بو کرد :اوممممم .چه بوی خوبی میدی ملودی.
با خنده نگاهش کردم که چشمای خمارشو اروم باز و بسته کرد :یه ماه بود لمست نکرده
بودم لعنتی .یه ماه نداشتمت.
خودمو تو بغلش رها کردم :کاش بشه شب بمونم.
_منم از خدامه .میدونی تازه مامانت زنگ زد؟
وحشت زده نگاهش کردم :چی گفت؟
_تهدیدم کرد .گفت همه چیو خراب کردین اونم تالفی میکنه.
_باعث دردسرت شدم.
_دیگه نشنوم این حرفارو .تو جون منی بچه! من عمرن بزارم کسی رو تو نظر داشته
باشه .ملودی تو زن منی! یادت که نرفته؟
لبخند زدم :اره یادمه .من تا ابد زنتم .این بزرگ ترین دلگرمیه منه.
_قربونت برم .بیا با هم میزو بچینیم که الزانیا امادست.
به یاد قدیما رو پاهاش نشوندم و با هم غذا خوردیم! عاشقش بودم و میدونستم اگه تا ابدم
بهم نرسیم غیرممکنه به کس دیگه ای حتی نگاه کنم!
شاممون که تموم شد با هم رفتیم تو سالن و مشغول فیلم دیدن شدیم .تو بغلش ولو شده
بودم و رسام مدام داشت شیطنت میکرد .دستشو برد زیر لباسم و سینمو گرفت :این هلو
مال کیه؟
خندیدم :رسا شیطنت نکن .بزار بعده فیلم.
_بعده فیلم چی؟
_هر چی تو بخوای!
دست داغ و مردونشو اروم رو شکمم کشید و تو گوشم زمزمه کرد :اگه همین االن بخوام
چی؟
اینو گفت و قبل از اینکه بهم فرصت حرف زدن بده هلم داد رو کاناپه و خودشم اومد
روم :دلت برای رابطمون تنگ شده بود ملودی؟
_مگه میشه دلم تنگ نشه؟ هر شب دور از اغوشت تا صبح فقط گریه میکردم!
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پیشونیمو بوسید :دردت به جونم .یه وقتایی از خودم شاکی میشدم که چرا اومدم تو
زندگیت و این همه دردسر برات درست کردم .اما وقتی خوب بهش فکر میکنم میبینم این
عشق عمیق و پاک می ارزه که بخوایم بخاطرش همه چیو تحمل کنیم!
_منم .منم خوشحالم که دارمت و بخاطرت همه چیو تحمل میکنم!
لبخند جذاب و مردونه رو لباش نشست و سرشو فرو برد تو گردنم ....عمیق نفس کشید
و گردنمو اروم زبون زد .اه عمیقی کشیدم که با صدای زنگ در هر دومون خشک
شدیم!
ترسیده نگاهش کردم که گفت :هر اتفاقی افتاد تو نترس .من مراقبتم.
اینو گفت و بلند شد ....رفت سمت درو از تو چشمی نگاه کرد .کالفه نفس عمیقی کشید و
گفت :لباس بپوش عزیزم .پلیس اومده!
رسا:::::::::::::::
وحشت زده نگاهم کرد که رفتم سمتش و بغلش کردم :نترس خانمم .من کنارتم!
زد زیر گریه که بیشتر به خودم فشارش دادم :هیچ اتفاقی نمیوفته .فقط برو لباس بپوش.
دوباره در زدن که به اجبار ازش جدا شدم و وقتی رفت سمت اتاق خوابمون منم رفتم
سمت در ....بازش کردم! یه سرگرد با یه سرباز جلو ایستاده بودن .پریماه و عموی
ملودیم پشت سرشون.
سالم کردم که یکیشون کارتشو در اورد و گفت :سرگرد جعفری هستم از اگاهی! اقای
ازادمهر؟
_خودم هستم.
_شما به جرم ضرب و شتم شهاب نامدار و همچنین اغفال خانم ملودی راد بازداشتین!
خواستم حرف بزنم که ملودی از پشت سرم گفت :کدوم اغفال؟
همه برگشتن سمتش .لباس مدرسشو تنش کرده و چشماش هنوز قرمز بود .عموش با
عجله همه رو کنار زد و رفت سمتش .فک میکردم میخواد دعواش کنه .مقابلش وایسادم
که منو کنار زد و ملودی رو بغل کرد :خوبی عزیزم؟ چیزیت نشده؟
_نه عمو .خوبم بخدا!
_اینجا کجاست ملودی؟ تو توی خونه این پسره چیکار میکنی؟
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سرباز اومد جلو خواست بهم دستبند بزنه که ملودی با گریه اومد و دستشو پس زد :تو
رو خدا دستبند نزنین.
سرگرده برگشت سمت پریماه و گفت :خانم شما که گفتین دخترتون رو گول زده؟
نذاشتم ملودی چیزی بگه و دستمو بردم جلو :شما کارتون رو انجام بدین.
سربازه مشغول شد که رو به ملودی گفتم :گریه نکن دردت به جونم! هیچ اتفاقی نمیوفته.
بهت قول میدم.
با گریه زل زد بهم .خم شدم و خواستم ببوسمش که عموش دستشو گرفت و کشیدش
عقب :اقا حد خودتو رعایت کن.
سرمو انداختم پایین....
با قفل کردن در هممون سوار اسانسور شدیم!
ملودی:::::::::::::::
مامان گوشه ی اسانسور نگهم داشت و حتی نذاشت برم نزدیکش .عمو محسنم که سمت
دیگم بود .رسا درست رو به روم تکیه داده بود بهم و با لبخند خسته ای داشت نگاهم
میکرد .سعی کردم اشکامو پاک کنم ....تا وقتی رسا رو دارم که نباید بترسم از چیزی!
تو البی زیر نگاه کنجکاو بقیه زدیم بیرون و رسا رو سوار بنز سبز رنگی کردن و هر
چقد التماس کردم نذاشتن برم پیشش و رفتم سمت ماشین عمو محسن .خدا رو شکر اون
زنه با ماشین خودش اومده بود!
سوار شدم و عمو پشت ماشین کالنتری راه افتاد ....این چه کاری بود که من کردم؟ رسا
با اون عظمتش حاال دستبند زدن رو دستش و دارن میبرنش! لعنت به من که همیشه گند
میزنم به همه چی!
عمو به دستمال داد دستم و گفت :گریه نکن ملودی .ازت میخوام همه چیو برام تعریف
کنی!
دستمالو گرفتم و اشکامو پاک کردم :من و رسا عاشق همیم.
_اینو که خودمم فهمیدم .کامل بگو.
_رسا دوست فربده .فربدو که میشناسی؟
_اره .بگو.
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_چند باری با اکیپشون رفتم بیرون و اونم از من خوشش اومد .اونقد گفت و گفت تا منم
عاشقش شدم .عمو رسا فوق العادست .هم خودش هم خانوادش! من از انتخابم پشیمون
نیستم.
_یه ادم باشخصیت یا به قول تو فوق العاده نمیره دم خونه ی مردم و پسرشون رو کتک
بزنه.
سرمو انداختم پایین :رسا خیلی غیرتیه!
_خب بقیش؟
_ما با هم بودیم .رسا منو به خانوادش معرفی کرد و اونام گفتن میخوان بیان
خواستگاری .ولی من به خاطر سنم قبول نکردم.
_باز خوبه عقلت رسیده.
دلخور نگاهش کردم :عمو....
_اخه تو خیلی ساده و بچه ای ملودی .بر اساس کدوم عقل و منطقی تو به این پسره
اعتماد کردی؟
_عمو درسته بچم ولی انتخابم اشتباه نبوده و نیست .رسا بهترین مردیه که تو عمرم دیدم.
با اینکه درسش تموم نشده اما تمام استاداش به چشم یه دکتر واقعی نگاهش میکنن و تو
خیلی چیزا ازش کمک میخوان.
_دکتره؟
با افتخار گفتم :بله .یکی دو سال دیگه تخصصشو میگیره.
_میدونی چند سال ازت بزرگ تره ملودی؟
_عمو مهم اینه که من عاشقشم و کنارش ارومم .بخدا شما هم چند جلسه باهاش حرف
بزنین قول میدم ازش خوشتون بیاد.
_چرا نمیاد خواستگاری پس؟
_قرار بود خانوادش تابستون بیان برای نشون و این چیزا .ولی مامان مخالفه .به هیچ
صراطی هم مستقیم نیست.
_حتما دلیل داره.
_بخدا نداره .فقط از رسا بدش میاد.
_من باهاش حرف میزنم عزیزم .حاال چرا امشب نموندی برای خواستگاری؟
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_عمو من نمیخواستم زوری زن شهاب بشم .مامان اونقد مخالفت کرد تا ما جدا شدیم.
رسا گفت خودش همه چیو درست میکنه و ما هم یه ماه بود دیگه از هم خبری نداشتیم.
حاال میاد میگه شهاب میخواد بیاد خواستگاری .حتی اگه رسایی هم وجود نداشت من زن
شهاب نمیشدم.
_تو دیوونه شدی دختر؟ من میزارم برادر زادم تو این سن کم اونم با کسی که دوس
نداره ازدواج کنه؟
_از مامان هیچی بعید نیست.
_اینو بدون که تصمیم گیرنده نهایی منم .درسته تو کنار مادرتی اما سرپرست قانونی تو
منم.
_ممنون عمو .خواهش میکنم نزارید امشب رسا تو بازداشتگاه بمونه!
_بزار ببینم چی میشه.
ماشینو جلو کالنتری پارک کرد و پیاده شدیم .با عجله رفتم سمت رسا که تازه از ماشین
پیاده شده بود .با دیدن دستبند رو دستاش دوباره اشکام راه افتاد....
با دیدنم اخمش شدیدتر شد و دستای بستشو اورد باال و منم خودمو انداختم تو بغلش و هق
هقم اوج گرفت .محکم بغلم کرد و موهامو بوسید....
سربازه خواست بیاد سمتمون که مافوقش نذاشت .بعد از اینکه سیر تو بغلش گریه کردم
تو گوشم گفت مامان و عموم دارن نگاه میکنن .خواستم ازش جدا بشم که لحظه ی اخر
گفت فربدو خبر کنم.
همراه سربازه رفت تو و منم بی توجه به نگاه های عصبانی اون زنیکه با عمو رفتم تو.
البته عمو محسنم اخماش تو هم بود اما چیزی نگفت....
دم در که میخواستن گوشیارو بگیرن تازه یاد حرفش افتادم و از عمو گوشیشو گرفتم و
به نسیم زنگ زدم .شماره فربدو حفظ نبودم.
به محض جواب دادن همه چیو براش تعریف کردم و ازش خواستم به فربد بگه بیاد
اینجا .ادرس کالنتری رو دادم و قطع کردم.
رسا رو یه راست بردن بازداشتگاه و شهابم با سر و صورت زخمی تو راه روی
کالنتری نشسته بود .مامانش کنارش بود و ظاهرا باباش تو اتاق رییس کالنتری بود.
خالم به محض اینکه ما رو دید اومد طرفمون و شروع کرد به گالیه کردن از مامان و
حسابی داشت زیراب منو میزد :دست شما درد نکنه پریماه خانم .این بود جواب خوبی؟
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این پسر طفل معصوم من جز محبت چیکار کرد برای دختر تو؟ نمیتونی جلو دخترتو
بگیری خب قبول نکن براش خواستگار بیاد .پسر من باید تاوان عشق دخترتو دوس
پسرشو بده؟
یه نگاه به من کرد و گفت :نیم وجبی ببین چطور این مردا رو انداخته به جون هم!
نتونستم جلو خودمو بگیرم گفتم :بس کنین دیگه خاله جون .مگه تقصیر منه که پسر شما
حرف تو کلش نمیره؟ اون خودش میدونست من یکی دیگرو دوس دارم!
رسا:::::::::::::::
گوشه ی اتاق نیمه تاریک بازداشتگاه نشستم و سرمو تکیه دادم به دیوار ....میدونستم
اینجوری میشه .منتظرش بودم .فقط حسرت تو دلم موند یه دل سیر بغلش کنم و ازش
لذت ببرم .میدونم اونم االن مثل من داغونه .به خودم قول دادم وقتی از اینجا خالص بشم
به هر قیمتی شده یه شب کامل کنارش باشم و بعدش دیگه تموم ....میدونستم دارم خودمو
گول میزنم و نمیتونم کامل تموم کنم .هر چند وقت یه بار باید این دلتنگیه لعنتی رو یه
جوری رفع کنم!
_هی اقا پسر؟
چشمامو باز کردم و کسی که صدام کرده بود نگاه کردم .یه مرد حدود  40ساله با هیکل
درشت و موهای جوگندمی که چند تا پسر همسن و سال خودمم کنارش نشسته بودن .پام
به اینجور جاها باز نشده بود اما میدونستم این ادما بانداشون رو از تو همین زندون و
بازداشتگاه ها جمع میکنن.
بی حوصله گفتم :امرتون؟
_واسه چی اینجایی؟ تیپت به ادم حسابیا میخوره .از این جوجه فکولیام که نیستی؟
_کتک کاری!
خندید :حاال زدی یا خوردی؟
_قیافم به کدوما میخوره؟
_بهت میاد طرفو نفله کرده باشی .حاال چرا زدیش؟
دستمو بردم تو موهام و همه رو زدم باال :میخواست بره خواستگاری عشقم .منم رفتم دم
خونشون و جواب خواستگاریشو دادم.
نگاهش یه جور عجیبی شد :دست مریزاد .الحق که مردی.
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تشکر کردم که گفت :اگه الزمه سرش ادم بکش ولی نذار از دستت بره .عشق فقط یه
باره.
اینبار من با تعجب نگاهش کردم .نگاهمو که دید گفت :منم وقتی  20سالم بود عاشق
دختر همسایمون شدم .جوون بودم و کلم باد داشت .یه روز شنیدم داره براش خواستگار
میاد .پسره هم محلمون بود .منم رفتم با رفیقام پسره رو خفت کردیم و تا میخورد کتکش
زدیم .منو گرفتن و دو ماه حبس خورد بهم.
به اینجا که رسید نگاهمو دوخت به نقطه ی نامعلومی و گفت :بعده دوماه از زندون در
اومدم دیدم شوهرش دادن .به همین راحتی! بعد از اون دیگه هیچ وقت عاشق نشدم و به
کل دور زن و زندگی رو خط کشیدم!
چقد درد داشت نگاهش .خدایا نکنه منم به همین درد دچار بشم .خواستم چیزی بگم که
دریچه ی کوچیکی که تو در بازداشتگاه بود باز شد و سربازه اسممو صدا زد :رسا
ازادمهر؟
_بله؟
_بیا دم در .مالقاتی داری!
بلند شدم .با باز شدن در ملودی پرید تو بغلم و زد زیر گریه .امان از دست این دختر....
بغلش کردم و بوسیدمش :اینقد این چشمارو خیس نکن دردت به جونم.
سربازه درو پشت سرم کامل نبست و معلوم بود قرار نیست فعال جایی برم.
با صدای فربد سرمو بلند کردم :منم هستما؟
با تعجب نگاهش کردم :کی اومدی؟
_با هم اومدیم .ولی تو مگه غیر از این خانم زر زروت کسی رو میبینی!
ملودی برگشت شاکی نگاهش کرد که با خنده گفتم :به خانم من چیزی نگیا؟
_خیلی خب .زن ذلیل!
همون جور که ملودی بغلم بود باهاش دست دادم و گفتم :چه خبر فربد؟
_واال من که تازه رسیدم ،این پسره سفت و سخت پای شکایتش وایساده .البته تو نگران
نباش با خودم سند اوردم واسه احتیاط .ملودی میخواست تو رو ببینه گفتم با هم بیایم.
براش سر تکون دادم که رو به ملودی گفت :اروم شدی؟ میای بریم؟
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خم شدم تو گوشش زمزمه کردم :امشب تو بغلم میخوابی عزیزم .بهت قول میدم .با فربد
برو و نگران هیچی نباش.
با تعجب نگاهم کرد که چشماشو بوسیدم و ازم جدا شد.
به فربد نگاه کردم :مواظبش باش .نزاری کسی اذیتش کنه.
_خیالت راحت داداش.
رفتن و منم برگشتم تو بازداشتگاه....
ملودی:::::::::::::::
شکایت اغفال و این چرت و پرتا با حرفای من منتفی شد ولی رییس کالنتری گفت اگه
نتونیم رضایت شهابو جلب کنیم رسا فردا میره دادسرا....
فربد مدام داشت با شهاب و خانوادش حرف میزد و نمیدونستم چی میگن! رفتم سمت
عمو محسن :عمو تو رو خدا شمام برین کمک فربد .نزارید رسا پاش به دادسرا باز بشه.
با اخم نگاهم کرد :فکر این پسره رو از سرت بیرون کن ملودی .من جنازتم رو دوش
اون هرزه نمیندازم!
بهت زده نگاهش کردم ....کار اون زنیکه ی اشغال بود .رفته زیراب رسا رو زده.
بغض تو گلوم نشست :عمو اون یه موضوع تموم شدست.
_برا من تموم نشده.
_باشه باشه .هر چی شما بگید .فقط االن برین با شهاب و خانوادش حرف بزنین تا
رضایت بدن .ارواح خاک بابا....
تیز نگاهم کرد :چرا قسم میدی بچه؟
_دیگه نمیتونین قبول نکنین.
_شرط داره.
_چی؟
_قیدشو میزنی برا همیشه!
_عمو....
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_انتخاب کن ملودی.
باید قبول میکردم .بعدش رسا خودش همه چیو درست میکنه .من بهش اعتماد دارم.
سریع گفتم :باشه .چشم! ما که خودمون کات کرده بودیم .شما فقط برین رضایت بگیرین.
عمو بلند شد و رفت سمتشون .فربد ازش استقبال کرد و دوباره شروع کردن به حرف
زدن .میدونستم احترام زیادی برای عمو محسن قائلن و دست رد به سینش نمیزنن.
همین طورم شد .بعده  5دیقه فربد با خوشحالی اومد سمتم و گفت :رضایت دادن ملودی.
پاشو....
_جدی؟
_اره .داشتن نرم میشدن که عموت اومد و دیگه نتونستن نه بیارن.
*******
با عمو و مامان بیرون از کالنتری وایساده بودیم که رسا و فربد اومدن بیرون .اخ الهی
من فدای اون تیپت بشم .کتش تو دستش بود و پیرهن سفیدش رو زده بود رو
شلوارش ....خستگی از صورتش میبارید.
بهمون که رسیدن رسا محترمانه با عمو دست داد و گفت :سالم اقای راد.
عمو هم جوابشو داد که رسا گفت :من رسا ازادمهرم .خوب بهم معرفی نشدیم متاسفانه!
_اولین و اخرین دیدارمون بود.
با تعجب نگاهمون کرد :باید متوجه شده باشین که به برادرزادتون عالقه دارم.
_بله .ولی شما برای هم ساخته نشدین .ملودی برای ازادی تو یه قول به من داد.
برگشت سمت من و گفت :مگه نه ملودی؟
سرمو انداختم پایین که عمو گفت :ملودی واسه همیشه قیدتو زده .تو هم دیگه حق نداری
دور و برش افتابی بشی.
رسا با عجله گفت :یه فرصت بهم بدین خودمو ثابت کنم .اتفاق امروز و مالک قرار
ندین.
_من گذشته ی تو رو مالک قرار دادم بچه جون.
رسا که متوجه منظورش شده بود گفت :من ملودی رو خوشبخت میکنم .بهتون قول میدم!
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_بهتره فراموشش کنی.
چشماش پر از خشم شد :کافیه یه بار دیگه براش خواستگار بیاد.
_من خودم بهتر از تو تشخیص میدم.
_من به شما کاری ندارم اقای راد .ملودی مال هیچ کس دیگه ای نباید بشه .به جون
خودش قسم اگه یه خواستگار دیگه بخواد در اون خونه رو بزنه بازم همین اشه و همین
کاسه.
_تهدید میکنی؟
_ابدا .فقط هشدار دادم.
مامان سوار ماشین خودش شد و عمو هم به من اشاره کرد سوار بشم که رسا گفت:
بزارین برا اخرین بار باهاش حرف بزنم.
عمو محسن مکثی کرد و سوار شد .فربدم سوار ماشینش شد و من موندم و رسا.
رفتم سمتش :معذرت میخوام .نمیتونستم تحمل کنم شب اونجا بمونی.
لبخند مهربونی بهم زد :غمت نباشه فسقلم .کی میتونه مارو جدا کنه؟
بی اختیار لبخند رو لبام نشست که گفت :قربون خندت برم.
اروم دستمو گرفت و گفت :چقد حسرت خوردم واسه امشب که نتونستم درست و حسابی
بغلت کنم.
_منم.
_امشب منتظرم بمون ملودی .میام پیشت.
_چه جوری رسا؟ خطرناکه!
_تو نگران نباش جوجه .فقط بیدار بمون!
با بوق عمو ازش جدا شدم و سوار شدم.
رسا::::::::::::::::
جلو برج پیاده شدم و از فربد تشکر کردم .میخواست کنارم باشه اما گفتم میخوام تنها
باشم!
رسیدم خونه و رو کاناپه ولو شدم .چند ساعت پیش ملودی رو همین کاناپه کنارم بود....
گوشیمو رو میز برداشتم و بهش اس دادم :ملودی؟ بیداری؟
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بعده چند مین جواب داد :اره .به زور مامان بزرگم دارم شام میخورم.
_میخواستی بهش بگی دستپخت فوق العاده ی شوهرمو خوردم.
_دیوونه .اونم طفلی با کلی ذوق و شوق درست کرده بود .دلم نیومد ناراحتش کنم.
فسنجونه که تو دوس داری!
_جدی؟ پس یکم برام نگه دار .میخوام امشب که اومدم دستپخت مامان بزرگ زنمو
بخورم.
_رسا جدی امشب میخوای بیای؟
_اره کوچولو .تو باغتون نرده بون دارین؟
_اهوم.
_بعده شام جای نرده و اتاقتو برام بفرست.
_خطرناکه .نمیخوام تو دردسر بیوفتی.
_منم نمیخوام بعده اینکه سر شب اونجوری خورد تو ذوقمون امشب دوتامون با حسرت
بخوابیم.
ملودی:::::::::::::::::
ساعت  1بود باالخره چراغای خونه خاموش شد و منم رفتم تو اتاقم ....دلم حسابی شور
میزد .وقتی اومدیم خونه عمو محسن هم اومد و کلی بهم تذکر داد که دیگه حق ندارم رسا
رو ببینم و به مامان هم گفت حق نداره در مورد امشب و با من بحث کنه و از طرفی هم
دیگه هیچ خواستگاری اجازه نداره بیاد تو این خونه .سن منو بهونه کرد اما ته دلم
میدونستم بخاطر رساست.
ساعت دو شده بود و حسابی نگران شده بودم .رسا چطور میخواد بیاد اینجا ....دوس
داشتم بهش زنگ بزنم اما نمیشد .خودم گفته بودم نمیخواد بیای حاال اگه زنگ میزدم
ضایع بود!
برای اینکه خودمو سرگرم کنم بلند شدم چراغ خوابمو روشن کردم و تو همون نور کم
شروع کردم موهامو مرتب کردن .بعده تموم شدن کارم رژ قرمز تیره ای رو لبام مالیدم
و لباسمم با لباس خواب تور سفید که رسا دیوونش بود عوض کردم! تو اینه قدی اتاقم
خودمو نگاه کردم ....اوه اوه ....کافی بود رسا منو اینجوری ببینه!
با صدای خش خشی برگشتم سمت پنجره ی اتاقم که سایه ای افتاد روش .ترسیده یه قدم
رفتم عقب که صدای رسا رو شنیدم :ملودی؟
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پرواز کردم به سمتش ....شیشه ی پنجره که ریلی بود رو کشیدم باال و رسا هم با اون
هیکل گندش به سختی اومد تو.
باورم نمیشد االن رو به روم ایستاده ....مثل یه خواب بود .یه رویای شیرین! خیره شده
بودیم بهم و معلوم بود خوده رسا هم باورش نشده!
اروم دستشو رو بازوم کشید :چه خوردنی شدی بچه؟
ریز خندیدم و یه دور چرخیدم :چطور شدم؟
چشمای خمارشو از هیکلم برداشت و زل زد تو چشمام :در اتاقت قفله؟
لبخند جذابی زدم :بله اقا .خیالتون راحت!
هنوز جملم تموم نشده بود که خیز برداشت سمتم و چسپوندم به دیوار .چند لحظه ای تو
چشمای هم خیره شدیم و همزمان با هم هجوم بردیم سمت لبای همدیگه.
بعده چند ثانیه به سختی ازم جدا شد و گفت :پاک کن رژتو بچه .خواستی رژ قرمزت
تکمیل کننده ی لباس خواب سکسیت باشه که شد .منم به قدر کافی دیوونه کردی .حاال
زود برو پاکش کن که میخوام طعم واقعیتو بچشم!
ریز خندیدم و ازش فاصله گرفتم .مشغول پاک کردن رژم بودم که رفت و رو تختم
نشست :خب میدونستی دیوونه این لباس خوابم .پوشیدی منو دیوونه کنی!
زل زدم تو چشماش و گفتم :اینم یادم نرفته که تو هنوز شوهرمی .خواستم یکم برا
شوهرم دلبری کنم؟ اشکالی داره؟
رسا:::::::::::::::::::
یه بار دیگه هیکلشو از نظر گذروندم ....خدا چه صبر و حوصله ای خرج کرده تا تو
رو افریده بچه!
_رسا؟
نگاهش کردم :چه االن چه صد سال دیگه ....من و تو همیشه زن و شوهریم! اینو یادت
باشه .درضمن کوچولو ....تو برا من دلبری نکنی برا کی کنی؟
خندید و اومد سمتم :نگفتی چطوری اومدی اینجا؟
رو پاهام نشوندمش و گفتم :از دیوار پریدم تو باغ .ربع ساعت معطل شدم تا نردبون رو
پیدا کردم .دیگه میترسیدم خوابیده باشی!
سرشو گذاشت رو سینم و گفت :نمیدونی اکثر وقتا چه زجری میکشم تا از فکرم بیرونت
کنم که شبا بتونم راحت بخوابم .ولی امان از روزی که موفق نشم ....شب تا بخوام بدون
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تو خوابم ببره بیچاره میشم .امشبم که دیگه بهم قول داده بودی میای .مگه میتونستم
بخوابم؟
موهاشو بوسیدم :درد و بالت تو سرم فسقلی .همه چی درست میشه.
_امشب پیشم میمونی رسا؟
_تا صبح پیشتم عزیزم .وقتی خوابیدی میرم.
هلم داد رو تخت و رو شکمم نشست :منم فردا امتحان ندارم .میتونم بیدار بمونم.
به صورت ذوق زدش لبخندی زدم و کشیدمش سمت خودم .لباش رو لبام نشست و
وجودم پر شد از احساس لذت....
اینقد بوسیدمش تا نفس کم اورد و کمی ازم جدا شد .از فرصت استفاده کردم و با یه
حرکت لباس خوابشو از تنش بیرون کشیدم که شوکه نگاهم کرد ....منم نگاهم روی بدن
برهنش ثابت موند!
اروم هر دوتا دستمو قاب سینه هاش کردم که اه تو گلوی هر دومون بلند شد و بی طاقت
انداختمش رو تخت و رفتم روش :دلم برای لمست تنگ شده بود بود ملودی! امشب
میخوام دیوونت کنم.
مستانه خندید که سرمو بردم تو گردنش و عمیق نفس کشیدم....
ملودی::::::::::::::::::
تو بغلش چرخیدم که خمار نگاهم کرد :اروم بگیر بچه .نزار دوباره هوستو بکنم.
ریز خندیدم :خیلی خب ....دیگه حرف بزنیم.
_من در خدمتم فنچ!
اروم نوک انگشتمو رو ته ریشش کشیدم و گفتم :دیگه تصمیم گرفتم قوی باشم .گریه نکنم
و از تنهایی نترسم .چون من مال توام .همیشه ی همیشه و تو منو تنها نمیزاری تو هیچ
شرایطی .پس خودتم نباشی یادت هست! میخوام درس بخونم و وقتی دوباره کنار هم
قرار گرفتیم این دختر کوچولویی که االن هستم نباشم!
بی طاقت بوسیدم :الهی من قربونت برم .میدونستی من همین دختر کوچولوی خودمو
بیشتر دوس دارم!
_ا رسا؟
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_جان رسا .خب راست میگم .میخوام هر چقدم بزرگ بشی باز این سادگی و
معصومیتتو حفظ کنی .میخوام همیشه دختر کوچولوی من باشی!
_چشم.
_حاال چشماتو ببند.
_چرا؟
_ببند بچه .رو حرف بزرگترت حرف نزن!
خندیدم و چشمامو بستم ....کمی جا به جا شد و بعده چند لحظه گفت :باز کن حاال!
چشمامو که باز کردم یه گردنبد با یه پالک عجیب رو به روم بود .با تعجب نگاهش
کردم ....طال سفید بود و خیلی شیک بود .اروم ازش گرفتمش .حسابی سنگین بود .به
رسا نگاه کردم :چه خوشگله .مال منه؟
_بله خانم کوچولو.
ذوق زده مشغول نگاه کردنش شدم :چه پالک عجیبی داره.
_اسم من و توعه.
با تعجب نگاهش کردم ....راست میگفت ....رسا و ملودی به فارسی نوشته بود و خیلی
زیبا کنار هم قرار گرفته بودن.
پریدم روش و بوسیدمش :خیلی خوشگله .خیلیییییی! قول میدم هیچ وقت از خودم جداش
نکنم .مثل این حلقه.
و دست چپمو باال اوردم و حلقمو نشونش دادم .رسا هم دست چپشو باال اورد و هر
دومون خیره شدیم به حلقه های هم....
بعده چند لحظه نگاهمو به چشماش دوختم که اونم نگاهم کرد :تولدت مبارک عشق
زندگیم!
ماتم برد ....ناخودگاه تو ذهنم تاریخو چک کردم .اوه ....دهم خرداد بود ....چطور من
فراموش کرده بودم تولدمه! لبخندی از ته دل رو لبام نشست :خیلی دوست دارم رسا....
من خودمم یادم نبود تولدمه .اما تو....
خندید :من با تو فرق دارم فنچه حواس پرت! خیلی دوس داشتم تو خونه خودمون یه
مهمونی بزرگ برای تولدت بگیرم! اونجوری که لیاقتته ،حیف که نمیشه .ولی قول میدم
برات جبران کنم.
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سرمو گذاشتم رو سینش و گفتم :من با تو خوشبخت ترین دختر دنیام .حسرت هیچی رو
هم ندارم! میدونی که؟
موهامو بوسید و اروم گفت :میدونم!
رسا::::::::::::::::
دمدمای صبح بود و ملودی باالخره خوابش برده بود .دوس نداشتم تنهاش بزارم اما دیگه
داشت دیر میشد و باید میرفتم.
نمیدونم کی دوباره میبینمش و کی قراره تو این دنیای بزرگ سر راه هم قرار بگیریم و
مال هم بشیم!
فقط میدونم تا اون روز صبر میکنم و منتظرش میمونم .پیشونیشو بوسیدم و دست کشیدم
تو موهاش .هنوز خیلی بچه بود ....خیلی....
شاید نتونه دیگه مثل قبل شاد زندگی کنه .شاید دیگه هیچ وقت طعم خوشبختیو نچشه .مثل
خوده من ....این زندگی که سر یه هوس کوچیک به باد رفت و همه چی خراب شد!
شایدم بخش مهمیش بخاطر کارای خودم بود .بخاطر دل هایی که شکستم و نفرینایی که
پشتم بود.
دستمو اروم رو گونش کشیدم ....بزار از اخرین لحظاتی که کنارشم استفاده کنم .میدونم
تا مدت ها حسرت امشو میخورم! میدونم از ثانیه ای که از این اتاق برم بیرون حسرت
میخورم که چرا بیشتر نگاهش نکردم؟ چرا بیشتر تو بغلم نگرفتمش و نبوسیدمش؟
دستشو اروم گرفتم و بوسیدم .فایده نداشت .ازش که سیر نمیشدم هیچ بیشترم براش
حریص میشدم .بهتر بود برم....
خم شدم و برای اخرین بوسه ی طوالنی از لباش گرفتم .قبل از اینکه پشیمون بشم بلند
شد و لحافشو کشیدم باال رو صورتش ....کتمو پوشیدم و رفتم سمت پنجره ی اتاقش....
هوا دیگه داشت روشن میشد.
از تله دل خدا رو صدا زدم....
خدایا نزار این اخرین دیدارمون باشه .به حق بزرگیت نزار باقی عمرمون رو تو حسرت
هم بگذرونیم بدون اینکه کنار هم زندگی کرده باشیم!
یه قطره اشک که رو گونم نشسته بود رو با خشونت پاک کردم و پنجره رو باز کردم!
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 3سال بعد
رسا::::::::::::::::
بعد از خداحافظی با منشی از مطب زدم بیرون و سوار اسانسور شدم.
امشب با چند تا از بچه ها تو رستوران همیشگی قرار داشتم و نمیشد نرم .خیلی وقت بود
به زور فربد و نسیم تو جمعشون حاضر میشدم تا فقط نشون بدم حالم خوبه .تا تظاهر
کنم ....کاری که سه ساله دارم انجام میدم!
وارد رستوران شدم و رفتم سمت میزی که جایگاه همیشگیشون بود .به همه سالم کردم و
کنار فربد و عرفان نشستم .عرفان و یاشار هر دو نامزد کرده بودن و میشه گفت فقط من
تنها بودم تو اون جمع ....البته فقط از نظر اونا!
به نسیم نگاه کردم که اروم گفت :چقد هولی تو! بزار ساعت  12بشه!
_حالش خوب بود؟
خندید :اندازه تو استرس نداشت.
لبخند محوی زدم و صاف سرجام نشستم.
گارسون اومد سفارشارو گرفت و وقتی رفت یاشار با خنده رو به من گفت :یه چیزی
بگم؟
نامزدش نیاز با زد تو پهلوش :یاشار دهن لق بازی درنیار دیگه .قرار نشد بگی!
عرفان سریع گفت :بزار بگه .بگو یاشار .بگو.
یاشار با خنده گفت :المیرا رو یادتونه؟ دختر خاله ی نیاز که هفته قبل تو مهمونی بود؟
همه سر تکون دادن که نسیم گفت :همون که فک میکرد غیر از خودش دختر رو زمین
نیست.
بهنوش نامزد عرفان با خنده گفت :دمت گرم نسیم .اره همه دختره نچسپ.
یهو نیاز با تعجب گفت :دخترخالمه ها؟
یاشار دست انداخت دورش و با خنده گفت :عزیزم خودتم که چشم دیدنشو نداری؟
همه زدن زیر خنده .حتی خوده نیاز!
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یاشار ادامه داد :اخر مهمونی که شما رفته بودین و جمع دوستانه بود خانم خانما که مست
کرده بود هی داشت چرت و پرت میگفت .برگشته به من میگه :یاشار اون جیگری که
باهات بود اسمش رسا بود؟
نیاز با خنده ادامه داد :باور کنید این تو  25سال زندگیش یه بار از یه پسر خوشش نیومد
چه برسه بخواد اینطوری دربارش بگه .حاال هر چندم مست بود!
فربد با خنده گفت :مستی و راستی.
همه زدن زیر خنده که یاشار گفت :نظرت چیه رسا؟ شما دوتا برا هم ساخته شدین .این
به زمین زیر پاشم فخر میفروشه!
سکوتمو شکوندم و دستی که حلقه روش بود رو باال اوردم :من یکیو دارم یاشار .ازت
میخوام نه االن نه هیچ وقت دیگه بهم همچین پیشنهادی ندی!
سرمو انداختم پایین و دیگه چیزی نگفتم .سه ساله میخوان منو از تنهایی دربیارن.
نمیدونم چرا متوجه نمیشن....
بهنوش گفت :چقد باید خوشبخت باشه که اینقد بهش وفاداری حتی وقتی باهاش نیستی!
نیازم اروم گفت :ولی کاش میشد یه بارم که شده ببینیمش!
عرفان با خنده گفت :حسابی خانمارو تحت تاثیر قرار دادی رسا.
با لبخند نگاهش کردم که نسیم گفت :تا کمتر از یه ما دیگه باهاش اشنا میشید .عروسی ما
که یادتون نرفته؟
کتمو انداختم رو کاناپه و رو تخت دراز کشیدم ....یه شب دیگه همگذشت با خنده های
مصنوعی! مسخرست .باید دیگه کنسل کنم این برنامه ی هفتگی رو ....حداقل تا وقتی که
ملودی نیست!
سرمو بلند کردم و زل زدم تو چشماش :چیکار کردی با من بچه؟ همین امروز صبح
دیدمت ....چرا باز دلتنگتم؟
بلند شدم و رفتم سمتش ....لبامو گذاشتم رو لباش ....فایده نداشت ....این عکس سرد و
بی روح دیگه فایده نداشت! بعده سه سال دیگه نمیتونه ارومم کنه .دیگه نمیتونم خودمو
گول بزنم ....مشتم رو عکس فرود اومد و داد زدم :صاحبتو میخوام ....من ملودی رو
میخوام!
با اعصاب داغون حولمو برداشتم و رفتم سمت حموم .یه دوش اب سرد شاید بتونه ارومم
کنه!
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اب از موهام چکه میکرد که حوله رو پوشیدم و زدم بیرون .گوشیم داشت خودکشی
میکرد .رو تخت نشستم و جواب دادم :بگو فربد!
_کجایی خبرت؟ مارو باش فکر کردیم االن منتظری!
اوه اوه ....به کل یادم رفته بود بعده ساعت  12نتیجه انتخاب رشته دخترا میاد و مشخص
میشه قبول شدن یا نه!
با عجله گفتم :حموم بودم فربد .چی شد؟ ملودی قبول شد؟
خندید :اره داداش .مهندسی عمران .انتخاب اولش.
اسوده ترین نفس عمرمو کشیدم! روزی که خودم پزشکی قبول شدم اینقد خوشحال نشدم.
_فوق العادست .عالیه! نسیم چیکار کرد؟
_اونم به مهندسی برقش رسید .رو پاش بند نیست.
خندیدم :حق دارن واال .ما دست کم گرفته بودیمشون.
فربدم خندید :اره بخدا .داداش فعال کار نداری؟ من برم به نسیم برم که االن ذوق مرگ
میشه!
_به سالمت .از طرف منم بهش تبریک بگو.
_قربانت .حتما!
گوشیو قطع کردم و رو تخت دراز کشیدم ....خانمم دیگه میخواد بره دانشگاه ....کاش
میشد االن کنارش باشم.
تمام این سه سال از دور مراقبش بودم و شاهد بزرگ شدنش بودم! فنچ من دیگه یه دختر
خانم اروم شده .شاید فقط واسه من شیطون بود ....امیدوارم اون شیطنتو یه گوشه قایم
کرده باشه!
ساعت دو ظهر بود که مطب و تعطیل کردم و زدم بیرون .هر هفته دو روزش میرفتم
یکی از درمانگاه های پایین شهر و مجانی براشون کار میکردم .امروزم یکی از اون
روزا بود....
ولی قبلش باید برم ملودی رو ببینم .از دیروز تا حاال که ندیدمش خیلی دارم اذیت میشم.
خیلی کنجکاوم بدونم تو این سه سال اونم به دیدنم اومده یا نه؟ شده دلش تنگ بشه و بیاد
از دور منو ببینه؟ نسیم که میگه هیچ وقت این کارو نکرده .ولی من باور نمیکنم....
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قبل از رفتن باید به مناسبت قبولیش براش یه هدیه بخرم .جلو مجتمع تجاری رفاهی
بزرگی ایستادم و پیاده شدم .یه راست رفتم سراغ جواهر فروشی معروفی که دیگه تو
این چند سال مشتری ثابتش بودم .برا هر مناسبتی که میخواستم براش چیزی بخرم یه
راست میومدم اینجا!
با دیدنم بلند شد و اومد به استقبالم :به به! سالم عرض شد اقای دکتر! چه افتخار بزرگی!
_سالم جناب صدر .چه میکنید با زحمتای ما؟
_شما رحمتید قربان .چه عجب از این طرفا؟
نگاهی به ویترینش انداختم و گفتم :یه چیز خاص میخوام .مثل قبلیا!
لبخند اشنایی زد :بیا این طرف که یه مورد دارم خوراک خودته .به جون خودت چشمم
که بهش افتاد یاد تو و سلیقه ای بی نظیرت افتادم.
همراهش رفتم ته مغازه که یه جعبه ی کوچیک اورد باال و گرفت سمتم :اینم از اون
چیزی که میخواستی!
با دیدن اویز ظریفی که از چند تا حلقه ی کوچیک و یه مروارید ظرف ساخته شده بود
لبخندی رو لبم نشست :میبرمش.
مشغول بسته بندیش شد و گفت :اقای دکتر نمیخوای یه روز خانمتو بیاری خودش انتخاب
کنه؟
سعی کردم لحنم عادی باشه :باید بدونین که دخترا چقد عاشق سوپرایز شدنن!
خندید :کامال درسته!
بعد از حساب کردن تشکر کردم و زدم بیرون .یه راست رفتم سمت لواسون .مسیری که
هر روز باید میرفتم .حتی نمیدونستم امروز خونست یا نه!
کمی با فاصله نگه داشتم و زل زدم به در خونشون .ممکن بود هر لحظه یکی بیاد منو
اینجا ببینه .اما بعد از سه سال واقعا دیگه داشتم بی طاقت میشدم....
با دیدن پسر بچه ای که داشت رد میشد پیاده شدم و رفتم سمتش :هی اقا پسر؟
ایستاد و نگاهم کرد :بله؟
میشه یه کاری برا من بکنی؟
_چی؟
_یه جعبه بهت میدم ببر در اون خونه باغ که در بزرگ و مشکی داره .زنگو بزن و بگو
با ملودی خانم کار دارم!
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ریز خندید :دوس دخترته؟
خندیدم :اره.
_پس چرا خودت بهش نمیدیش؟
_اخه باهام قهره.
_باشه.
یه تراول پنجاه تومنی دراوردم و گرفتم سمتش که گفت :من برا پول اینکارو نمیکنم.
با خنده گفتم :باشه پسر جون .بیا جعبه رو بهت بدم.
رفت سمت خونشون و منم دنده عقب گرفتم و پشت درختا نگه داشتم .پیاده شدم و کمی
رفتم جلو....
بعده چند لحظه ملودی خودش اومد درو باز کرد و پسره هم جعبه رو بهش داد و رفت!
ملودی با تعجب به اطراف نگاه میکرد ....هر چقد نگاه کرد چیزی پیدا نکرد و با
ناامیدی رفت تو و درو بست!
نفس عمیقی کشیدم و تکیه دادم به تنه ی درخت :خب اقا رسا ....امروزم که دیدیش! پس
برو سرکارت دیگه .االن تو اون درمانگاه کلی مریض منتظر توعه!
به اجبار سوار ماشین شدم و حرکت کردم.....
ملودی:::::::::::::::
در و بستم و با عجله بسته رو باز کردم ....مطمئن بودم از طرف رساست.
با دیدن گردنبند ظریفی که تو جعبه بود لبخند عمیقی رو لبام نشست .وجودم پر شد از
احساس لذت ....رسا هنوزم به من فکر میکنه! نگاهم رفت رو کاغذی که ته جعبه بود.با
عجله درش اوردم .دست خط خودش بود ....نوشته بود :سالم خانمم .قبولیت مبارک!
ببخش که بازم کنارت نیستم .تو هر شرایطی مراقبتم و تنهات نمیزارم .عاشقت رسا!
نامه رو بوسیدم و به سینم چسپوندم :چرا نمیزاری منم یه بار ببینمت؟ نمیدونی چقد
دلتنگتم .سه ساله نه دیدمت نه لمست کردم!
_ملودی؟؟؟ کجا موندی؟ کی بود؟
از خیالتم جدا شدم و جواب نسیمو دادم :اومدم.
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با مامان بزرگ تو باغ نشسته بودن و عصرونه میخوردن .منو که دیدن مامان بزرگ
گفت :بیا بشین مادر .غذاتونم اماده شده .کی بود دم در؟
جعبه رو گرفتم باال و گفتم :یه پسر بچه اینو اورد و داد بهم!
نسیم ذوق زده اومد سمتم :شک ندارم از طرف رساست.
_اهوم.
گرفتش و با مامان بزرگ مشغول نگاه کردنش شدن .حسابی خوششون اومده بود بهم
تبریک گفتن .تشکر کردم و کنارشون نشستم ....مامان بزرگ تو این سه سال دیگه
باورش شده بود چقد رسا رو میخوام .رسا هم اونقد دورادور پیگیرم بود که همه حتی
مامان هم فهمیده بودن نمیتونن این رابطه رو کامل قطع کنن!

بعد از عصرونه با نسیم رفتیم باال تو اتاقم ....تو این سه سال هر وقت در این اتاقو باز
میکنم و واردش میشم یاد اخرین شبی میوفتم که رسا اومده بود پیشم .اخرین باری که
دیدمش....
بغضم شکست و رو تخت نشستم .نسیم دس پاچه کنارم نشست :چت شد یهو؟ کسی چیزی
گفته؟
سرمو به عالمت منفی تکون دادم که گفت :پس چته اخه؟ تو که االن باید خوشحال باشی.
رسا اینقد به فکرته و هواتو داره....
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با گریه داد زدم :نمیخوام .هیچ کدومو نمیخوام .خودشو میخوام فقط ....نسیم سه ساله
ندیدمش! باورت میشه؟ خودم تعجب میکنم چطور هنوز زندم .اون هر روز منو میبینه
ولی من چی؟ حتی یه بار با خودش نگفت اون دختر بیچاره هم دل داره .یه بار برم
جلو ....نزارم این همه مدت ازم دور باشه!
به اینجا که رسیدم هق هقم اوج گرفت و دیگه نتونستم حرف بزنم .نسیم بغلم کرد و اروم
گفت :حق داری .بخدا حق داری ملودی .رسا فکر میکنه با این کارش داره ازت مراقبت
میکنه .یا شایدم منتظره تو بری دیدنش!
با تعجب نگاهش کردم :امکان نداره.
_ما که از دلش خبر نداریم .این مردا رو فقط خدا میشناسه!
اخمام رفت تو هم :چند روز مونده به عروسیتون؟
با شیطنت نگاهم کرد :تقریبا دو هفته دیگه .نقشه داری؟
_چه جورم! حاال میبینی چطور حالشو میگیرم.
دستاشو بهم کوبید و ذوق زده گفت :اخ جون .چه شود!
_نری به فربد بگیا؟
_دیوونم مگه؟ از نظر من کامال حق داری و این رسا باید حالش گرفته بشه!
رسا:::::::::::::::
خسته و کوفته رفتم سمت اسانسور که صدای دخترونه ای صدام زد :رسا؟
برگشت سمتش ....یاسمن بود .طبق معمول ....خدایا این بشر چی از جون میخواد؟ چرا
خسته نمیشه؟ سه ساله داره میره و میاد....
خسته نگاهش کردم :چی میخوای یاسمن؟
با ناز اومد سمتم :دو سه ساعته تو البی منتظرتم عزیزم .امشب چقد کارت طول کشید؟
_گفتم چی میخوای؟
_اومدم به پسر عمم سر بزنم.
_من خستم .بزار یه روز دیگه.
_اگه بابام بفهمه منو از خونت بیرون کردی چی؟
غریدم :تهدیدم نکن یاسمن .من خسته تر از اونیم که بخوای پا رو دمم بزاری!
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_اوکی هانی .اوکی! من که چیزی نگفتم .بریم باال؟
ازش رو برگردوندم و سوار اسانسور شدم .اونم از سکوتم استفاده کرد و پشت سرم
سوار شد....
در خونه رو باز کردم و رفتم تو .پشت سرم اومد تو و گفت :ای بابا .اینجا که باز بهم
ریختست.
با کنایه گفتم :تو که ماهی یه بار میای تمیزش میکنی .منم دیگه دست نزدم بهش!
_معلومه که برات تمیزش میکنم عزیزم .تو برو لباس عوض کن تا من هم یه دستی به
اینجا بکشم هم یه چیزی درست کنم واسه شام!
چرا این بشر از رو نمیره؟ من عمال بهش گفتم کلفت .هر دختر دیگه ای بود قهر میکرد
و میرفت ....خاک تو سرش که نمیفهمه نمیتونه تو زندگی من جایگاهی به دست بیاره!
حوله رو برداشتم و رفتم سمت حموم .درم از تو قفل کردم یه وقت به سرش نزه باز
غلطایی که تو گذشته کرده رو تکرار کنه....
بعده یه دوش مفصل همونجا خودمو خشک کردم و لباس پوشیدم .تا همین جاشم که این
دختره رو تو خونم راه دادم حس بدی دارم دیگه چه برسه به اینکه بخواد منو با حوله
ببینه یا هر چیز دیگه ای!
موهامو سشوار کشیدم و رفتم بیرون .با تعجب به خونه نگاه کردم ....همه جا تمیز شده
بود و خود یاسمن هم تو اشپزخونه بود.
رفتم سمتش :نمیخواست دست بزنی .میگفتم مامان مستخدمشو بفرسته.
بازم بی توجه به مفهموم حرفم گفت :خودم انجام میدم دیگه .چه نیازی به بقیه هست؟
تکیه دادم به اپن :خسته نمیشی؟
برگشت سمتم :کی از دوس داشتن عشقش خسته میشه؟
پوزخندی زدم :چرا نمیخوای با واقعیت کنار بیای؟ یه نگاه به در و دیوار این خونه بکن؟
پره از عکسای منو و ملودی! هزار بار بهت گفتم ما از هم جدا نشدیم ....فقط یه مدت از
هم دوریم! همین.
یه تای ابروشو انداخت باال و گفت :فکر نمیکنی این مدت زیاد طول کشیده؟ سه ساله
داری همینارو میگی! چرا نمیخوای قبول کنی اون رابطه تموم شده؟ مثل هزاران رابطه
ی دیگه ای که قبال داشتی و تموم شدن؟
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با عصبانیت نگاهش کردم :هزار بار گفتم ملودی رو با بقیه دخترایی که قبال تو زندگیم
بودن مقایسه نکن .سه ساله باهم نیستیم ولی من هیچکسو تو خلوتم راه ندادم .حتی تویی
که دائم در حال تالش کردنی!
_فکر کردی کی هستی؟ یا اون دختره؟ هزار نفر تو کف یه نگاه منن ولی منه احمق فقط
عاشق توام ....دارم خودمو میکشم تا توجه تو رو جلب کنم ولی تو غرق گذشته ای و به
اطرافت توجه نداری! دلت بخواد یا نخواد من عاشقتم و تا لحظه ای که بدستت بیارم هم
واست تالش میکنم .میفهمی؟
_هه! فقط داری خودتو خسته میکنی! نه تو نه هیچ بنی بشری نمیتونه جای ملودی رو
بگیره .اون به زودی برمیگرده تو این خونه! بهت قول بدم!
یه لحظه نگاهش لبزیر از نفرت شد :اگه بخواد بازم بگرده و تو رو ازم بگیره میکشمش.
بخدا میکشمش!
با تعجب نگاهش کردم که رفت لباس پوشید و از خونه زد بیرون ....واقعا زده به
سرش....
با خستگی رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت ....خیلی زود خوابم برد!
ملودی:::::::::::::::::
با نسیم کارای ثبت ناممون رو انجام دادیم و سوار ماشین فربد شدیم که رو به روی
دانشگاه پارک شده بود .سالم کردیم و با خوش رویی جواب داد .بوسه ای رو گونه ی
نسیم کاشت و حرکت کرد :تو خوابم نمی دیدین یه روز صنعتی شریف قبول بشینا؟
نسیم با پرویی گفت :این تو بودی که چشم دیدن موفقیت ما رو نداشتی .ارزوت بود من
قبول نشم تا بعده عروسی بشینم تو خونه برات قورمه سبزی بپزم!
فربد بیچاره رو به من گفت :چشه این؟
خندیدم :با مسول پزیرش دعواش شده!
_االن میریم رستوران مورد عالقش تا حالش جا بیاد .مثال اخر هفته عروسیمونه ها؟
کلی کار عقب افتاده داریم.
نسیم با لحن اروم تری گفت :بعده ناهار منو ملودی رو برسون جلو گالری .باید لباسمو
تحویل بگیرم .خودتم برو کارای باغ و فیلم بردارو تموم کن دیگه!
_چشم خانووووم.
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با شوخیای فربد ناهارو خوردیم و بعدم مارو رسوند جلو گالری و خودشم رفت دنبال
کاراش!
تو اسانسور به نسیم نگاه کردم :چرا اینقد کالفه ای؟ فربد بدبخت خودشو کشت امروز تو
یه لبخندم بهش نزدی؟
_دست خودم نیست ملودی .استرس دارم .نکنه یه اتفاقی بیوفته همه چی خراب بشه!
_این حرفا چیه؟ بعده  4سال داری به عشقت میرسی .با این فکرای بیخود نه خودتو
عذاب بده نه اون بیچاره رو!
_دست خودم نیست اخه.
_فقط کافیه به این فکر کنی بعدش میخوای کنار عشقت زندگی کنی .بخدا همه استرست
از بین میره .به خود فربد بگو چه مشکلی داری .اون خودش بلده ارومت کنه!
اسانسور ایستاد و پیاده شدیم .نسیم رفت لباسشو پرو کنه منم سرگرم دید زدن لباس
عروسا شدم ....همشون قشنگ بودن! ته سالن یه لباس عروس جدا از بقیه تو اتاقک
کوچیک شیشه ای بود که از همون فاصله هم میشد تشخیص داد چقد فوق العادست! رفتم
سمتش....
باالش کامال ازاد و دکولته بود .کمرش باریک بود و پایینش حسابی پف داشت و یه دنباله
ی طوالنی و فوق العاده خوشگل داشت ....خودمو توش تصور میکردم و رسایی که
وقتی منو تو این لباس ببینه زبونش بند بیاد!
از افکار بچه گونم خندم گرفت ....ولی من عروس هیشکی جز رسا نمیشم .اینو مطمئنم!
_من چطورم؟
برگشتم سمت نسیم .چشام گرد شد :خدای من ....خیلی خوشگل شدی! خیلی! باورم
نمیشه.
بغض تو گلوم نشست .باورم نمیشد بهترین دوستم عروس شده ....پریدم سمتش و بغلش
کردم :مبارکت باشه عزیزم!
بغلم کرد :اینارو باید روز عروسی بهم بگی خنگول !
با خنده ازش جدا شدم :بزار عروس بشی حاال!
رسا::::::::::::::::
340

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

فردا عروسی فربد بود و با بچه ها مهمونی گرفته بودن به افتخار اخرین شب مجردیش!
یکی دو ساعتی کنارشون موندم و بعدم رفتم خونه بابا اینا!
میخواستم کار عروسی رو بهشون بدم و خیلی وقت بود هم بهشون سر نزده بودم .از
وقتی رها با سجاد ازدواج کرده بود اونا خیلی تنهاتر از قبل شده بودن!
با ورودم به گرمی ازم استقبال کردن و به محض نشستن گالیه های مامان شروع شد :تو
نمیگی یه مامان بابایی هم دارم؟ این درسته اخه؟ ماهی دو ماهی یه بار یه ساعتی میشینی
و میری! اخه انصافه؟
خندیدم :باز شروع کردی مامان؟ بخدا من وقت سر خاروندن ندارم .شما که یه عمر با یه
پزشک زندگی کردین باید خبر داشته باشین دیگه!
بابا با طرفداری از من گفت :راست میگه دیگه خانوم .چرا اینقد بهش گیر میدی؟ اینقد
بگو تا دیگه نیاد.
خندیدم :امشبم اومدم کارت عروسی فربد رو بهتون بدم .فرداشبه .حتما بیاین!
مامان با یه بشقاب برنج و قورمه سبزی اومد و داد دستم :جدی؟ مبارکشون باشه .حتما
میایم.
_مامان من شام خوردم بخدا.
_اینم بخور .تو که قبال بی اشتها نبودی.
_چشم.
شروع کردم به خوردن قورمه سبزی خوشمزه ی مامان....
اینقد اصرار کردن تا راضی شدم شب بمونم .وارد اتاق خوابم که شدم حجم زیادی از
خاطرات تو ذهنم سرازیر شد ....چقد لحظات دو نفره با ملودی داشتم تو این اتاق!
رو تخت نشستم و به اطراف نگاه کردم .تو این سه سال هیچ تغیری نکرده بود اتاقم و
ممنون مامان بودم.
کت و شلوار مشکی که تنم بود حسابی سنمو باالتر از اون چیزی که بود میبرد .تو اینه
اخرین نگاهو به خودم انداختم و زدم بیرون .ساعت  8شده بود و واقعا دیگه داشت دیرم
میشد .استرس عجیبی داشتم و همش بخاطر دیدن ملودی بود ....نمیدونستم با دیدنم چه
واکنشی نشون میده و این کمی عصبیم میکرد.
ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم .بچه ها منتظرم بودن و همگی با هم رفتیم تو ....نیاز
و بهنوش مدام از هیجانشون واسه دیدار منو ملودی حرف میزدن و منم سعی میکردم
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خودمو خونسرد نشون بدم .به محض ورودمون به باغ مستقیم به جایگاه عروس و داماد
نگاه کردم .فربد و نسیم خوشحال و سرحال کنار هم نشسته بودن و ملودیم کنار نسیم
نشسته بود و مشغول حرف زدن بودن .نیاز ذوق زده گفت :اون ملودیه؟ وای خدا چه بی
بی فیسه!
عرفان با خنده گفت :کسی چیزی نگه که رسا با این مشت گره شدش هممونه میکشه!
تازه متوجه مشتم شده بودم .ناخوداگاه بود .عصبی بودم و نمیدونستم چی در انتظارمه!
ملودی:::::::::::::::::
با بلند شدن نسیم و فربد منم بلند شدم .اوه خدای من ....رسا بود ....باورم نمیشد....
خودش بود که تو کت و شلوار مشکی اینقد جذاب و خواستنی شده بود .بغض بدی تو
گلوم نشسته بود که داشت اذیتم میکرد .من کلی واسه امشب نقشه کشیدم .باید حرص رسا
رو دربیارم .کم نیار ملودی ....نگاهش نکن اصال!
به سختی نگاهمو ازش گرفتم و به فربد و یاشار نگاه کردم که هر دوشون دست دو تا
دخترو گرفته بودن و پشت سر رسا داشتن میومدن سمتمون.
با رسیدنشون شروع کردن به سالم کردن و تبریک گفتن .نسیم منو به اون دوتا دختر که
اسمشون نیاز و بهنوش بود معرفی کرد و گفت :اینم از نیمه ی گم شده ی اکیپمون.
سعی کردم لحنم عادی باشه و تا جایی که ممکن بود حضور رسا رو نادیده میگرفتم....
با نیاز و بهنوش دست دادم و به عرفان و یاشارم سالم کردم.
_خوب هستین خانم راد؟
با همون لحن جذاب و دیوونه کننده ای که من عاشقش بودم داشت حرف میزد .ولی من
نباید کم بیارم ....نباید....
برگشتم سمتش :ممنونم اقای ازادمهر!
همه سکوت کرده بودن و ظاهرا برخورد ما براشون خیلی جذاب بود....
رسا که حسابی اخماش تو هم بود گفت :خیلی خوشحال شدم از دیدنتون!
و بدون اینکه منتظر جواب من باشه رفت سمت میز خالی که نزدیک جایگاه عروس و
داماد بود .بقیه هم همراهش رفتن و من موندم و نسیم و فربد!
نسیم با عجله گفت :انگار فهمیده چه نقشه ای داری .دست پیشو گرفته پس نیوفته!
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بی تفارت کنارش نشستم که فربد گفت :هی دخترا؟ چی تو سرتونه باز؟ واسه اون رسای
بدبخت چه نقشه ای کشیدین؟
با اخم نگاهش کردم :که بری بزاری کف دستش؟
_نه به خدا!
_ما چیزی بهت نمیگیم.
از جام بلند شدم :من برم پیش مامان بزرگم.
چشمکی به نسیم زدم و از پله ها رفتم پایین .عمدا از جلوی میز رسا اینا با ناز و ادا
گذشتم که چشاش دربیاد .حاال میخوای منو حرص بدی بچه پرو؟
رفتم سمت مامان بزرگ و کنارش نشستم :ببخش تنهات گذاشتم مامانی!
با مهربونی دستمو گرفت و گفت :به فکر من نباش دخترم .برو خوش بگذرون .عروسی
نزدیک ترین دوستته! نمیخواد هی بیای پیش من!
_فدات بشم من الهی!
رسا::::::::::::::::
سرم دائم پایین بود و با جام تو دستم بازی میکردم .ملودی عمال داشت منو نادیده
میگرفت و این برام مثل مرگ بود!
نمیخواستم حتی نگاهش کنم ....اونقد زیبا شده بود که داشتم کم میاوردم .منی که این همه
مدت ازش دور بودم اراده ای نداشتم که دیگه بخوام باهاش بجنگم ،به خصوص که
ملودی هنوز صیغه و محرم من بود!
دست یاشار رو پام نشست :چرا اینقد خودخوری میکنی رسا؟ نمیخوای بری باهاش
حرف بزنی؟
_چرا ....چرا ....یکم عصبیم!
_تو قوی تر از این حرفایی پسر .این همه وقت منتظر امشب بودی پس از دستش نده.
نزار این فاصله هی بیشتر و بیشتر بشه!
سرمو بلند کردم و به ملودی نگاه کردم ....کنار مادربزرگش نشسته و داشت میخندید! بی
اختیار بلند شدم ....میتونستم نگاه تک تک بچه ها رو روی خودم حس کنم .دیگه نمیزارم
بیشتر از این ازم دور بشه! کافیه هر چقد به دوتامون سختی دادم....
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با نزدیک شدنم به میزشون برگشت سمتم! با احترام به مادربزرگش سالم کردم و اونم که
انگار میشناختم با خوش رویی جوابمو داد....
به ملودی نگاه کردم :میتونم چند دیقه باهات حرف بزنم.
با اخم نگاهم کرد :امرتون؟
_اگه تشریف بیارید متوجه میشید.
با غرور بلند شد و دنبالم راه افتاد ....رفتم سمت خلوت باغ که گفت :اینجا تاریکه!
دستشو گرفتم :بیا ملودی....
به جایی رسیده بودیم که جز نور کمی از چراغا هیچی نبود دیگه....
دستشو از دستم کشید :اومدیم اینجا چیکار؟
نگاهش کردم ....نمیخواستم جذب این همه زیباییش بشم که خطایی ازم سر بزنه .رو
چشماش تمرکز کردم :چرا اینجوری باهام حرف میزنی ملودی؟
با خشم نگاهم کرد :چون ....چون....
_حرف بزن عزیزم .هر چی تو دلته بگو!
دوباره زل زد تو چشمام و هیچی نگفت .دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و خم شدم
سمتش .دستامو قاب صورتش کردم و لبامو گذاشتم رو لباش ....مثل جون دوباره بود....
یه فرصت دیگه برای زندگی! چشمامون اروم بسته شد و هر دو غرق هم شدیم.
نمیدونم چقد طول کشید تا باالخره تونستم ازش جدا بشم .هر دومون خمار به هم نگاه
میکردیم ....اروم لب زدم :دیگه داشتم فراموش میکردم داشتنت چه حس خوبیه!
_یعنی هنوز فراموش نکرده بودی؟
بغلش کردم :تو این سالها روزی نبود که بهت فکر نکنم .همه رو به عشق این لحظه
تحمل کردم چون میدونستم بالخره این روز میرسه و تو دوباره مال من میشی!
ازم جدا شد و حق به جانب گفت :چی پیش خودت فکر کردی؟ الکی الکی دوباره منو
صاحب میشی؟ سه سال ولم کردی رفتی حاال میخوای راحت بگردی.
شوکه نگاهش کردم :ملودی؟ این حرفا چیه؟ من دائم مراقبت بودم .هر روز بهت سر
میزدم .نگو خبر نداری....
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_چرا ....خوبم خبر دارم! ولی تو منو ادم حساب نکردی! هر وقت دلت برام تنگ شد
راحت اومدی دیدنم بدون اینکه به منم فکر کنی .رسا یه بار به خودت نگفتی اون دختر
بدبختم دل داره؟ دلتنگم میشه؟ چرا یه بار نیومدی جلو؟ چرا نذاشتی منم ببینمت! به قول
خودت هر روز میومدی دیدنم اما من تو این مدت حتی یه بارم ندیدمت .میفهمی؟ میفهمی
رسا؟
بغض کرده بود و صداش میلرزید .فقط تونستم بغلش کنم ....تو بغلم داد زد :خیلی بی
رحمی ....خیلی مغروری! همیشه فقط به فکر خودت بودی ....من ادم نبودم؟
الله ی گوششو بوسیدم :هیسسسس! خانوم من ....عزیزم ....اروم باش .تو راست میگی.
حق با توعه .منه احمق نفهمیدم .خریت کردم .تو ببخش عزیزم .بخدا فقط میخواستم اذیت
نشی .تو اروم شده بودی عزیزم .فکر کردم اگه منو ببینی باز هوایی میشی!
با مشت کوبید رو بازوم :همیشه تنهایی تصمیم گرفتی ....پیش خودت فکر کردی حق
داری ! گفتی بزرگتری و تصمیم درستو گرفتی!
دستای کوچولوشو تو دستم گرفتم :من اشتباه کردم خانومم .بخدا فقط به خاطر خودت
بود .اینبارو ببخش دیگه نمیزارم تکرار بشه!
با چشمای وحشیش زل زد تو چشمام :باید بهم زمان بدی!
با تعجب نگاهش کردم :داری لجبازی میکنی بچه؟ من که قبول کردم اشتباه کردم .تو هم
میتونی تنبیهم کنی ولی نه اینجوری!
پشت چشمی نازک کرد :من دیگه بچه نیستم .با دقت نگاهم کنی میفهمی!
تو گلو خندیدم و بهش نزدیک شدم :از موهای رنگ شدتون و قد و قوارتون مشخصه
بزرگ شدی .ولی صد سالم بگذره بازم واسه من بچه ای!
_من  19سالم شده رسا .بخوای باز مثل گذشته لوسم کنی که خودم به دردسر میوفتم.
خودت به کنار!
بغلش کردم :من نوکرتم هستم .منو بخشیدی؟ میای دوباره واسه با هم بودنمون تالش
کنیم؟
دستای ظریفش دورم حلقه شد :کلی حرف دارم باهات بزنم.
موهاشو بوسیدم :منم! اینبار دیگه زمین و زمانو بهم میدوزم تا عروسم بشی.
کمی ازم جدا شد :بریم؟ زشته یه ساعته اومدیم اینجا!
_اره .همه بچه ها االن منتظرن ببینن چی شد اخرش؟ حتی مامان بابام....
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_اوه ....اونام اومدن!
_اره عزیزم.
_پس بریم بهشون سالم کنیم .زشته!
_خیلی دلشون برا عروسشون تنگ شده بود.
با خنده نگاهم کرد :جدی؟ گفتم مامانت زود زنت میده 30 .سالگی رو رد کردی دیگه!
_دیوونه .عالم و ادم میدونن که تو عروس منی .باورت میشه حتی اگه کسی از فامیل
درمورد ازدواج من میپرسید مامانم میگفت رسا عروسشو انتخاب کرده؟
با شیطنت گفت :حق داره خب .دنیا رو بگرده مگه میتونه عروسی به خوشگلی من پیدا
کنه؟
براش بی طاقت شدم و لباشو به دندون گرفتم ....بعده چند لحظه ازش جدا شدم :اگه
میخوای امشب کبود نشن تا اخرشب مواظب رفتارت باش!
چشمکی زد و زودتر از من راه افتاد!
ملودی:::::::::::::::::::
به جعمیت که نزدیک شدیم متوجه نگاه کنجکاو بچه ها میشدیم .ولی خب انگار همین که
مارو با هم دیدن خیالشون راحت شده بود....
همراه رسا رفتم سمت مامان و باباش که کنار هم نشسته بودن .با دیدن ما مامانش بلند شد
و اومد سمتمون .سالم کردم که با محبت بغلم کرد :سالم عزیزدلم .سالم عروس گلم!
گونه هاش گر گرفت ....خجالت میکشیدم ولی از چهره ی رسا معلوم بود حسابی داره
حال میکنه!
با هم روبوسی کردیم و گفتم :خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون.
_منم عزیزم .نمیدونی االن چه ارامشی دارم .سه سال بود لبخند رو لبای رسا ندیده بودم.
با اومدن تو همه چی دوباره زیر و رو شد!
سرمو پایین انداختم :شما لطف دارین!
رفتم سمت اقای ازادمهر و سالم کردم .اونم مثل فرنوش جون با محبت جواب سالممو
داد و از دیدنم ابزار خوشحالی کردن!
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کمی معذب بودم ....رسا که اینو حس کرده بود از پدر و مادرش عذر خواهی کرد و
ازشون فاصله گرفتیم :بریم پیش بچه ها؟
_وای نه! خیلی خجالت میکشم.
_این حرفا چیه عزیزم؟ جرم که نکردیم؟
_حق با توعه ولی یکم زمان میخوام.
_باشه .بیا اینجا بشین.
دستمو گرفت و رو صندلی نشوند .به جایی که مامان بزرگم نشسته بود نگاه کردم....
مامان نسیم پیشش نشسته بود و گرم حرف زدن بودن .نفس ارومی کشیدم که رسا از زیر
میز دستشو گذاشت رو پام و با کنار زدن لباسم اومد باال....
شوکه نگاهش کردم :تو هنوز این عادتتو ترک نکردی؟
لبخند جذابی زد :کوچولو تو دیگه تو دستای من اسیر شدی .هر چی من بگم همونه!
خندیدم و چیزی نگفتم! بهش نگاه کردم ....چهرش خیلی جا افتاده تر و جذاب تر از قبل
شده بود و این باعث میشد حسابی دلم براش ضعف بره ....به خصوص که دلتنگی هم
داشت امونمو میبرید .به هیکل بی نقصش و عضالت برامدش که از زیر کت و شلوار
هم تو دید بود نگاه کردم که اروم گفت :اینقد گرسنه نگاهم نکن ملودی! بخدا من بیشتر از
تو برات بی قرارم ....کاری نکن کنترلمو از دست بدم!
لبمو گاز گرفتم و سعی کردم حواسمو پرت کنم :دست خودم نیست!
بهم نزدیک شد و با صدای بم مردونش تو گوشم زمزمه :میدونم ....میدونم عزیزم! دل
کوچیکت برام تنگ شده .اگه بدونی من چقد بی قرارتم! امشبو باید تحمل کنیم ....هم
واسه اینکه این صبر کردن شیرینه! هم اینکه امشب جشن بهترین دوستامونه!
حق با رسا بود! با لبخند نگاهش کردم :اهوم .بریم پیششون.
با همدیگه بلند شدیم و رفتیم سمتشون ....تو چشماشون شادی موج میزد .امشب شب
وصالشون بود و من و رسا هم دوباره با هم بودیم!
تا اخرشب به رقص و بزن و بکوب گذشت .با نیاز و بهنوش هم اشنا شدم و کلی از این
چند سالی که فقط رسا تو اکیپشون تک بود تعریف میکردن و میگفتن همیشه مشتاق بودن
منو ببین که بدونن کی رسا رو اینجور اسیر خودش کرده!
*****
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نسیم و فربدو تا خونشون همراهی کردیم و با ارزوی خوشبختی ازشون خداحافظی
کردیم .از دم تاالر با اژانس اومدیم و رسا کلی حرص میخورد که نذاشتم به مامان
بزرگم بگه باهاش بریم ....واقعیت این بود که هنوز ازش خجالت میکشیدم!
با خداحافظی از نسیم و فربد از رسام خدافظی کردم و برگشتیم لواسون.
تو راه داشتم به شبی که گذشت فکر میکردم ....به رسایی که بعده این همه وقت هنوزم
مثل گذشته شیفتگی از رفتارش میبارید!
دست مامان بزرک رو دستم نشست :مبارکت باشه عزیزم!
با خجالت نگاهش کردم :ببخشید .من نمیخواستم حاال حاال ها اتفاقی بیوفته!
_مردی که من امشب دیدم لیاقت اینو داره که همین فردا عروسشو به خونش ببره!
خندم گرفت :مامان بزرگ؟
با مهربونی نگاهم کرد :ایشاهلل خوشبخت بشی دخترم .من امشب بعده سه سال راحت
میخوابم .باالخره خنده ی از ته دل تو رو دیدم .مطمئنم بابات هم خوشحاله.
با تشکر نگاهش کردم ....چقد این پیرزن درکش باال بود!
رسا::::::::::::::::
بعد از ظهر ساعت  4بود که مطبو تعطیل کردم و رفتم سمت لواسون ....با ملودی قرار
داشتم و میخواستیم بریم خونه خودمون....
به محض سوار شدن خم شدم و بوسه ی طوالنی از لباش گرفتم :اوووم ....چه
خوشمزست!
خودشو عقب کشید و خندید :راه بیوفت .زیاد زمان ندارم!
_ملودی؟ از همین االن میخوای شروع کنی؟
_خب مامانم که نمیدونه .مامان بزرگمم گفته تا ساعت  9خونه باشم!
با اخم حرکت کردم :همین فردا با عموت حرف میزنم .من دیگه نه طاقت دوریتو دارم نه
اینکه یه زمان کمی رو کنارم باشی .میخوام عروسم بشی تا عصرا که کارم تموم میشه با
شوق و ذوق بیام خونه!
دست ظریفشو گذاشت رو دستم :منم همینو میخوام!
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لبخندی بهش زدم که با شیطنت گفت :همیشه وقتی میری مطب کت و شلوار میپوشی و
کروات میزنی؟
_همیشه!
_اون وقت منشیت دختره؟
سعی کردم نخندم :یه خانم نسبتا جوونه که متاهله!
_اها ....اون وقت تو از کجا میدونی؟
دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و زدم زیر خنده :چون من سپرده بودم یه خانم مسن و
متاهل بهم معرفی کنن!
با خنده به بازوم کوبید :خیلی لوسی .میخوای باور کنم تو این مدت با هیشکی نبودی؟
ناخوداگاه اخمام رفت تو هم :با این چیزا شوخی نکن عزیزم .خودت خوب میدونی به
هیشکی جز تو نمیتونم فکرم بکنم چه به برسه بقیه موارد .دروغ نمیگم ....خیلیا بودن که
وقتی فهمیدن تنهام سعی کردن بهم نزدیک بشن و از هزار تا روش هم استفاده کردن.
یکیش یاسمن ....باورت نمیشه اگه بگم هر بار که میاد سمتم از خونه بیرونش میکنم و
باز دفعه ی بعد انگار نه انگار!
_چی؟ مگه اینا واسه سفر نیومده بودن ایران؟
پوزخندی زدم :موندنی شدن .سجادم عاشق رها شد و ازدواج کردن!
_اوه ....یعنی اون همیشه میاد خونت؟
_نه ملودی! اون ماهی دوماهی یه بار پا میشه میاد یه خورده شر و ور میگه و منم یا
میندازمش بیرون یا کاری میکنم گورشو گم کنه!
_اصن چرا راهش میدی؟
_یه بار راهش ندادم رفت گذاشت کف دست باباش .اونام که حریفش نمیشن .بعدم رفت
تو کل فامیل پخش کرد که رسا منو خونش راه نمیده!
با حرص دست کوچولوشو مشت کرد :مارمولک!
اروم دستشو گرفتم و سعی کردم با نوازشش ارومش کنم :اون موقع که این اتفاق افتاد
رها و سجاد تازه نامزد کرده بودن .رها خواست کات کنه .میگفت دو روز دیگه یه اتفاق
بدتر میوفته و سجاد و خانوادش باهاش بد میشن .منم باهاش موافق بودم ....ولی سجاد
هر دومونو قانع کرد و قسم خورد نذاره کسی تو زندگیشون دخالت کنه .اونا میدونن من
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تو رو میخوام ....ولی خب یاسمن نمیخواد این واقعیتو قبول کنه! بعد از اون واسه
جلوگیری از این جور حرفا منم کاری به کارش ندارم .موندم کی میخواد خسته بشه!
با اخم نگاهم کرد :من نمیتونم تحمل کنما؟ کافیه از این به بعد تکرار بشه.
خندیدم :چیکارش میکنی؟
_چشاشو از کاسه درمیارم.
_ای جانم ....خشن شدی ملودی.
صاف نشست و به رو به رو زل زد :حوصله ندارم دوباره بخوام همون مشکالت قدیمی
رو تحمل کنم .من به قدر کافی سختی کشیدم!
_منم نمیزارم عزیزم .مطمئن باش!
سوار اسانسور که شدیم با هیجان نگاهم کرد :خیلی استرس دارم رسا .همه چیز این
ساختمون هیجان زدم میکنه!
_منم همینقد هیجان دارم که دوباره تو خونم ببینمت!
خندید و به محض ایستادن اسانسور پرید پایین ....پشت سرش پیاده شدم و درو باز کردم.
اروم قدم برداشت و رفت تو....
ملودی:::::::::::::::::
با اشتیاق زل زدم به تصویر رو به روم ....این خونه با تمام خاطراتش برام عزیز بود و
تو این سالها ارزوم بود یه بار دیگه بیام اینجا! همه چیز مثل روز اول بود .بدون کمترین
تغیری ....رسا دست به دیزاین خونه نزده بود و واقعا ممنونش بود .کیفمو انداختم رو
مبل و رفتم سمت اتاق خوابمون ....خدای من ....مگه میشه یه اتاق معمولی همچین
حسی به ادم بده .مثل یه تیکه از بهشت بود برام ....گوشه گوشه ی این اتاق من خاطره
داشتم! رفتم جلو و رو تخت نشستم ....چشمامو بستم و غرق خاطراتم شدم .از اولین
باری اینجا بغل رسا خوابیدم تا اخرین شبی که اینجا بودم!
همه چیز برام باارزش و مقدس بود ....درست اندازه ی همون لحظه که توش بودم.
چشمامو باز کردم و به رسا نگاه کردم که تو چهار چوب در ایستاده بود و با لذت داشت
نگاهم میکرد....
لبخندی بهش که اومد و مقابلم زانو زد ....دستامو تو دستش گرفت :نمیدونی چقد
خوشحالم که االن اینجایی عزیزم .مثل یه خواب شیرین میمونه!
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_منم همین طور! هر شب ارزو میکردم کاش اینجا پیشت بودم .خودمم نمیدونم چطور
دووم اوردم.
_همه چی تموم شد دیگه .بهت قول میدم نزارم ازم جدا بشی .حتی یه روز!
با خنده از جام بلند شدم :من برم لباسامو عوض کنم.
بلند و با شیطنت گفت :اینجا لباس عوض نمیکنی! یه سره درمیاری و تا وقتی من نگفتم
نمیپوشی!
_جدییی؟؟ قانون جدیده؟
_اره .اعتراض داری؟
دستامو دور گردنش حلقه کردمو با ناز گفتم :مگه دیوونم؟
خندید و پرتم کرد رو تخت ....جیغ کوتاهی کشیدم که خودشم اومد رو تخت و سرشو
فرو برد تو گردنم :اومممممم ....چه بویی خوبی میدی! چقد دلم برات تنگ شده بود
ملودی....
اینو گفت و مشغول مکیدن گردنم شد ....از درد و لذت به خودم میپیچیدم و رسا هم که
فرصت نفس کشیدن رو بهم نمیداد!
باالخره ازم جدا شد و شروع کرد به دراوردن لباساش :تو هم دربیار ملودی .نمیخوام تو
تنت پارشون کنم.
خندیدم و شروع کردم به لخت شدن....
شومیزمو که دراوردم چشماش رو باال تنم ثابت شد ....یکم سایزم رفته بود باال و حق
داشت اینجوری مات بشه! خندمو خوردم و شلوارمم اروم دراوردم ....ست مشکی که
پوشیده بودم بدجوری هوش از سرش برده بود ....اینو از چشمای به خون نشستش
میفهمیدم ....طبیعی بود که بعده سه سال که هردومون بهم وفادار بودیم حاال اینجوری
برای هم تشنه باشیم!
به رسا نگاه کردم که لخت رو به روم ایستاده بود ....نگاهم از چشماش سر خورد رو
عضالت بی نقصش و سیکس پکش ....نگاه اروم رفت پایین تر که دیگه بهم مهلت دید
زدن نداد و حمله کرد سمتم :مگه نگفتم همه رو دربیار؟
با ناز خندیدم :اینا رو گذاشتم تو دربیاری که از لذتش محروم نشی عزیزم!
دستشو اروم رو شکمم کشید :یه لذتی نشونت بدم نیم وجبی....
بی اختیار اه بلندی کشیدم که با لباش ساکتم کرد!
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رسا:::::::::::::::::
سرمو بلند کردم و به باال تنش نگاه کردم ....اوه اوه ....خودش ببینه پس میوفته!
نگاهمو که دیدم نیم خیز شد و به شکم و سینه هاش نگاه کرد ....جیغ خفیفی کشید:
دیوووووونه!
خندیدم :از بس کبودت کردم سیاه سفید شدی ملودی!
با حرص نیشگونی از دستم گرفت :حاال باید تو خونم لباس بپوشم.
دوباره چند لحظه ای نگاهشون کرد لبخند زیبایی رو لباش نشست :ولی ارزششو داره.
باورت نمیشه اگه بگم یه روز ارزو میکردم دوباره باهات باشم و با وحشی بازیات تنمو
کبودی کنی!
_قربونت برم الهی ....منم! دیگه نمیزارم حسرت هیچی رو بکشی .هیچی!
با ناز نگاهم کرد :تا وقتی با توام حسرت برام غریبست!
خندیدم و خواستم برم سمتش که پیش دستی کرد و از گردنم اویزون شد .قبل از اینکه
واکنشی نشون بدم لباشو گذاشتم رو گردنم و مک زد!
از خود بی خود شده بودم و با اخرین توانی که داشتم شورتشو اروم کشیدم پایین....
****
تو بغلم چرخید و با شیطنت گفت :یه بار دیگه....
چشمام گرد شد که از تخت پرید پایین :شوخی کردم!
_مگه دستم بهت نرسه فسقلی!
برام زبون دراورد و مشغول پوشیدن لباساش شد :پاشو دیگه تنبل خان .دو ساعت دیگه
من باید برم.
_نپوش بزار بریم حموم.
با لبخند نگاهم کرد :عزیزم من که نمیتونم اینجا حموم کنم .هم دیرم میشه هم اگه مامان
بزرگم بفهمه بد میشه .میفهمی که؟
_همین فردا با عموت حرف میزنم؟
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با نیش باز نگاهم کرد و بلند شدم و لباس پوشیدم :فقط میترسم مامانت هنوز تغیری
نکرده باشه!
اخماش رفت تو :نگران اون نباش .به همین زودیا ازدواج میکنه.
با تعجب نگاهش کردم :جدی؟
_اهوووم.
_کی هست حاال؟
_از همکاراشه .همون که چند سال پیش بابام با هم دیده بودشون.
_اوه ....اون وقت این اقا تا حاال کجا بود؟
_داستانش مفصله.
_بزار شام سفارش بدم بعد تعریف کن.
_باشه.
دستمو دور شونش حلقه کردم :تو که باید خوشحال باشی خانمم .بخدا تنها نگرانی من
همین بود .االن دیگه هیچی جلوی من و تو نیست!
_میدونم .ولی برام سخته کسی رو جای بابام ببینم.
_اون جای بابات نیست عزیزم .اوال هیچ کس نمیتونه جاشو بگیره .دوما تو خیلی زود
ازدواج میکنی و اصن با اونا زندگی نمیکنی!
لبخندی زد که خیالم راحت شد و زنگ زدم رستوران....
نشستم و براش برنج کشیدم :بخور که زمان همین جوری داره میگذره.
خندید و یه تکیه ماهیچه گذاشت تو بشقابش :میخوای فردا بعده دانشگاه بیام مطب پیشت؟
_میتونی؟
_چرا که نه؟
_عالیه .منتظرت میمونم.
_چشممم.
با هم دیگه شروع کردیم که گفت :دکتر توسلیان چند سال پیش همکار مامانم بود و با
اینکه زن و بچه داشت عاشقش شد.
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بهش نگاه کردم که گفت :اگه میخوای برات تعریف کنم غذاتو بخور.
_چشم عزیزم .خودتم بخور و حرف بزن.
_چشم ....داشتم میگفتم ....مامان میگه اوایل عالقه ای بهش نداشت .حتی وقتی بابا اونا
رو باهم دید .چند وقت بعده مرگ بابا و زمانی که مامان هم بهش عالقه مند شده بود زن
و بچه ی دکتر توسلیان از رابطشون خبردار میشن و مجبورش میکنن مهاجرت کنن.
_اوه ....یعنی اینا بعد از وقتی بود که با من رابطه داشت؟
_اره .بعدم که تو اومدی و اون ماجراها پیش اومد .شاید چون میدونست قضیه دکتر
توسلیان واسه همیشه تموم شده میخواست با تو باشه .یه سال بعد از کات کردنمون یه
شب اومد گفت براش خواستگار اومده و میخواد جواب مثبت بده .مامان بزرگ سوال
پیچش کرد و اونم همه چیو گفت .دکتر توسلیان بعده دو سال زنشو طالق داده بود و
برگشته بود ایران تا با مامان ازدواج کنه! اون حتی دوتا پسر بزرگ تر از منم داشت.
دستشو اروم گرفتم :برا اونا ناراحتی یا خودت؟
_واسه بابام و اون زن بیچاره ناراحتم که زندگیشون بخاطر یه هوس از بین رفت.
_عزیز دلم ....سرنوشت گاهی وقتا خیلی بی رحمه .مگه ندیدی خودمون دوتا رو چطور
از هم جدا کرد؟ پدرت هم عمرش به دنیا نبود .حاال شاید رابطشون هم هوس نباشه .حتما
وقتی نتونسته فراموشش کنه و بخاطرش برگشته ایران واقعا دوسش داره دیگه!
_دیگه برام مهم نیست .اون بره دنبال زندگی خودش منم میخوام با تو ازدواج کنم.
از ته دل خندیدم :الهی من قربون تو برم که میخوای عروس بشی!
شام رو کنار هم هم خوردیم و ساعت  8بود که از خونه زدیم بیرون .میخواستم با ارامش
برسونمش و تو راه هم کمی دور دور کنیم!
ارامش دوباره به زندگی برگشته بود و هیچ جوره راضی نبودم از دستش بدم .ملودی
دوباره مال من بود و این از هر چیزی برام با ارزش تر بود....
دستشو گرفتم که نگاهم کرد :میترسی فرار کنم؟
_فرار؟ نه خانوووم ....تو تازه گیر افتادی .حاال حاال ها باهات کار دارم.
نیشش باز شد :از همون کارایی که عصر کردیم؟
زدم زیر خنده :شیطون شدی وروجک؟
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خندید :دوس دارم .فک کنم وقتی عروسی کردیم من زود بچه دار بشم .قلبنا بهونه
میاوردی که بچم .االن دیگه هیچ بهونه ای نداری!
_تو بزار عروسم بشی من همون شب اول حاملت میکنم .خوبه؟
جیغ بلندی کشید :رساااا؟ حاال نه به این زودی!
خندیدم :دیگه نمیتونی حرفتو پس بگیری .من االن که تو رو رسوندم میرم خونه بابام
اینا .باهاشون حرف میزنم و فردام میرم پیش عموت .امشب ادرس محل کارشو برام
بفرست .ملودی گفته باشما؟ بعده خواستگاری یه راست عقد و عروسی! من حوصله
نامزدی ندارم!
با شیطنت چشمکی زد :منم.
_من قربون تو برم.
_رسا؟ اگه مامان بابات مخالفت کردن چی؟
خندیدم :مامان بابای من؟ عمرااااا ....اونا ارزوی دیدن عروسی ما دو تا رو دارن.
ملودی نخوای همین اول کار هی استرس بگیریا؟ خانواده تو شاید مخالفت کنن که در
اون صورتم تو اصال نباید نگران باشی .من همه چیو حل میکنم! بهت قول میدم.
سرشو اروم گذاشت رو بازوم :چقد خوبه که تو رو دارم .همیشه باش! قول بده تنهام
نذاری.
اروم موهاشو بوسیدم :قول میدم!
سیستم رو روشن و کردم و اهنگ "مو به مو" از رضا بهرام رو پلی کردم ....ته ارامش
بود این اهنگ....
مو به مو قدم قدم به زلف تو قسم قسم رسیده عشق تو به جان من
به یاد تو نفس نفس بریده ام از این قفس زندان است جهان من
عشقت چرا تاوان من شد رفتی غمت پایان من شد
از هر گناهی توبه کردم چشمان تو ایمان من شد
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تورا چون جان خود میدانمت تورا چون سایه میپندارمت هر چه تو دوری من صبورم
مرا از غم جدا نمیکنی مرا یک دم صدا نمیکنی من که گذشتم از غرورم قبل از تو من
عاشق نبودم

تو آمدی با هر نگاه مرا گرفتارم کنی این قرارمان از عشق بیزارم کنی به یاد تو من بی
قرارم
ای وای هنوز چشم انتظارم
تورا چون جان خود میدانمت تورا چون سایه میپندارمت هر چه تو دوری من صبورم
مرا از غم جدا نمیکنی مرا یک دم صدا نمیکنی من که گذشتم از غرورم قبل از تو من
عاشق نبودم
به سختی از هم خداحافظی کردیم و وقتی رفت تو منم راه افتادم ....دیگه نمیتونم ازش
دور باشم و باید هر چه زودتر یه کاری بکنم.
یه راست رفتم برج بابا اینا .باید اول باهاشون حرف بزنم بعد برم پیش عموی ملودی.
مامان با دیدنم ذوق زده درو باز کرد و وارد البی ساختمون شدم .اینجا پر بود از
خاطرات من و ملودی!
سوار اسانسور شدم و رفتم باال ....مامان جلوی در منتظرم بود و بعده سالم و احوال
پرسی رفتیم تو .رها و سجادم اونجا بودن و پیش بابا تو سالن نشسته بودن .سالم گرمی
به همشون کردم و نشستم....
مامان رفت تو اشپزخونه :االن برات شام میارم.
_شام خوردم مامان جان!
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_وا؟ چه وقت شام خوردن بود؟ ما که خونه بودیم تازه میزو جمع کردیم.
خندیدم :با ملودی بودم .باید زود میرفت خونه دیگه مجبور شدیم زود شام بخوریم.
نگاه همشون تیز شد ....مامان با عجله اومد و کنارم نشست :جدی میگی؟
_اره بابا .دروغم چیه؟
بابا عینکشو گذاشت رو میز و گفت :اینجور که پیداست خبرای خوبی تو راهه؟
هنوز چیزی نگفته بودم که رها ذوق زده گفت :از این واضح تر؟ خب میخواد بره
خواستگاری دیگه!
خندیدم :اره همین که رها گفت!
مامان کل بلندی کشید و رها هم پرید بغلم! بغلش کردم و با محبت بوسیدمش :فک کردی
فقط خودت بلدی ازدواج کنی؟
ذوق زده بوسیدم :مبارکت باشه داداشی .ایشاهلل خوشبخت بشی!
بعده رها به نوبت سجاد و بابا و مامان هم بغلم کردن و کلی بهم تبریک گفتن .از
خوشحالیشون شاد بودم .میدونستم خیلی وقته منتظر این اتفاقن....
بابا رو بهم گفت :یه سوال میپرسم راستشو بگو.
_در خدمتم؟
_این سه سال باهم رابطه نداشتین؟
_رابطه که نه .ولی هر روز میدیمش .یعنی از دور ! فقط میخواستم مراقبش باشم و از
طرفی هم دلم خیلی براش تنگ میشد.
_یعنی میخوای بگی تو این مدت هیچ رابطه ای نداشتی؟
_به هیچ وجه!
لبخند رو لباش نشست :مبارکت باشه پسرم.
_چرا اینارو پرسیدین؟
_میخواستم از یه سری چیزا مطمئن بشم که شدم .حاال کی باید بریم خواستگاری؟
_اول باید با عموش حرف بزنم .چند سال پیش یه برخورد با هم داشتیم که زیاد جالب
نبود .اول باید یه چیزایی رو درست کنم بعد بریم خواستگاری که یا راست جواب مثبت
بگیرم!
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سرظهر ساعت  12بود که از مطب زدم بیرون .ادرس شرکت حمل و نقلی که اقای راد
کار میکرد رو از ملودی گرفته بودم و باید تا وقت ازاد دارم برم پیشش.
کمی معذب بودم که بعده این همه وقت سر ظهر میخوام مزاحمش بشم اما چاره ای هم
نداشتم....
پارک کردم و پیاده شدم .یه ساختمون  12_10طبقه با نمای کرمی رنگ و شیک .سوار
اسانسور شدم و دکمه ی  6رو فشار دادم .به اینه ی اسانسور نگاه کردم و دستی به کتم
کشیدم ....کت شلوار سورمه ای با کروات ابی کاربونی تنم بود که کمی سنمو بیشتر
نشون میداد.
پیاده شدم و با دیدن تابلوی شرکت حمل و نقل در زدم و رفتم تو ....یه راست رفتم سمت
منشی :سالم خانم با اقای راد کار دارم!
_سالم .االن تایم استراحت و ناهارشونه .فکر نکنم بتونید ایشون رو ببینید!
_کارم واجبه خانوم .لطفا بهشون بگید من اینجام شاید اجازه دادن.
_اقای؟
_ازادمهر هستم .بگید خواستگار برادر زادشون!
دختره نگاه متعجبی بهم کرد و گوشی رو برداشت :رییس اقایی اومدن و با شما کار
دارن .میگن کارشون واجبه.
_.....
_منم بهشون گفتم .ولی گفتم اصرار دارن شما رو ببینن .خودشون رو اقای ازادمهر
معرفی کردن ،خواستگار برادرزادتون!
_.....
_بله چشم.
گوشی رو گذاشت رو به من گفت :بفرمایید اقا! در اولی سمت راست!
تشکر کردم و رفتم سمت دری که تابلوی مدیر عامل باالش خودنمایی میکرد .در زدم و
رفتم تو ....اقای راد با تیپ رسمی شیکی پشت میزش نشسته بود و به محض ورودم بلند
شد :سالم اقای ازادمهر .خوش اومدین.
جلو رفتم و باهاشون دست دادم :سالم جناب راد .ممنون که بنده رو به حضور پذیرفتین!
_خواهش میکنم .بفرمایید بشینید!
مقابلش نشستم و خودشم نشست :واقعا تعجب کردم که اینجا دیدمت .کمی گیج کنندست!
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_حق با شماست .البد بعده این همه سال منو فراموش کرده بودین.
خندید :فراموش که نه! ولی فکر نمیکردم دیگه ببینمت .بعد از اون شب که ملودی
بیخیالت شد و تو هم کوتاه اومدی تا یه مدت بعد انتظار داشتم بیای و واسه ازدواجتون
اصرار کنی ولی وقتی خبری ازت نشد هم خوشحال شدم که برادرزادم در امانه هم اینکه
با خودم گفتم عجب عاشقی بود که اینقد زود جا زد!
_من جا نزدم اقای راد .من فقط صبر کردم تا زمان مناسبش برسه.
_و االن زمان مناسبیه؟
_قطعا! وقت دارید با هم حرف بزنیم؟
_اره .ولی اگه اجازی بدی میخوام ناهار سفارش بدم .تو هم مطمئنن چیزی نخوردی!
_مزاحم شما نمیشم.
_اختیار دارید.
گوشی رو و برداشت و ناهار سفارش داد .تکیه داد به صندلیش و گفت :حاال میتونیم با
خیال راحت حرف بزنیم.
_راستش اقای راد ....نمیدونم فرنوش خانم در مورد من چی بهتون گفته! ولی بزارید
خودم همه چیو کامل براتون بگم .من تا قبل از دیدن ملودی زندگیه خوبی نداشتم و مثل
اکثر اطرافیانم لذت زندگی رو تو پول دراوردن و رابطه با دخترا میدیدم .من گذشتمو
انکار نمیکنم و بابتش شرمندم .ولی تمام این مسائل مربوط به قبل از دیدن ملودی بود.
وقتی دیدمش حس کردم باید داشته باشمش .من واسه موقعیتم دست رو هر دختری
میذاشتم نه نمیگفت اما از همون برخورد اول با ملودی فهمیدم که با بقیه فرق داره .چند
وقتی با احساسم درگیر شدم و سعی کردم فراموشش کنم .اما نمیشد .اولین بار بود تو
زندگیم که از یه دختر خوشم میومد و نمیخواستم از دستش بدم .باالخره دل به دریا زدم و
بهش گفتم .ملودیم شرط گذاشت که باید مسیر زندگیمو تغیر بدم .احساسم بهش اونقد قوی
بود که پا گذاشتم رو تمام چیزایی که یه روز برام مالک بودن .چند ماهی با هم بودیم و
من روز به روز از انتخابم مطمئن تر میشدم .ملودی همونی بود که میخواستم .واسه سن
کمش صبر میکردم تا بزرگ تر بشه بعد مسئله ی ازدواج رو مطرح کنم .ولی خب
خانوادم اصرار داشتند بیان خواستگاری و همه چی رسمی بشه .قبل از اینکه من چیزی
بگم فرنوش خانم از سر لجبازی مخالفت کرد و مارو مجبور کرد کات کنیم.
_فقط لجبازی؟ فکر نکنم فرنوش بی دلیل بخواد زندگی دخترشو خراب کنه!
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_من دیگه از بقیه ی مسائل اطالع ندارم .خالصه که ما کات کردیم و منم شرط گذاشتم
هیچ خواستگاری برای ملودی نیاد .یه ماهی بود همه چی تموم شده بود که قضیه
خواستگاری شهاب اومد و باال اون مسائل.
بعد از اون شب من و ملودی کامل قطع رابطه کردیم .ولی من همیشه میرفتم میدیدمش.
سه سال با تمام سختیاش گذشت و من فقط میخواستم به خودم و ملودی ثابت کنم که
عشقمون واقعیه .تو این سالها هر دومون نه تنها کسی رو جایگزین نکردیم بلکه تو
تنهاییمون کامال بهم وفادار بودیم.
من بابت گذشتم واقعا شرمندم ولی از وقتی ملودی رو دیدم دیگه هیچ وقت تکرارشون
نکردم .االنم فکر کنم به قدر کافی زمان گذشته .من و ملودی هردومون از امتحان سر
بلند بیرون اومدیم!
_ولی ملودی هنوز بچست.
_من بهتون قول میدم خوشبختش کنم اقای راد .اون قرار نیست مسولیتی بپذیره یا هر
چیز دیگه ای! من فقط میخوام اون عروس خونم بشه همین.
با صدای در ساکت شدم که منشی اومد تو و غذا ها رو میز چید .به محض خروجش
اقای راد جلو اومد :بفرمایید ناهار میل کنید!
_ممنونم.
همزمان شروع کردیم که گفت :من تمام حرفاتو شنیدم پسر جان! صداقتتو حس کردم و
باید بگم من با ازدواجتون هیچ مشکلی ندارم.
شوکه نگاهش کردم :جدی میگید؟
_اره .چرا که نه! فکر هم نمیکنم ملودی با هیچ کس جز تو خوشبخت بشه! من خودم با
فرنوش حرف میزنم .میتونی به خانوادت بگی زنگ بزنن و قرار بزارن!
وارد مطب شدم و با عذر خواهی کوتاهی از بیمارا رفتم سمت اتاقم .تاخیر داشتم و دیگه
فرصت نبود به ملودی خبر بدم که همه چی حل شده!
بزار عصر که اومد غافلگیر بشه....
حسابی مشغول بودم و اصال متوجه گذر زمان نبودم .بیمارم که دختر نوجونی همراه
مادرش بود از اتاقم خارج شد و در و بست .چند لحظه ای گذشت و کسی نیومد تو....
گوشی رو برداشتم و منشی رو گرفتم :بله اقای دکتر؟
_مریض بعدی رو بفرست تو.
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_اخریش بود اقای دکتر .خودتون گفتین هر روز یه تعداد مشخصی رو بپذریم.
_اوکی!
گوشی رو گذاشتم و به ساعت نگاه کردم 7 .بود .پس این دختره کجاست؟ قول داده بود
بیاد .کتمو پوشیدم و با برداشتن گوشیم و سوییچ ماشین زدم بیرون :خانم جمالی من دیگه
میرم .شمام کارتون تموم شد در مطبو قفل کنید و برید خونه!
_چشم اقای دکتر.
_قدم ما بد بود؟ مگه قرار نبودی بمونی تا بیام؟
برگشتم سمت صدا ....ملودی تو چهار چوب در ورودی ایستاده بود و داشت نگاهم
میکرد .نیم وجبی با لباس رسمی چه خوشگل شده بود .لبخند پهنی صورتمو گرفت:
میخواستم بهت زنگ بزنم که بیام دانشگاه دنبالت.
_الزم نیست اقااااااا ....هر جور بود خودمو رسوندم!
بی اختیار دستامو براش باز کردم که با شیطنت تو بغلم جا گرفت :چه خوشتیپ شدی
رسا؟ نکنه یه وقت یکی از این بیمارات برات دندون تیز کنه که چشاشو درمیارم.
با صدای خنده ی منشی ملودی خجالت زده ازم جدا شد :ا شما اینجایید؟ شرمنده!
خانم جمالی اومد جلو و با ملودی روبوسی کرد :دشمنت شرمنده عزیزم .باالخره این
افتخار نسیبم شد که تو رو از نزدیک ببینم!
ملودی با تعجب نگاهش کرد که گفتم :عکست رو میز کارمه عزیزم.
خندید :اها! منم از دیدنتون خوشحالم خانم.
_بریم ملودی؟ دیرت میشه!
خدافظی کردیم و از مطب زدیم بیرون .سوار اسانسور که شدیم گفتم :تا چند میتونی
بمونی؟
_یه ساعتی وقت دارم.
_بریم شام بخوریم؟
_دیرم میشه رسا .بریم که عجله ای نباشه .ولی تو راه باید برام سیب زمینی سرخ شده
بخری!
_چشممممم .بریم که خبرای خوب برات دارم!
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ملودی:::::::::::::::::
با تعجب نگاهش کردم :چه خبری؟؟
از اسانسور پیاده شد و با شیطنت نگاهم کرد :دنبالم بیا کوچولو!
سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم .دوباره پرسیدم :نمیخوای حرف بزنی رسا؟
_هیسسس!
گوشیشو برداشت و شماره گرفت .بعده چند ثانیه شروع کرد به حرف زدن :سالم مامان
جان.
_.....
_ممنون .من خوبم .شما چطورین؟
_.....
_این حرفا چیه؟ اگرم بعضی وقتا گم و گور میشم بخاطر کار زیاده .االنم یه زحمت
کوچیک براتون دارم!
_.....
خندید :خیلی خب! من االن یه شماره براتون میفرستم زنگ بزنید و قرار خواستگاری رو
بزارید!
با دهن باز داشتم نگاهش میکردم که خندش بیشتر شد :ملودی دیگه .مگه من
خواستگاری کس دیگه ای هم میرم؟
اینو گفت و یه نگاه خاص بهم انداخت و دوباره و به جلو نگاه کرد.
اینقد غرق فکر و خیال شده بودم که دیگه تا قطع کرد نفهمیدم چیا به مامانش گفت!
دستمو که گرفت نگاهش کردم ....لبخند رو لبش نشست :ببین چطور شوکه شدی
کوچولو!
لب باز کردم :جدی بود همش؟
_معلومه قربونت برم .من ظهر رفته بودم پیش عموت .ازش اجازه گرفتم .هیچ مشکلی
نداشت!
_خدای من .باورم نمیشه!
دستمو اروم بوسید :تمام سختیا داره تموم میشه عزیزم .از این به بعد تو مال منی.
شرعی که بود .قانونی هم میشه!
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با تمام توانم جیغ کشیدم و پریدم بغلش :عالیه رسا .عالیه! از این بهتر نمیشع!
خندید و بغلم کرد :قربونت برم الهی!
وقتی رسیدم خونه مامان بزرگ با خوشحالی اومد و بغلم کرد :مبارکت باشه عزیزم.
ایشاهلل خوشبخت بشی!
میدونستم مامان رسا زنگ زده اما مطمئن نبودم .با تعجب پرسیدم :چیشده مگه؟
_سر منو کاله میزاری نیم وجبی؟ میخوای بگی خبر نداری؟
خندیدم :چه زود اقدام کردن .ولی مامان چی میشه؟
_اتفاقا عموت هم زنگ زد .امشب میاد باهاش حرف بزنه.
شوکه نگاهش کردم :رسا اینام امشب میان؟
_نه دختر جون .چقد هولی تو .برا فرداشب قرار گذاشتیم.
_اخیشششش! من هیچ کاری نکردم هنوز!
با خنده نگاهم کرد :برو لباس عوض کن و بیا میزو بچین که االن مامان و عموت هم از
راه میرسن!
رفتم سمت پله ها :چشممممم.
با عجله لباس عوض کردم و رفتم پایین کمک مامان بزرگ .مشغول چیدن میز بودم که
گوشیم زنگ خورد! اوهههه .نسیمه!
_سالم عروس کوچولو!
_سالم بی معرفت .نکردی تو این دو روز یه خبر از من بگیری؟
_خبر چرا؟ تو که مشغول عشق و حالت بودی .گفتم مزاحم نشم.
جیغش بلند شد :خیلی بیشعوری ملودی .بی حیا.
خندیدم :جونم چه با حیا شدی تو .مزدوج شدن روت تاثیر گذاشته ها؟ باید از فربد تشکر
کنم.
زد زیر خنده که گفتم :حاال کجایی؟
_اومدیم کیش! زیاد نمیمونیم .بخاطر کالسای خودم و مطب فربد.
اروم گفتم :همه چی خوبه؟ راضی هستی؟
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_بهتر از اون چیزیه که فکرشو میکردم .فربد فوق العادست.
_خیلی خوشحالم برات نسیم .خیلی!
_قربونت برم من .اینقد دری وری گفتی یادم رفتم برا چی بهت زنگ زدم.
_گمشو که لیاقت محبت نداری .بنال ببینم.
_کصافت شنیدم داری عروس میشی؟
_چییی؟
_نمیخواستی خبر به این مهمی رو به من بدی؟ باید از فربد بشنوم فرداشب رسا داره
میاد خواستگاریت؟
_وای نسیم .بخدا خودم ربع ساعت نیست فهمیدم .کال گیجم.
_ای جونم .اگه بدونی چقد براتون خوشحالم .شما دو تا حقتون یه زندگی اروم و بی
دردسره!
_ممنون نسیم .دعا کن همه چی خوب پیش بره .خیلی استرس دارم.
_نگران هیچی نباش .رسا خودش همه چیو حل میکنه .مطمئن باش!
_خدا کنه.
_دیگه مزاحمت نمیشم وزق خوشگل .بازم منو فربد سبب خیر شدیم!
خندیدم :عدو شود سبب خیر همینه ها؟
_گمشو کصافت.
خندیدم :شرت کم.
_بای!
_بای.
با خندا گوشیو قطع کردم که زنگ خونه به صدا در اومد .دویدم سمت ایفون که با دیدن
چهره ی عمو محسن درو باز کردم و خودمم پریدم تو حیاط .داشت میومد طرف امارت
که دویدم سمتش و خودمو انداختم تو بغلش :عمو جون.
با عشق بغلم کرد :عزیز دلم .چقد دلم برات تنگ شده بود.
ازش جدا شدم و جعبه شیرینی که دستش بود رو ازش گرفتم :از بس که دیر به دیر سر
میزنید.
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_زندگیه و هزار تا دردسر عزیزم .بازم به رسا که باعث شد من امشب تو رو ببینم!
خجالت زده سرمو انداختم پایین که دستشو انداخت دور گردنم :مبارکت باشه
عزیزدردونه! دیگه داره خیالم ازت راحت میشه .رسا لیاقتتو داره.
_ولی مامان؟
_من امشب اینجام که باهاش حرف بزنم دیگه!
_فداتون بشم من .بریم تو که مامان بزرگ کلی تدارک دیده!
سر میز شام بودیم و مامانم که به موقع رسیده بود .همگی تو سکوت مشغول شام بودیم
که عمو با تک سرفه ای رو به مامان گفت :نمیخوای بپرسی چرا اینجام؟
_تو عموی دخترمی .چرا باید همچین سوالی بپرسم؟
_پس درک میکنی که قیم قانونی ملودی منم و تصمیم نهایی با منه؟
مامان از غذا خوردن دست کشید و گفت :اتفاقی افتاده؟
_برای ملودی خواستگار اومده و منم اجازه دادم برای اشنایی بیان.
سرمو انداختم پایین اما سنگینی نگاه مامانو حس میکردم .باالخره سکوتو شکست و
گفت :رسا؟
_اره .حس میکنم لیاقت ملودی رو داره .تو هم مخالفتو بزار کنار .بزار بیان ببینیم چی
میشه!
_مشکلی نیست .چون منم میخوام به زودی با یکی از همکارام ازدواج کنم .احتمال اینکه
برم خارج هم زیاده .کسی که مشکلی نداره؟
عمو با یه نه خالی به ادامه غذاش رسید ولی مامان بزرگ تازه شروع کرده بود .راست
میگفت طفلک .اگه من ازدواج کنم و مامان هم از ایران بره اون خیلی تنها میشه! ولی
من مثل مامان بی معرفت نیستم....
بقیه شامم رو هول هولکی خوردم و رفتم باال این خبر خوبو به رسا هم بدم .چقد دلم
براش تنگ شده بود.
ترجیح دادم به جای زنگ زدن ویدیو کال بگیرم که بتونم ببینمش .با باال تنه ی لخت رو
تخت لم داده و لب تابش رو پاهاش بود .دلم ضعف رفت براش ....با این فکر که این
مرد جذاب مال منه و از چند وقت دیگه منم تو اون خونه کنارشم وجودم پر شد از
احساس خوب....
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رسا::::::::::::::::::::
یقه ی کتمو مرتب کردم و به مامان نگاه کردم :خوبم؟
خندید :عالی .برای بار هزارم .زنگو بزن پسر جون!
دستمو رو زنگ فشار دادم که بابا گفت :فرنوش یادته چقد از ازدواج فراری بود .حاال
ببین چه ذوقی داره!
خندیدم که در باز شد و رفتیم تو ....باغ خیلی بزرگی بود و تا رسیدیم جلو عمارت مامان
و بابا کلی سر به سرم گذاشتن .برای دیدن ملودی استرس داشتم .امروز اصال ندیدمش و
از ظهر هم باهاش حرف نزده بودم .میدونستم کلی برنامه برا امشب داره .فقط خدا به
دادم برسه....
مامان بزرگش و اقای راد اومدن به استقبالمون و پریماه هم پشت سرشون اومد .نگاهش
مثل سه سال پیش نبود و برامم فرقی نداشت .فقط میخواستم کاری به من و ملودی نداشته
باشه همین.
بعد از سالم و خوشامد گویی پشت سر مامان بابا رفتم تو که نگاهم رو ملودی ثابت
موند ....همون جلوی در خشکم زد ....بابا پیشونیش رو بوسید و مامانم بغلش کرد و
گفت :باالخره داری عروس خودم میشی!
مامان بزرگش با خنده دسته گل و شیرینی رو ازم گرفت و گفت :برو تو پسرم .راحت
باش!
مامان برگشت سمت ما با خنده گفت :رسا هنوز باورش شده امشب واقعیه ....میترسه
توهم باشه!
همه خندیدن ....حتی ملودی ....اما من بغض کرده بودم ....واقعا باورم نمیشد این
لحظات واقعی باشه! میدونستم زیاد از حد احساساتی شدم اما نمیخواستم مانع خودم بشم.
میشه گفت تمام عمر منتظر این لحظه بودم.
زل زدم تو چشماش و اروم گفتم :من پسر شدم که تو رو ارزو کنم!
چشاش گرد شد ،جلو رفتم و تن ظریفشو به اغوش کشیدم ....صدام میلرزید اما
نمیخواستم این لحظه رو از دست بدم :دوست دارم عزیزم .قول میدم خوشبختت کنم .اون
جوری که لیاقتشو داری!
بعد از چند لحظه به سختی ازش جدا شدم ....همه سکوت کرده بودن و میدونستم حسابی
تحت تاثیر قرار گرفتن .برگشتم سمت اقای راد :شرمندم.
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لبخند مردونه ای زد :بیشتر از قبل مطمئن شدم که از انتخابت پشیمون نمیشم!
با اطمینان براشون سر تکون دادم و همراه مامان بابا رفتیم سمت سالن.
ملودی::::::::::::::::
هنوز تو شوک حرفا و حرکات رسا بودم .هیچ وقت فکرشم نمیکردم تو مجلس
خواستگاریم این اتفاق بیوفته .نه اینکه شدت عالقه ی رسا کم باشه ....اما اون خیلی
مغروره و واقعا بعید بود .حتی مامان باباش هم شوکه شده بودن.
حس خیلی خوبی و بود و تقریبا میشه گفت با همون بغل چند ثانیه ای تمام استرسمو از
بین برد و وجودم پر شد از ارامش!
همشون رفتن تو سالن و مامان بزرگ اخرین نفر اومد سمتم :بیا بریم تو اشپزخونه بعد
بریم پیششون.
استقبال کردم و با هم رفتیم سمت اشپزخونه ....جعبه شیرینی رو گذاشت روی میز و گال
هم گذاشت رو تو گلدون خالی که از قبل اماده کرده بودم.
اومد سمتم و گفت :بیا بریم عزیزم .این دومادی که من دیدم االن داره بال بال میزنه که
ببینتت.
لبخندی زدم و همراهش رفتم تو سالن .کنار عمو محسن نشستم و سرمو انداختم پایین.
نمیخواستم به رسا نگاه کنم .نمیخواستم به این فکر کنم که چقد با این کت و شلوار رسمی
زیبا و جذاب شده بود .ولی میتونستم راحت به این موضوع فکر کنم که این مرد فوق
العاده جذاب تمام و کمال مال منه!
پدر رسا خیلی زود رفت سر اصل مطلب و عمو هم که از قبل حرفاشو به رسا زده بود
طبق همون حرفا موافقت خودشو اعالم کرد و مامان هم خیلی کوتاه گفت که مشکلی
نداره .فکر کنم تنها جایی که به دردم خورد تو زندگی فقط همین جا بود ....اما من دیگه
میخواستم یه زندگی جدید رو شروع کنم و همه چیو فراموش کنم .چون میدونستم با
وجود دکتر توسلیان دیگه به رسای من چشم نداره و از این بابت خیالم راحت بود .در
واقع مهم ترین چیز هم همین بود ....چون من هیچ وقت اونو به عنوان مادر قبول نداشتم
و شاید اونم حسی به من نداشت!
با صدای عمو محسن به خودم اومدم :عزیزم برین تو باغ اخرین حرفاتون رو بزنید.
نمیخوام بعدا مشکلی پیش بیاد.
_چشم.
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بلند شدم و رسا هم بلند شد .جلوتر ازش رفتم سمت در خروجی و رسا با گفتن با
اجازتون پشت سرم از عمارت خارج شد .دل تو دلم نبود ....رسا با قدمای اهسته داشت
پشت سرم میومد که بی طاقت برگشتم سمتش و دستامو دورش حلقه کردم .بی معطلی
بغلم کرد و موهامو بو کرد :دیدی گفتم همه چی تموم شد؟ دیدی سر حرفم موندم؟
با ناز سرمو به سینش چسپوندم :همیشه منتظر این لحظه بودم.
تو گلو خندید :نه کوچولو .این جمله رو باید شب عروسی بگی .اون جایی که همه چی
تموم شده و دارم برای همیشه میبرمت خونه ی خودم!
با اخم نگاهش کردم :نمیخوام نامزدی و این مسخره بازیا رو ها؟؟ رفتی تو میگی زوده
زود میخوایم عروسی بگیریم.
خندید :چشمممم.
خیلی زود برگشتیم تو و رسا با گفتن همه چی مرتبه خیال همه رو راحت کرد .با
خوشحالی بهمون تبریک گفتن و فرنوش جون ازم خواست کنار رسا بشینم .حسابی ذوق
کردم ولی خیلی اروم و خانمانه از جام بلند شد و کنارش نشستم.
رسا اروم دستمو گرفت که حس کردم سرخ شدم .میدونستم همه دارن نگاهمون میکنن
ولی البد دیگه عادت کردن .اخه رسا معلوم بود خیلی کم طاقت شده.
فرنوش جون با لبخند نگاهم کرد و گفت :عزیزم من امروز خواستم با رسا برم و برات
حلقه بخرم که رسا گفت دوتاتون میخوایم برای نامزدی و حتی ازدواج از حلقه هایی که
چند سال پیش خریدین استفاده کنین.
_ممنون فرنوش جون .بله همین طوره! ما دیگه به این حلقه ها عادت کردیم.
رسا ادامه داد :و البته حکمی باالتر از یه حلقه ی ساده دارن .من و ملودی چهارساله این
حلقه ها رو رو دستمون نگه داشتیم و نشونه عشقمونن.
پدر رسا با عشق نگاهمون کرد :از خدا میخوام که همیشه عاشق و شیدای هم باشین و
خدا پشت و پناهتون باشه.
ازشون تشکر کردیم که فرنوش جون جعبه ی کوچیکی از کیفشون دراوردن و گفتن:
هدیه ی نا قابلیه عزیزم .امیدوارم عمر خوشبختیتون طوالنی باشه! همیشه از خدا
میخواستم تو عروسم بشی و رسا از ته دل شاد باشه .از امشب به بعد دیگه چیزی از خدا
نمیخوام.
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بغض تو گلوم نشست .خودش اومد سمتم و دستبند زمرد زیبایی رو به دستم بست .فوق
العاده بود.
بلند شدم .بغلش کردم و اروم گفتم :منم خوشحالم که عروستون شدم .خیلی ممنونم فرنوش
جون!
بوسیدم و قطره اشکی رو گونم سر خورد رو پاک کرد :تو همچین شب عزیزی گریه
شگون نداره عزیزم.
لبخند زدم که رفت و نشست .رو به عمو محسن گفت :اگه اجازه بدین بچه ها برن بیرون
با هم خلوت کنن .ما بزرگترا هم بقیه صحبتا رو انجام میدیم.
عمو نگاهی به من و رسا انداخت و گفت :هیچ مشکلی نیست.
رسا بلند شد و رو به پدرش و عمو گفت :اگه میشه تاریخ عقد و عروسی یکی باشه و تا
جایی هم که ممکنه نزدیک باشه.
همه خندشون گرفته بود که باباش گفت :برو پسر جون .خیالت راحت! دیگه به مراد دلت
رسیدی!
رسا لبخند مردونه ای زد و گفت :مهریه رو هم دوس دارم خودم مشخص کنم.
دوباره همشون زدن زیر خنده که مامان بزرگ گفت :پسرم میخوای بشینی و خودت
مجلسو اداره کنی؟
رسا خندید :همچین جسارتی نمیکنم .فقط این دوتا موضوع برام خیلی مهمه.
عمو نگاهش کردم :بگو .راحت باش!
_میخوام مهریه ملودی سکه به اندازه ی تاریخ تولدش به میالدی باشه به اضافه ی قلب
من.
همه شوکه نگاهش کردیم .دیوونه شده؟ من هیچ وقت قصد جدایی ازش رو نداشتم اما
اخه ....اولین نفر به حرف اومدم :رسا چی میگی؟
نگاهم کرد :فقط مرگ میتونه مارو جدا کنه ملودی .میخوام این موضوع رسمی بشه.
_ولی اخه ....چطور بگم....
رو به جمع گفت :من نه احساسی تصمیم گرفتم نه خیلی رویا پردازم .کل زندگیم رو
حساب عقل و منطق جلو رفت جز قضیه ملودی .اینی هم که گفتم تصمیم یه شب و دو
شبم نیست .خیلی وقته این تصمیمو گرفتم .لطفا درکم کنید و مخالفتی نکنید.
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برگشت سمت پدر و مادرش و گفت :مخصوصا شما .خیلی خوب میدونید عالقم به
ملودی عادی نیست .پس اگه میخوام کنارش ارامش داشته باشم به تصمیمم احترام
بزارید.
چند ثانیه ای گذشت ....از هیچ کس صدا در نمیومد .رسا عذرخواهی کوتاهی کرد و با
گرفتن دستم از سالن زدیم بیرون.
کمی تو هوای ازاد قدم زدیم تا بالخره فکرم باز شد :رسا تو زده به سرت؟؟
رسا::::::::::::::::
انگشت اشارمو گذاشتم رو لباش :هیسسسس ....کوچولو ....تو که میدونی جدایی از تو با
مرگ برای من فرقی نداره .من ترجیح میدم مرده باشم اما تو از دست ندم .این حقو به
من بده عزیزم! تو بیشتر از همه باید درک کنی که من چه حالی دارم و این تصمیم فقط
به خاطر عالقه ی زیادمه!
چشماش اروم شد و دیگه بحثو ادامه نداد ....نیم ساعتی تو باغ قدم زدیم که برای شام
صدامون زدن.
کنار هم پشت میز نشستیم که بابا گفت :قرار شد مراسم عقد و عروسی دو هفته ی دیگه
تو باغ خودمون برگذار بشه .چون خودتون گفته بودین اونجا رو دوس دارین ما قرار
گذاشتیم .وگرنه هنوزم میگم تاالر راحت تر و بی دردسر تره!
ملودی زودتر از من گفت :نه پدر جون .همون باغ بهتره .ما میتونیم به سلیقه ی
خودمون دیزاینش کنیم.
_باشه دخترم .میل خودتونه.
_چرا دو هفته ی دیگه؟ دیره که.
همه با لبخندای معنادار بهم نگاه کردن که اقای راد با لحن شوخی گفت :پسر جون
عروسیه ها؟ الکیه مگه؟ دختر ما هنوز جهازش اماده نیست.
ملودی سرشو انداخت پایین .دستشو از زیر میز گرفتم و گفتم :این حرفا چیه؟ خونه ی
من همه چیزش تکمیله.
پریماه باالخره به حرف اومد :هر چی باشه این یه رسمه .ما هر چقدم عجله کنیم زودتر
از این زمان نمیشه همه چیو اماده کرد .بی جهیزیه هم که نمیشه .منم یه دونه دختر که
بیشتر ندارم .هزار تا ارزو براش دارم!
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مامان سریع گفت :حق با ایشونه پسرم .دو هفته هم که زمان زیادی نیست .تا چشم رو هم
بزاری تموم شده.
دیگه مخالفتی نکردم و قرار شد از صبح زود بریم دنبال ازمایش خون و خرید! ملودی
ذوق زده نگاهم میکرد و منم از دیدن چشمای شادش انرژی مضاعف میگرفتم ....حاضر
بودم براش کوه جا به جا کنم ....این دو هفته رو هم هر جوری که شده میگذرونیم!
اخرشب مامان و بابا رو رسوندم خونه و خودمم رفتم خونه ی خودم .مطب رو واسه
شیفت صبح تعطیل کرده بودم و تو این دو هفته باید هر چند روز یه بار این کارو
میکردم .نمیخواستم از برنامه عقب بمونیم.
ساعت  6صبح بود که رفتم دنبال ملودی ....ازمایشگاهی که نوبت گرفته بودم اشنا بود و
با دیدنم حتی خارج از نوبت فرستادنمون تو و کلی تو زمان صرفه جویی شد .تا ساعت
 9همه ازمایشات رو انجام دادیم و باالخره زدیم بیرون .قرار بود فردا صبح جوابش رو
بهمون بدن.
ملودی به محض سوار شدن رو صندلی دراز کشید :من میخوابم رسا .بیدارم نکنیا؟
_کوچولوی من .باید بریم صبحونه بخوریم و یه قسمت از خریدارو انجام بدیم.
_خو خوابم میااااد.
_تا برسیم بخواب.
سرشو گذاشت رو زانوم و چشماشو بست .نیم ساعت بعد رو به رو کله پاچه ای بزرگی
که پاتوقمون بود ایستادم :رسیدیم عزیزم .بیدار شو.
خواب الود سرشو بلند کرد و به سر در مغازه نگاه کرد :کله پاچه؟
خندیدم :قول میدم عاشقش میشی .یه سالی میشه با بچه ها اینجا رو کشف کردیم!
خندید و پیاده شد :خیلی گشنمه .بدو بریم!
ملودی::::::::::::::::::
کنار رسا همه چی متفاوت بود ....بعده یه صبحونه ی کامل و خوشمزه رفتیم خرید .اینه
و شمدون گرفتیم و لباس خواب به سلیقه ی رسا.
فرنوش جون واسه ناهار دعوتمون کرد و یه راست رفتیم اونجا .رها و شوهرش سجادم
بودن و کلی بهمون تبریک گرفتن .چقد ترسیدم که یاسمن هم اونجا باشه ولی خداروشکر
خبری ازش نبود.
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بعده ناهار رسا منو رسوند خونه و خودشم رفت مطب .قرار شد باقی خریدارو فردا
عصر انجام بدیم.
فرداشب نسیم و فربد میومدن و من دیگه با نسیم میرفتم خرید و الزم نبود رسا هی
مطبشو تعطیل کنه!
یه هفته گذشته بود و نود درصد کارا پیش رفته بود .تمام خریدارو انجام داده بودیم و
لباس عروسمم خریده بودم .هنوز رسا ندیده بودش و میخواستم شب عروسی سوپرایز
بشه ....بماند که کلی حرص خورد و هنوزم سعی میکرد یواشکی پیداش کنه و نگاهش
کنه!
مامان و عزیز مشغول تهیه جهاز من بودن و عزیز خودش داشت روبالشی و روتختی
و ....رو میبافت .عاشقش بودم!
مامان هم که انگار تازه یادش اومده بود من دخترشم ،یا شایدم عذاب وجدان گذشته رو
داشت .هر چی که بود ما راضی بودیم .رسا کلید خونش رو بهش داده بود و اونم هر
چی که میخرید یه راست میبرد اونجا و همه رو میچید! البته به کمک فرنوش جون....
رسا یه هفته بود خونه ی باباش بود و در واقع بهمون اجازه نمیدادن بریم اونجا .مثال
میخواستن غافلگیرمون کنن .ته دلم راضی نبودم دیزاین خونه بهم بخوره ولی کاری از
دستم ساخته نبود .ولی رسا هر طور بود راضیشون کرد که به هیچ وجه به اتاق خواب
دست نزنن و ذره ای از نظمشو بهم نزنن .همینم برامون کافی بود....
عمو محسن و خانمش هم پا به پامون کمک میکردن و از هیچ کمکی دریغ نمیکردن!
دو شنبه ظهر بود و قرار بود برم مطب رسا .ناهار رو باهم باشیم و بعدشم بریم باغشون
که عروسی اونجا برگذار میشد .فقط  4روز مونده بود تا عروسی و باید ببینیم تا کجا
پیش رفتن!
ساعت  1بود و تا االن باید کارش تموم شده باشه .سوار اسانسور شدم و عدد  9رو فشار
دادم .تو اینه نگاهی به خودم انداختم و با ایستادن اسانسور پیاده شدم .در مطبو باز کردم
و رفتم تو ....هیچ بیماری نبود .رفتم سمت میز منشی :سالم خانم جمالی! خوب هستین؟
مضطرب برگشت سمت من و لبخند زوکی زد :سالم عروس خانم .خوش اومدین.
بفرمایید بشینید.
_مزاحم نمیشم .میرم پیش رسا .عجله داریم.
رفتم سمت اتاقش که گفت :صبر کن ملودی جان!
همون لحظه صدای جیغ دخترونه ای از داخل اتاق بلند شد....
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سر جام خشک شدم که خانم جمالی سریع گفت :فعال صبر کن عزیزم.
بی توجه بهش در و باز کردم و با یاسمن رو به رو شدم .رسا پشت میزش نشسته بود و
کالفه سرشو انداخته بود پایین و یاسمن هم با چشمای اشک الود گوشه ی اتاق رو زمین
نشسته بود .هر دوشون برگشتن سمت من ....نگاه رسا شرمنده و خسته بود .ولی یاسمن
به محض دیدنم بلند شد .اومد سمتم و جیغ کشید :توی کثافت با اومدنت گند زدی به همه
چی! ازت متنفرم دختره ی هرزع .حالم ازت بهم میخوره .گمشو .گمشووووووو....
شوکه داشتم نگاهش میکردم ....هی نزدیک تر میشد و منم نمیتونستم کاری کنم .خواست
هلم بده عقب که لحظه ی اخر رسا از پشت گرفتش و کوبیدش تو دیوار ....عربده کشید:
بهت گفتم خفه شو .گفتم پاتو از زندگیم بکش بیرون .گفتم دست از سرم بردار .یه بار
دیگه به ملودی توهین کردی یا خواستی بهش اسیب بزنی بیچارت میکنم .میفهمی
یاسمن؟
من داشتم از ترس میمیردم اما یاسمن دو دستی کوبید رو سینه ی رسا و داد زد :صداتو
برای من نبر باال عوضی! من هر کاری که بخوام میکنم .تو این جوجه رو به من ترجیح
دادی .باشه قبول! بعده چهار سال داری به ارزوت میرسی .باشه قبول! ولی قسم میخورم
داغشو رو دلت بزارم ....نمیزارم به خواسته ی دلت برسی .کاری میکنم تو بغلت جون
بده! با بد کسی....
با چکی که رسا بهش زد خفه شد .من شوکه بهش خیره بودم .این چی داشت میگفت؟ داغ
منو رو دل رسا میزاره؟ منو میخواد بکشه؟
یاسمن نگاه پر از نفرتی بهت انداخت و از مطب خارج شد .دستمو به دیوار گرفتم که
نیوفتم ....مخاطب تمام اون تهدیدا من بودم؟؟
رسا بغلم کرد و رو به خانم جمالی گفت :سریع اب قند بیارین.
کمکم کرد رو صندلی نشستم .خودشم کنارم نشست :خوبی؟ چت شد یهو؟
نگاهش کردم :اون میخواد منو بکشه؟
اخماش رفت تو هم :اون یه گوهی خورد .تو چرا باور کردی اخه؟ ساده ای؟ مگه من
میزارم یه تار مو از سرت کم بشه؟؟
خانم جمالی با یه لیوان اب قند اومد و رسا ازش خواست که بره و در مطبو هم خودش
میبنده!
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دستشو دورم حلقه کرد و اب نقد رو اروم اروم به خوردم داد :دردت به جونم ....ببین
چطور رنگش پریده .چرا اینجوری میکنی با خودت عزیزدلم؟ مگه من میزارم کسی
بهت صدمه بزنه.
_دیگه نمیخورم.
لیوان رو گذاشت رو میز که نگاهش کردم :من دیگه طاقت یه دردسر جدید رو ندارم.
میخوام کنارت اروم باشم .یه زندگی جدید رو شروع کنیم بدون هیچ جنگ و دعوایی!
_من این موضوع رو حل میکنم عزیزم .با سجاد حرف زدم .قول داده کنترلش کنه!
سرمو گذاشتم رو سینش که دکمه های مانتوم رو اروم باز کرد و مقنعم رو هم
دراورد ....لبخند بی جونی زدم :طاقت نداری  4روز دیگه؟؟
لبخندمو بوسید :این دو روزم به زور خودمو کنترل کردم ....بزار این بار اخرین
بارمون باشه .قول میدم تو این  4روز دیگه شیطنت نکنم.
_منم دلم برات تنگ شده بود.
دوتامون همزمان به لبای هم هجوم بردیم ....مثل تشنه ای که تازه به اب رسیده ....هر
چقد هم لبای همو میمکیدیم و گاز میگرفتیم انگار سیر نمیشدیم و برعکس عطشمون
بیشتر میشد!
رسا:::::::::::::::::
رو پاهام نشوندمش و مانتوشو از تنش بیرون کشیدم ....شومیزشم با یه حرکت دراوردم
و اروم دست کشیدم رو شکمش! لبشو نامحسوس گاز گرفت که یه دستمو دور کمرش
چرخوندم و یه دستمم اروم از زیر سوتینش به سینش کشیدم که اهش تو اتاق پیچید....
تو گلو خندیدم :از امروز به بعد اینجا کلی هوستو میکنم بچه .تا بخوام بیام خونه حسابی
بی طاقت میشم!
خندید :پس خدا به دادم برسه اون موقع که میرسی خونه.
با لذت گردنشو بوسیدم :یه لقمه ی چپت میکنم ....مثل همین االن!
سینشو محکم فشار دادم که جیغش رفت هوا ....لباشو به دندون گرفتم که شروع کرد به
باز کردن دکمه های پیرهنم .تا نصفه رهاشون کرد و دست کوچولوشو اروم روی سینم
کشید که بی اختیار اه کشیدم ....لبخند دلربایی زد و سرمو داد عقب تا راحت به گردنم
دست رسی داشته باشه .عقب رفتم و دستامم از هم باز کردم تا بهش فضا بدم .کمی
خودشو رو پاهام جا به جا کرد که برامدگی بدنمو به خوبی حس کرد.
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ریز خندید و اروم خودشو تکون داد ....داشت دیوونم میکرد ،چنگ زدم به باسنش که
لبای نرمش رو گردنم نشست .اهم بلند شد و دستام شل شد .این دختر امروز داشت منو
از کنترل خارج میکرد .کمی گردنمو مکید که از خودم دورش کردم و هردومون به
زور از شر باقیه لباسامون راحت شدیم .شیطون نگاهم کرد :حاال چه جوری ادامه بدیم؟
بردمش سمت میزم و از پشت بهش چسپیدم :خم شو کوچولو!
ترسیده گفت :رسا از عقب....
_نترس عزیزم .اینجا به موقع فتح میشه .نمیخوام امروز درد بکشی .خیالت راحت.
سینه هاشو تو دستم گرفتم و کامل خوابید رو میز که حرکت اولو زدم و اه هر دومون تو
اتاق پیچید....
***********
ساعت سه بود که بالخره از مطب زدیم بیرون .دیرمون شده بود اما ارزشش و داشت.
چقد فانتزی سکسی داشتم واسه مطبم و حاال داشتم همشون رو انجام میدادم ....تو ماشین
نشستیم و راه افتادیم سمت لواسون .همونجا ناهار میخوردیم دیگه!
دو سه روزی بود به کارگرا سر نزده بودم و رها گفته بود حواسش بهشون هست.
امیدوارم تا فردا کارشون تموم بشه .نمیخواستم ملودی باز بی خود استرس بگیره و
نگران انجام کارا باشه.
جلو در باغ پارک کردم و پیاده شدیم....
ملودی با دیدن باغ جیغی از خوشحالی کشید ....حق داشت .همه جا همون طوری شده
بود که دوس داشت و واقعا زیبا شده بود .جلو در ورودی به طول  400_300متر فرش
قرمز پهن کرده بودن و به فاصله ی هر ده متر یه حلقه ی بزرگ گذاشته بودن که صبح
روز عروسی با گالی طبیعی دیزاینش میکردن و ما باید از زیرش رد میشدیم.
دو طرف فرش قرمز میز و صندلیایی که برای مهمونا بود و چیده بودن و رو میزی
قرمز هم روشون پهن کرده بودن .دست انداختم دور کمر ملودی و با هم رفتیم سمت
جایگاه عروس و داماد که اخر فرش قرمز بود ....هر چی نزدیک تر میشدیم چشمای
ملودی بیشتر برق میزد....
یه حلقه ی بزرگ دایره ای که اونم قرار بود با گل دیزاین بشه و مبل دونفره ی صورتی
رنگی که جلوش بود ....به خواست خودمون میز نذاشته بودن و در عوض دوتا عسلی
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کوچیک دو طرف مبل بود! روز عروسیم دو طرفمون با دسته گالی بزرگ ست گالیی
که قرار بود رو حلقه ها نصب کنن پر میشد!
همه چی عالی بود و فکر نکنم کار زیادی مونده باشه دیگه .به ملودی نگاه کردم :راضی
هستی عزیزم؟
_عالیه .بهتر از این نمیشه .فک کن با گال اینجا چقد خوشگل میشه .تصورشم ذوق زدم
میکنه.
خندیدم :دیگه تا شب عروسی نمیشه بیای اینجا .میخوام هر دومون سوپرایز بشیم.
_موافقم .خیلی خوبه.
با صدای رها برگشتیم سمتش .خوب از عهده ی کارا براومده بود و ازش راضی بودم.
با هم ناهار خوردیم و عصر رفتیم دنبال بقیه خریدا ....هنوزم اجازه نداشتیم بریم خونه
خودمون و خیلی کالفه بودم.
چند روز اخرم با هر جون کندنی بود گذشت و فردا بالخره ملودی عروسم میشد .بعده ده
روز مامان کلید خونه رو داد بهم و گفت تا اخر شب میتونم با ملودی برم اونجا.
خوشحال بودم .خواستم ازش بخوام امشب ملودی پیشم باشه که خودش گفت :یه امشبم
طاقت بیار .بزار اخرین شب کنار خانوادش باشه .اینجوری برای هم بی قرار تر میشین
و بیشتر بهتون میچسپه.
با خنده تشکر کردم و رفتم دنبال ملودی .میتونستیم شام پیش هم باشیم بعد برسونمش.
بهش زنگ زدم و گفتم اماده باشه تا برم دنبالش ....بعد از ده دیقه باالخره اومد سوار:
ببخشید دیر کردم .داشتن بهم سفارش میکردن که زود بیام .اخه امشب نسیم و دختر
عموم میخواستن بیان پیشم .عموم اینا هم همینجا بودن!
با خنده حرکت کردم :اتفاقا بچه ها برای منم مهمونی گرفتن .اخرین شب مجردی!
خندید و کوبید تو بازوم :پس دوتامون باید از امشب استفاده کنیم.
چشمکی بهش زدم :اره ....تا میتونی امشب استراحت کن .از فرداشب یه شب بی برنامه
نداریم.
جیغش بلند شد :رساااااا....
خندیدم و پامو روی گاز فشار دادم .نمیخواستیم فعال تو خونه اشپزی کنیم پس غذا رو از
بیرون گرفتیم و رفتیم خونه .کلید انداختم و رفتیم تو ....تو همون نگاه اول هر دومون
خشکمون زد ....همه چی تغیر کرده بود ....همه چی!
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سالن اصلی با مبالی سلطنتی قهوه ای سوخته چیده شده بود و میز ناهار خوری بزرگی
هم ست مبال تو سالن کناری بود .روش با وسایل پذیزایی ستشون پر شده بود .فضای
خالی کنار میز هم با مبالی راحتیه کرم صورتی پر شده بود.
ملودی ذوق زده رفت سمت اشپزخونه و منم دنبالش رفتم .حتی اینجام به کل عوض شده
بود .فقط وسایل اصلی مونده بود و بقیش وسایل جدید و ست پر شده بود .یه میز و
صندلی کوچیک دو نفره هم وسط اشپزخونه خودنمایی میکرد.
ملودی با خنده در یخچالو باز کرد که ماتم بود .تا خرخره پر بود.
با خنده نگاهم کرد :مطمئن بودم اینجا رو پر میکنن .از بس جدیدن این چیزا مد شده!
_مارو چی فرض کردن؟ مگه گاویم این همه رو بخوریم؟
از ته دل خندید :نترس تو .من میدونم چیکارشون کنم.
از خندش بی اختیار لبخند زدم :دستشون درد نکنه .همه چی عالی شده.
_اهووووم .خیلی خوشگل شده همه جا .بیا بریم نگاه سرویس هم بکنیم.
_چی؟ نگو که اونجارم....
خندید :اینم مده دیگه.
چقد سر دیزاین سرویس با ملودی خندیدیم .درو بستم و با خنده گفتم :بریم ببینیم اتاقمونو
ازمون نگرفته باشن.
_فکر نکنم بابا.
درو باز کردم که لبخند رو لب دوتامون نشست .دست نزده بودن بهش و منم همینو
میخواستم .عوضش وسایل اتاق مهمان رو هم کامل عوض کرده بودن و به سلیقه ی
خودشون چیده بودن.
شام رو باهم خوردیم و جلو تلوزیون لم دادیم که ملودی گفت :رسا؟ نمیخوای تو مدل
موهام تجدید نظر کنی؟ اخه خیلی سادست .بخدا با همین کوتاهیشون خیلی مدالی
خوشگلی بهشون میدن.
_نخیر عزیزم .همین چتری دوس دارم .اولین باری که دیدمت چتریه موهات توجهمو
جلب کرد و همیشه عاشقشون بودم.
خندید :عروس با موهای چتری!
_قربون این عروس کوچولو برم .نمیخوای بگی لباست چه شکلیه؟
با بدجنسی گفت :نچچچچچ .فرداشب میبینی دیگه.
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_فنچه زرنگ .میخوای منو دیوونه کنی.
_نکه االن نیستی!
خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم :از فرداشب تو اینجای ....تو این خونه ....پیش من!
لبخند زد :تا ابد دیگه مال توام .نمیدونی چقد ذوق دارم واسه لحظه ای که پامو میزارم او
این خونه و دیگه قرار نیست برگردم.
بلندش کردم و رو پاهام نشوندمش و سرشو به سینم فشردم ....تو سکوت تو بغل هم
موندیم و از این لحظات ناب نهایت استفاده رو میبردیم!
ملودی::::::::::::::::::
تمام شب نسیم و مژده دختر عموم کنارم موندن و تا خوده صبح چرت و پرت گفتیم.
برای صب استرس داشتم اما قبل از خواب رسا با صدای جادوییش اروم کرد و راحت
خوابیدم.
ساعت  12ظهر بود و با رد شدن از زیر قران مامان بزرگ از خونه زدم بیرون .رسا
هر چی اصرار کرد تا ارایشگاه برسونم قبول نکردم و اسنپ گرفتم .هم میخواستم دلش
برام تنگ بشه هم اینکه سوپرایز بشه با دیدنم!
راننده جلو در ارایشگاه نگه داشت و با حساب کردن کرایه پیاده شدم و وسایلمو بردم تو.
همون ارایشگاهی بود که نسیم برای عروسیش اومده بود .فضا و دکوراسیونش نشون
میداد که چقد کارشون عالی و تخصصیه.
با خوشامو گویی خانم موالیی رفتم تو .خانم موالیی صاحب ارایشگاه بود و ارایشگر
اصلی .خودش ارایشمو به عهده گرفته بود و خیالم راحت بود.
رو صندلی مخصوص نشوندم و دستی به موهام کشید :جلوشون میخوای چتری باشه؟
_بله .ولی پشتشون رو خودتون یه مدل خوشگل بهش بدید .ارایشم که ساده باشه.
_میدونم عزیزم .این صورت خوشگلت هم حیفه زیر ارایش سنگین مخفی بشه.
با لبخند ازش تشکر کردم و خودمو سپردم بهش .بعده چند دیقه کارشو شروع کرد و
شاگردشم همزمان شروع کرد به دیزاین ناخن هام!
یکی دو ساعتی طول کشیده و بود و چند باری زیر دستش خوابم برد .خبری از رسا
نبود .ولی بهش گفته بودم ساعت  4بیاد دنبالم.
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باالخره کارشون تموم شد و بلند شدم از جام .پاهام خشک بود و یه راست رفتم سراغ
لباسم ....اینه تو اتاق نبود و باید وقتی کامال اماده شدم خودمو تو اینه میدیدم .لباسمو
دراوردم و با لبخند نگاهش کردم .همون روزی که رفتیم با نسیم لباس عروسشو بخریم
اینو دیدم و ازش خوشم اومد .خداروشکر هنوز نفروخته بودش....
با کمک خانم موالیی لباسمو پوشیدم و کفشامو پام کردم .دل تو دلم که خودمو ببینم....
خانم موالیی کمی ازم فاصله گرفت و با حیرت نگاهم کرد :به عسل بگم یه لیوان اب نقد
اماده کنم که اقا داماد وقتی دیدت امادگی داشته باشیم.
خندیدم :اینقد بد شدم؟
نیشگونی ازم گرفت :اونقد زیبا شدی که من دارم به اقای داماد حسودی میکنم.
دوباره خندیدم که عسل جون شاگردش اومد گفت داماد اومده.
هر دوشون حجاب گرفتن و رفتن بیرون .وای خدایا ....من هنوز خودمو ندیدم ....چطور
برم پیش رسا؟
بعده چند لحظه خانم موالیی صدام زد :ملودی جان؟ عزیزم بیا که اقای داماد حسابی بی
قراره.
نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدم بیرون ....رسا پشت به من و رو به نسیم و و رها و
مژده ایستاده بود .همه با حیرت زل زدن به من ....خودم که نمیدونستم چه شکلی شدم
ولی از نگاهشون تحسین میبارید .رفتم سمت رسا ....همه داشتن به ما نگاه میکردن .یه
قدمیش ایستادم :رسا؟
نفسشو با صدا داد بیرون و خیلی اروم برگشت سمتم ....نگاهش که بهم افتاد ....چشماش
گرد شد .لب باز چیزی بگه ولی فقط لباش تکون میخورد و هیچ صدایی ازش درنمیومد.
به معنای واقعی کپ کرده بود ....خودمم دست کمی ازش نداشتم .تو رویاهام همیشه این
لحظه رو تصور میکردم که رسا با دسته گل میاد دنبالم و کلی حرفای عاشقونه بهم
میزنیم ولی االن هر دومون از زور ذوق و هیجان نمیتونستیم چیزی بگیم .رسا با کت و
شلوار مشکی و اون هیکل بی نظیرش خیلی جذاب شده بود ....خیلی!
به خودم اومدم ....رسا هنوزم ماتش برده و مشغول نگاه کردنم بود .باید یه حرکتی
میزدم .با ناز یه دور چرخیدم :چطور شدم رسا؟ میپسندی؟؟
یه قدم اومد جلو و بی هیچ حرفی بغلم کرد ....سرمو چسپوند به سینش و دستاشو دورم
محکم کرد .منم دستامو دور کمرش حلقه کردم.

379

عشق این دیوانگی جذاب

@ eshghindivanegiehjazab

زهرا قلنده

اروم تو گوشم زمزمه کرد :نمیدونم چطوری حسمو بیان کنم .تا حاال این شکلی نبودم.
خیلی سخته که ادم نتونه احساسشو به زبون بیاره.
_میدونم ....میفهمم رسا .منم مثل توام!
_خیلی زیبا شدی ملودی .مثل فرشته ها شدی تو این لباس .کاش میشد امشب یه راست
بریم خونه ....نمیتونم تحمل کنم کسی تو رو اینجوری ببینه!
لب باز کردم حرف بزنم که صدای خنده ی بقیه بلند شد ....با خجالت از اغوشش دل
کندم ....بچه ها و حتی خانم موالیی و عسل جون داشتن میخندیدن.
رها با مهربونی گفت :حاال یه امشب و تحمل کنم داداشی .بعدش که ملودی مال خودته!
رسا هم خندید و من بیشتر از قبل خجالت میکشیدم.
تو راه اتلیه رسا اینقد شیطنت میکرد و دوس داشتم بگم تو بردی .برو سمت خونه .ولی
جلوی خودمو گرفتم ....چون میدونستم رسا واقعا این کارو میکنه!
اتلیه هم دیزاین داخل داشت هم فضای باز که یه باغ کوچیک اما تر و تمیز و خیلی
خوشگل بود.
بچه ها تا اتلیه هم همراهمون اومدن و از در دم در ارایشگاه فربد و سجادم بهمون ملحق
شدن.
تو اتلیه هم بعده عکسای دو نفره و کلی ژست خفن با بچه ها هم عکس گرفتیم و کلی
مسخره بازی دراوردم.
ساعت  6بود و باید قبل از اینکه مهمونا برن باغ میرفتیم واسه عقد ....مراسم عقد خونه
ما بود و از قبل همه چیو اماده کرده بودن .جز چند تا بزرگ تر و بچه ها که همه جا
باهامون بودن دیگه کسی نبود.
جلو خونه پارک کردیم و رسا درو برام باز کرد ....با ناز پشت چشمی براش نازک
کردم و پیاده شدم .قبل از اینکه بچه ها برسن اروم تو گوشم گفت :دلبریتو کمتر کن
جوجه .کاری نکن بعده عقد ببرمت باال تو اتاقت.
نیشگونی از بازوش گرفتم که خندید و بچه ها رسیدن ....همون لحظه هم در باغ باز شد
و اول مامان رسا با قران اومد سمتمون و پشت سرش هم مامان بزرگ با اسپند! فرنوش
جون بدون نگاه کردن به رسا مات من شده بود .جلو اومد و بغلم کرد :هزار ماشاهلل....
ببین خدا چقد دوسم داشته که عروسی به این زیبایی نصیبم کرده .هزار مرتبه شکر.
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تشکر کردم و دستشون رو بوسیدم .ذوق زده رفت سمت رسا که مامان بزرگ اومد و با
همون چهره دلنشینش به اغوشم گرفت ....چند دیقه ای جلو در معطل شدیم تا بالخره از
زیر قران رد شدیم و میون دود اسپند رفتیم تو ....حتی مامان هم اومد جلو در و بغلم کرد
بهمون تبریک گفت .نمیتونستم ببخشمش ....اما میتونستم کمی باهاش کنار بیام الاقل!
عمو و زن عمو و خالم و چند تای دیگه از فامیالی رسا از جمله مامان بابای سجاد تو
سالن بودن و کلی بهمون تبریک گفتن.
به درخواست بابای رسا رفتیم سر سفره ی عقد .ظاهرا عاقد خیلی وقت بود منتظر ما
بود....
رسا::::::::::::::::
عاقد داشت برای بار اخر خطبه رو میخوند ....ملودی استرس داشت و اینو از دستای
لرزون و صدای نفساش میفهمیدم .اروم دستشو زیر قران گرفتم که عاقد گفت :عروس
خانم وکلیم؟
عروس خانم هم گالشو اورده بود هم گالبشو ....وقتش بود منو به ارزوی چند سالم
برسونه!
دست کردم تو جیبم و گردنبد زمردی که برای زیر لفظی خریده بودم و در اوردم و اروم
انداختم گردنش ....نسیم اروم گفت :اینم از زیر لفظیت .بله رو بگو دیگه دقمون دادی!
ملودی با صدای لرزونش اروم گفت :با اجازه از روح پدرم و بقیه ی بزرگترای فامیل
بله!
صدای کل و دست بلند شد و بالخره نفس راحتی کشیدم.
منم بله رو دادم و رفتیم واسه امضا های بعده عقد و دستمون دیگه داشت خشک میشد از
بس عاقد ورق میزد و میگفت اینجا و اینجا....
ساعت  7بود و همه رفته بودن باغ که برای استقبال از ما و مهمونا اماده باشن .بچه هام
خواستن برن که ملودی نذاشت و گفت یه خورده استراحت کنیم بعد بریم .میدونستم
عمدی نذاشت برن چون میدونست تنها گیرش بیارم کارش ساختس ....یه لیوان نوشیدنی
برداشتم و خیره شدم بهش ....پیش دخترا نشسته بود و داشتن حرف میزدن و ریز ریز
میخندیدن.
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تمام این سالها منتظر امشب بودم و االن دارم ارزو میکنم کاش زودتر تموم بشه .واقعا
کم طاقت شدم و همه ی اینا رو از چشم ملودی میدیدم .هر چقد بهش میگفتم کمتر ناز کنه
بیشتر حرصم میداد .منم فقط منتظر اخرشبم که تالفی کنم.
بالخره یه ساعتی گذشت و همگی راه افتادیم سمت باغ ....تو راه بچه ها چنان بوق بوقی
راه انداخته بودن که انگار االن عروس کشون بود.
هوا تاریک شده بود که رسیدیم باغ و مشخص بود حسابی شلوغه ....با دیدن ماشین
عروس اونایی که جلو در باغ بودن کنار رفتن و پارک کردم .درو برای ملودی باز
کردم و پیاده شد .مامان و زن عموی ملودی و چندتای دیگه اومدن استقبالمون و میون
کل کشیدناشون رفتیم تو....
ملودی::::::::::::::::
دستم دور بازوی رسا حلقه بود و زیر نگاه مشتاق مهمونا روی فرش قرمز و زیر حالل
هایی که با گل دیزاین شده بودن رد شدیم تا به جایگاه مخصوصمون رسیدیم .ذوق زده
نگاهش کردم .همون چیزی شده بود که میخواستم!
رسا کمکم کرد لباسمو کمی جمع کردم و نشستم روی صندلی و خودشم کنارم نشست و
دستمو گرفت .ریز خندیدم :من از دستت فرار نمیکنما؟
_میترسم بدزدنت.
خندیدم و چیزی نگفتم ....چند تا از دوستای دبیرستانم اومده بودن و بهمون تبریک
گرفتن .بعدشم نوبت یاشار و عرفان بود که با نیاز و بهنوش اومده بودن و حسابی سر به
سرمون میذاشتن .نسیم و فربدم که دیگه پای ثابت بودن.
با شروع اهنگ همشون جیم زدن که رو به رسا گفتم :ما نمیرقصیم؟
چشکمی زد :به موقعش عزیزم .برات سوپرایز دارم.
اصرار نکردم که بگه چون بهش ایمان داشتم و مطمئن بودم یه چیز عالی در انتظارمه.
یکی دو دور که رقصیدن اهنگ قطع شد و همه نشستن و رسا اروم تو گوشم گفت :بیا
کوچولو ....نوبت مائه .همه منتظرن رقصمون رو ببینن.
بلند شدم و با هم رفتیم سمت جایگاهی که برای رقص درست کرده بودن .رو به روی هم
در حالی که دستامون تو دست هم بود ایستادیم که اهنگ پخش شد ....ریتم تندی داشت و
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تو ذهنم داشتم میگشتم کدوم اهنگه که رسا اروم اروم شروع کرد به رقصیدن :شروع کن
عزیزم!
خودمو با ریتم اهنگ هماهنگ کردم و خواننده شروع کرد به خوندن و رسام اروم
باهاش لب خونی میکرد:
دستام تو دست عشقمه دنیارو من دارم
قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم
"ذوق زده نگاهش کردم که با لبخند زیبایی خوند":
با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم
امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم
نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس منو تو مال همیم دنیا ماله ما دوتاست
بده دستاتو به من ماه نقره کوب من با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من
نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس
منو تو مال همیم دنیا ماله ما دوتاست
بده دستاتو به من ماه نقره کوب من
با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من
"با شیطنت چشمکی زد و ادامه داد":
چشم حسودا کور بشه چه انتخابی کردم
امشب یه تیکه ماه شدی دور چشات بگردم
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واژه به واژه خط به خط من به تو فک میکردم
که این ترانه ی قشنگو به تو هدیه کردم
دنیا مال ما دوتاست
نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس منو تو مال همیم دنیا ماله ما دوتاست
بده دستاتو به من ماه نقره کوب من با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من
دستام تو دست عشقمه دنیارو من دارم
قد خدای آسمون من تو رو دوست دارم
با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم
قسم به تو که تا ابد تویی عزیز ترینم
با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم
امشب تو اوج آسمون کنار ماه میشینم
نازنینم به تنت چه قشنگه این لباس منو تو مال همیم دنیا ماله ما دوتاست
بده دستاتو به من ماه نقره کوب من با تو جاودانه میشه لحظه های خوب من
رسا:::::::::::::::::::
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اهنگ تموم شد و خیره شدم به چشمای ذوق زده ی ملودی ....میدونستم خوشش میاد .از
خودمم بهتر میشناسمش این دختر بچه ی کوچولو رو....
اروم گفت :تو بهترینی رسا!
خم شدم و بدون واهمه از نگاه های اطرافم لباشو بوسیدم ....چشمای شوکش اروم اروم
پر از ارامش و بسته شدن .بعده چند لحظه با صدای دست و جیغ بچه ها از هم جدا
شدیم ....گروه فیلم برداری داشت از چند زاویه فیلم میگرفت و با جدا شدن ما دوتا اومد
سمتمون :بهتون قول فیلم عروسیتون بهترین باشه .من الزم نیست چیزی بهتون بگم.
خودتون فوق العاده اید!
با لبخند تشکر کردم و رفتیم سرجامون بشینیم و داشتم به ملودی کمک میکردم بشینه که
صدای اشنایی بهمون نزدیک شد :به به! چه عروس و داماد زیبایی .ادم کیف میکنه
شمارو با هم میبینه .عشق بینتون واقعا زیبا و ستودنیه!
اخمام رفت تو و لرزش دست ملودی رو دستم حس کردم که دستشو محکم تر گرفتم:
اینجا چیکار میکنی یاسمن؟ مگه نگفتم دور و برمون نپلک!
با همون نیم وجب لباسی که تنش بود با ناز بلند خندید :نترس هانی .من که دیگه کاریتون
ندارم .اومدم بهتون تبریک بگم.
کمی نزدیک شد و رو به ملودی و پشت من پناه گرفته بود گفت :امیدوارم بتونی گذشته
رو فراموش کنی عزیزم .من شرایط روحی خوبی نداشتم .ما میتونیم دوستای خوبی
برای هم باشیم.
خودم به جای ملودی گفتم :خیلی خب .فعال برو تا بعد .ما باید بریم به مهمونا خوش امد
بگیم.
پشت چشمی نازک کرد و رفت!
برگشتم سمت ملودی .کمی رنگش پریده بود :تو باور میکنی حرفاشو؟
_نه عزیزدلم .ولی امیدوارم کلکی تو کارش نباشه .چرا اینقد ترسیدی؟
_حضورش اذیتم میکنه.
_منم همین حسو دارم.
رها با دو لیوان نوشیدنی اومد سمتون :بخورید بچه ها .باید برید به مهمونا خوش امد
بگید.
هر دومون تایید کردیم و نوشیدنیامون رو خوردیم که رها گفت :باز این دختره اومده بود
داشت چرت و پرت میگفت؟
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ملودی با خنده گفت :رها خدا به دادت برسه با این خواهرشوهرت.
رها با خنده گفت :جرعت نداره رو اعصاب من راه بره .در کل کاری به کار هم نداریم.
ولی نمیخوامم شما رو اذیت کنه.
ملودی خیالشو راحت کرد که مشکلی نیست و رفتی بود .تو یه اتاق جدا برای ما میز
چیده بودن و ربع ساعت اول برای فیلم مجبور بودیم هی ادا دربیاریم ولی بعدش دیگه
ولمون کرد و با خیال راحت شاممون رو خوردیم!
ملودی:::::::::::::::::
بعد از شام دوباره بزن و بکوب شروع شد و معلوم بود خیال رفتن ندارن مهموما.
داشتم با شوق و ذوق نگاهشون میکردم که رسا اروم تو گوشم گفت :پس کی تموم میشه
دیگه؟ جیم نزنیم بریم خونه؟
با ناز نگاهش کردم :دیوونه شدی؟ چرا بریم اخه؟ فقط یه شب تنها عروسیمونه ها؟
لبخند شیطونی زد :باشه خانم خانما ....از عروسیتون لذت ببرین .اخرشب من تالفیشو
سرت درمیارم.
_اخرشب؟ یعنی همین االن؟
خندید و نگاهشو ازم گرفت ....انگار نمیتونست یه مدت طوالنی نگاهم کنه.
یه ساعتی گذشت و کمکم مهمونا داشتن میرفتن و فقط اقوام درجه یک مونده بودن و
دوستامون ....اهنگ ارومی شروع شد و همره رسا رفتم وسط واسه اخرین رقص
امشب !
سرمو اروم گذاشتم رو سینش و تو نور کمرنگ چشمامو بستم و خودمو سپردم به دستای
قدرتمند رسا .خم شد و اروم موهامو بوسید که گفتم :ممنون بابت همه چی! امشب بهترین
شب زندگیم بود!
دوباره بوسیدم و گفت :امشب هنوز تموم نشده فسقلی .به وقتش میتونی تشکر کنی.
از ته دل خندیدم ....همیشه منحرفه کصافت!
رقصمون که تموم شد رفتیم سمت جایگاهمون و هر کی دوس داشت میومد باهامون
عکس میگرفت.
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نسیم و عکسایی که میگرفت دیدنی بود .هم عکاس میگرفت هم فربد .کالفشون کرده بود
و اعتراض بقیه هم بلند شده بود اما نسیم ول کن نبود ک .منم پا به پاش همراهیش
میکردم.
بالخره دل کند و نوبت بزرگترا شد .با همشون تکی و دسته جمعی عکس گرفتیم و وقتی
تموم شد و کمی دورمون خلوت شد همراه رسا نشستم .واقعا خسته شده بودم....
یاسمن اومد سمتمون :خستتون شده؟ تازه نوبت من شده بود.
رسا اروم گفت :بزار ملودی کمی استراحت کنه بعد.
_اشکال نداره .من صبر میکنم.
یکی از خدمه با دیس نوشیدنی اومد سمتمون .از قضا سه تا جام توش بود که یاسمن
سریع رفت سمتش دوتاشو برداشت گرفت سمت من و رسا .اخریم خودش برداشت.
جامشو گرفت سمتمون و گفت :به سالمتی عروس و داماد زیبامون.
من و رسا به روی خودمون نیاوردیم و با گفتن با سالمتی نوشیدیم.
نمیدونم چیزی خورده یا تاثیر حرفای سجاده .هر چی ک هست مشکوکه اما برای ما که
از دستش عاصی شده بودیم بد نبود!
رسا:::::::::::::::
یاسمن حسابی مشکوک بود اما حوصله ی فکر بهش رو نداشتم .االن فقط و فقط ملودی
برام مهم بود که از امشب به بعد عروس خونم میشه و من بالخره شبا راحت میخوابم.
نشستنمون که طوالنی شد یاسمن هم رفت و خداروشکر میکردم که معطلی ما باعث شد
شرش کم بشه.
برگشتم سمت ملودی :بالخره رفت.
خشکم زد ....رنگش پریده بود و خیلی بد نفس میکشید ....شوکه نگاهش کردم :ملودی؟
عزیزم چت شده؟ چرا این شکلی شدی؟
نسیم با عجله اومد سمتمون :چیشده رسا؟ ملودی چشه؟
_نمیدونم .خوب بود .یهو اینجوی شد.
ملودی به سختی لب باز کرد :نمی ....تونم ....نفس ....بکشم ....رسا ....کمکم....
کن....
بغلش کردم و وحشت زده داد زدم :چرا اینجوری شدی اخه؟ بگو چته؟
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با دست ظریفش چنگ زد به یقم ولی نتونست بگیرش و خم شد رو زمین ....همه
دورمون حلقه زده بودن و منه احمق اونقد دست پاچه شده بودم که نمیدونستم چه غلطی
باید بکنم .مثال پزشک بودم .اما کی میتونه ببینه عروسش این شکلی شده و خونسرد
باشه.
ملودی خیلی بد داشت سرفه میکرد که کنارش رو چمنا زانو زدم :بلند شده دردت به
جونم .پاشو ببینم چت شده!
نسیم خواست کمکمش کنه که ملودی دست خونیشو با وحشت گرفت سمتمون .خدای
من ....داشت خون باال میاورد....
بغض به گلوم حمله کرد و با سرعت باد رو دستام بلندش کردم و رفتم سمت در باغ.
اشکم داشت درمیومد و زبونم قفل شده بود .اما حاال وقت گریه نبود ....رفتم سمت ماشین
عروس که فربد کلیدو از تو جیبم در اورد و بازش کرد .خودش پشت فرمون نشست و
نسیمم در عقبو برام باز کرد و خودش جلو نشست .فربد با سرعت حرکت کرد .هممون
تو شوک بودیم و ازمون صدایی درنمیومد!
ملودی ای سرفه ای کرد و اروم گفت :من دارم میمیرم؟
با خشم نگاهش کردم :دهنتو ببند .تنهایی کجا میخوای بری؟ حق نداری ملودی .حق
نداری تنهام بزاری!
نسیم با گریه به عقب برگشت :الهی قربونت برم .تو زود خوب میشی .بهت قول میدم.
ملودی لبخند کم جونی زد و از هوش رفت.
داد زدم :تند تر برو فربد .خواهش میکنم.
فربد جلو بیمارستان خودمون نگه داشت و درو برام باز کرد.
سریع پیاده شدم و با همون وضع دویدم سمت در ورودی .همه با تعجب بهمون نگاه
میکردن .حقم داشتن .لباس عروس ملودی غرق خون بود و تو بغل من از هوش رفته
بود.
یکی از پرستارا با وحشت اومد سمتم :چیشده اقای دکتر؟
_کدوم اتاق خالیه؟ کدوم؟
_دنبال من بیاین.
گذاشتمش رو تخت و رو به خانم موسوی گفتم :دکترا رو خبر کنید .هر کدوم که بیکار
بود و بیارین .زود....
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سر تکون داد و از اتاق رفت بیرون .بعده چند لحظه دکتر جوادی و دکتر محسنی اومدن
تو :چیشده رسا؟ چه خبره؟
با بغض به ملودی نگاه کردم :شب عروسیمون بود مثال ....دیگه اخراش بود ک حالش
بد شد .خون باال اورد و نمیتونست نفس بکشه!
دکتر محسنی اومد و منو کمی عقب فرستاد :خوب میشه .تو خودت داری پس میوفتی....
بیا بریم بیرون.
دکتر جوادی چند پرستارو صدا زد و مشغول معاینه ی ملودی شد .منم به زور فرستادن
بیرون.
پشت پنجره ی شیشه ای اتاق ایستادم و با بهت بهش نگاه میکردم ....هنوز عقلم سرجاش
نیومده بود و مکان و زمان رو تشخیص نمیدادم .اگه بالیی سرش بیاد من چیکار کنم؟
دووم نمیارم ....مطمئنم....
فربد و نسیم در حالی ک نسیم کت فربد رو انداخته بود روی لباسش بهم نزدیک شدن.
نسیم کنارم ایستادو شوکه به ملودی نگاه کرد و هق هقش بلند شد :دارن چیکارش میکنن؟
چرا دستگاه اینقد تند تند صدا میده؟
فربد بغلش کرد :اروم بگیر خانمم .قول دادی گریه نکنی .ملودی حالش خوب میشه.
چیزیش نیست.
_هست ....من خودم دیدم اون دختره یه چیزی ریخت تو نوشیدنی و داد اون خدمت کاره
بیاره براشون .تا رسیدم ملودی نوشیدنی رو خورده بود.
نگاهش کردم :چی گفتی؟ کیو میگی؟
_اون دختره ....خواهر سجاد....
خون تو رگام یخ بست ....یاسمن حروم زاده ....میکشمت....
یه قدم برداشتم که فربد جلومو گرفت :نرو رسا .تو حالت خوب نیست .کار دستمون
میدی!
داد زدم :میخوام بکشمش ....اون کثافت قصد جون ملودی رو داشته .هنوزم معلوم نیست
ملودی زنده بمونه یا نه! میکشمش بی شرفو!
محکم تر دستامو گرفت و هلم داد سمت دیوار :اروم بگیر .کنار ملودی باش .اون حالش
خوب میشه .االن تو این شرایط اگه بری جدی جدی میکشیش!
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_بزار برم فربد .بزار یه جوری خودمو اروم کنم .عروسم شب عروسی تو بغلم تا دم
مرگ رفته و هنوزم به هوش نیومده .بغض داره خفم میکنه ....چهار سال منتظر یه
همچین شبی بودم .حاال اون حروم زاده باید اینجوری گند بزنه به بهترین شب زندگیم؟
_به موقش .من بهت قول میدم هر کس خواست جلوتو بگیره خودم نذارم .االن فقط اروم
باش ....خودتو که نمیبینی .صورتت داره میترکه از عصبانیت .من میترسم خدایی نکرده
به قلبت فشار بیاد.
سرمو برگردوندم سمت ملودی که با اون لباس رو تخت خوابیده بود .میخواستم امشب تا
خود صبح براش حرف بزنم .بهش بگم که چقد خوشحالم از اینکه به دستش اوردم و تو
خونمه! چقد ارزو داشتم برای امشب .ولی حاال عشق زندگیم داره با مرگ دست و پنجه
نرم میکنه!
بی توجه به نگاهای اطراف فقط به ملودی خیره بودم .اشکام هر لحظه میخواست بریزه
اما نذاشتم .من باید قوی باشم ....من میدونم ملودی اونقد قوی هست که زنده از رو اون
تخت بلند بشه!
با صدای گریه برگشتم ....مامان ،مامان بزرگ ملودی و مامانش جلو تر از بقیه اومدن
سمتمون .فربد رفت طرفشون و نمیدونم چی گفت که فقط رفتن صندلی نشستن و اصال
نیومدن سمت من .عموش و بابا اینا هم با صورتایی درهم و غمگین اومدن و نشستن.
رها اومد سمتم .با گریه دستمو گرفت و گفت :به هوش میاد؟
دوباره به ملودی نگاه کردم :اگه نیاد که تو بی داداش میشی!
هق هقش بلند شد که سجاد اومد و بغلش کرد :رها عزیزم اینقد خودتو اذیت نکن .دل
رسا رو هم خون نکن .ملودی که چیزیش نیست.
نسیم بهش کمک کرد تا رفت نشست .به سجاد نگاه کردم و جوری ک بقیه نشنون گفتم:
خواهرت کجاست؟
با تعجب گفت :داره میاد بیمارستان .االن دیگه باید سر و کلش پیدا بشه .چرا؟ کارش
داری؟
_دارم باهات اتمام حجت میکنم سجاد ....ملودی یه تار مو از سرش کم بشه یاسمن صبح
فردا رو نمیبینه!
شوکه شد :میگی چیشده یا نه؟
_ملودی رو مسموم کرده .زهر ریخته تو مشروبش.
ماتش برد :چی؟ زده به سرت؟
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_اون زده به سرش .با بد کسی طرف شده .به خدا قسم پاش برسه اینجا ،اینجارو رو
سرش خراب میکنم.
_دکترا گفتن؟
_هنوز چیزی نگفتن اونا .ولی یکی دیده که یاسمن مشروب ملودی رو مسموم کرده.
_رسا اگه راست گفته باشی خودم میکشمش.
_الزم نکرده .طرف حسابش منم .داغ گذاشته رو دلم منم بلدم چطوری تالفی کنم!
چیزی نگفت و دوباره خیره شدم بهش! میخواستم کنارش باشم ....حتی االن که تو این
شرایطه .اون چیزی نمیفهمید من که میفهمیدم ....بیشتر از هر وقت دیگه ای بهش نیاز
داشتم!
دکتر محسنی از اتاق زد بیرون که رفتم سمتش :چیشد دکتر؟
بقیه هم اومدن سمتمون .هممون زل زده بودیم بهش که گفت :مسمومیت .خیلی هم
خطرناکه .ولی به موقع اوردینش .همه دارن تالش خودشون رو میکنن .براش دعا کنید!
لعنتی ....لعنتی ....این چه بالیی بود که سرم نازل شد ....مامانبزرگش با گریه گفت:
دکتر بچم به هوش میاد؟
دکتر محسنی با لحن اروم تری گفت :داریم سعی میکنیم بدنش رو پاکسازی کنیم .امیدتون
به خدا باشه!
اینو گفت و برگشت سمت :رسا باید مسکن تزریق کنی .از قیافت پیداست اصال رو به
راه نیستی!
_تا به هوش نیاد من هیچ جا نمیرم.
_لج نکن .خطرناکه .اون که جایی نمیره .کادر ما ثانیه به ثانیه مراقبشه.
براش سر تکون دادم که رفت سمت ایستگاه پرستاری!
دوباره رفتم پشت شیشه و فربد سعی داشت به نحوی جواب سواالی بقیه رو بده .به هر
حال االن دیگه همه فهمیدن یکی ملودی رو مسموم کرده.
میون اون همه شلوغی صدای پایی از افکارم جدام کرد ....برگشتم سمتش ....خودش
بود ،خوده حرومزادش!
با همون قیافه ی مظلوم نما و منفورش اومد سمتم :رسا؟ حال ملودی خوبه؟ چه اتفاقی
براش افتاده؟
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حس میکردم از عصبانیت تمام ماهیچه های صورتم زده بیرون ....چشمام داشت از
حدقه میزد بیرون .متعجب و کمی ترسیده گفت :چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ میگم حال
ملودی چطوره؟
دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم ....خدا رو شکر میکردم که فربد و سجاد حواسشون به
من نبود....
با تمام حرص و نفرتم گلوشو گرفتم و چسپوندمش به دیوار و غریدم :بی شرف بی همه
چیز ....از کی تا حاال اونقد نترس شدی که بخوای عروس منو بکشی؟
رنگش پریده بود و نمیتونست درست نفس بکشه :ر ....رسا....
اینبار داد زدم :فکر کردی من خرم؟ نمیفهمم؟؟ گفتی میکشمش و رسا مال خودم میشه؟
فربد خودشو بهمون رسوند و هلم داد عقب ....یاسمن کف بیمارستان ولو شد و سرفه
کرد ! بابا و دایی و بقیه اومدن سمتمون....
بابا با عصبانیت بهم نگاه کرد :زده به سرت؟ چیکار به این دختر داری؟ هر چقدم حالت
بد باشه که نباید به بقیه صدمه بزنی؟
دایی هم که همراه زن دایی داشت به یاسمن کمک میکرد گفت :چیکار به دختر من داری
احمق؟ به جای این کارا برو دست به دامن خدا شو تا بلکه یه کاری برات بکنه!
_بس کنید دیگه .وقتی از جایی خبر ندارید حرف نزنید .اگه ملودی رو اون تخت خوابیده
و داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه همش به خاطر کاریه که تحفه ی شما انجام داده.
همه شوکه به من خیره شدن که پریماه گفت :میخوای بگی این دختره ملودی رو مسموم
کرده؟
_بله پس چی؟ وگرنه مرض که ندارم دست رو این تن لش بلند کنم.
مامان اول از همه رفت سمت یاسمن که تازه بلند شده بود .یه سیلی محکم زد تو
صورتش :تف به ذاتت بیاد دختر .دل هممونو سوزندی خدا دلتو بسوزونه!
زن دایی با عصبانیت مامانو هل داد عقب :همتون دیوونه این .دروغاتون فقط به درد
خودتون میخوره!
اینبار پریماه فرصت حرف زدن بهشون نداد و چنان یاسمن رو هل داد و خورد به دیوار
که گفتم قطع نخاع شده .تو یه حرکتم موهامو گرفت و گفت :اگه فکر کردی میتونی با
این کارا رسا رو به دست بیاری باید بگم خیلی بدبخت و حقیری .خدا هم نمیتونه اینارو
از هم جدا کنه.
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دایی و زن دایی با بدبختی یاسمن رو از زیر دستش بیرون کشیدن و با کلی داد و بیداد
رفتن سمت خروجی بیمارستان.
اعتراف میکنم حسابی اروم شده بودم اما برای محکم کاری رفتم دنبالشون با تهدید
حالیشون کردم که اگه بالیی سر ملودی بیاد ازش شکایت میکنم و شاهد هم دارم!
برگشتم سمت بقیه ....بابا حسابی اخماش تو هم بود و اقای راد هم با همون صورت اخمو
اروم داشت باهاش حرف میزد ....مامان و پریماه هم سعی میکردن مامان بزرگش رو
اروم کنن .گریه هاش دل سنگو اب میکرد ....بهش حسودیم میشد ....کاش منم گریه
میکردم .حس میکردم یاسمن هنوز به حقش نرسیده .به محض اینکه ملودی به هوش بیاد
ادم میفرستم سراغش تا ادبش کنن! نمیتونم ببینم عروسم رو تخت بیمارستانه و اون حروم
زاده داره برا خودش میگرده.
حواسم رفت پیش سجاد ....رها و نسیم یه سمتش نشسته بودن و فربدم سمت دیگش!
ساکت بودن ....اون خودش باید درک کنه و کینه ای به دل نگیره!
بدون توجه به کادر پزشکی که باالی سر ملودی بود در اتاقو باز کردم و رفتم تو .دکتر
جوادی با اخم نگاهم کرد :برو بیرون پسر جون!
_بزار کنارش باشم دکتر.
_خودتو تو اینه دیدی؟ رنگ به رو نداری .این چه معرکه ای بود بیرون راه انداختی؟
پزشک مملکتی مثال....
_دست خودم نبود .االن بزارین کنارش باشم .اون منو حس میکنه!
سر تکون داد و پرستارا کنار تختو خلوت کردن و یه صندلی برام گذاشتن .اروم روش
نشستم و دستشو گرفتم ....با بغض به لباس خونیش و اون همه دستگاهی که بهش وصل
بود نگاه کردم .حقت این نبود ملودی ....تو االن باید تو بغل من خوابیده بودی و کابوس
این چند سالو فراموش میکردی!
خدایا چرا این جوری شد ....تا خوشبختی فقط یه قدم فاصله داشتم .گناهم چی بود اخه؟
قطره اشکی رو گونم سر خورد و قبل از اینکه کسی متوجه بشه سرمو گذاشتم رو دستش
و چشمامو بستم ....نبظش هر چند نامنظم زیر دستم حس میشد .میدونستم تا وقتی بدنش
جون داره من با دنیا میجنگیدم براش ....اگه روزی از دستش بدم یه روزم تو این دنیا
نمیمونم.
همین که االن زنده بود برام کافی بود .میتونستم تا هر وقت که الزم باشه منتظرش
بمونم ....مطمئنم ملودی چشماشو باز میکنه ....مطمئنم!
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تو فکر و خیاالتم غرق شدم و نفهمیدم کی از خستگی خوابم برد....
_رسا؟ رسا پاشو!
گیج و منگ چشمامو باز کرد و بلند شدم .ملودی هنوز با چشمای بسته رو تخت بود .به
دکتر جوادی نگاه کردم که گفت :کار ما تموم شد پسر جون .سم رو کامل از بدنش خارج
کردیم و عالئم حیاطیش هم قوی تر شده .االن فقط دعا کنید براش!
_ممنونم دکتر.
_با هر زحمتی بود خانوادتو فرستادم برن خونه .همه خسته و داغون بودن .خودتم از
اون یکی تخت که تو اتاقه استفاده کن.
_راحتم .ترجیح میدم کنارش باشم.
_هر جور دوس داری .مراقب سالمتیت باش .عروست از رو تخت بلند بشه تو رو سالم
و سرحال میخواد.
_به هوش بیاد من نوکرشم هستم.
_بدجور عاشقیا؟ نذاشتم لباسشو عوض کنن .یه دست لباس پرستار برات میاره میتونی
خودت این کارو انجام بدی .مطمئنم اون لباس عروسو صحیح و سالم میخوای.
_همینطوره .ملودی عاشق لباسش بود .باید بدم مث روز اولش کنن.
_من برم دیگه .خوب استراحت کن.
_چشم .ممنون.
دکتر رفت و نگاهی به ساعت انداختم 4 ....بامداد بود!
بغض سمج و لعنتی باز تو گلوم نشست و زل زدم به ملودی :نمیخوای چشماتو باز کنی؟
نمیخوای منو از این جهنم نجات بدی؟ مگه نمیدونی من بدون تو میمیرم؟ مگه هزار بار
بهت نگفتم؟
اشکام سرازیر شد :تو فقط بیدار شو خانمم .قسم میخورم یاسمنو به خاک سیاه بشونم .تو
فقط چشماتو باز کن من بهت قول میدم نزارم روز خوش تو زندگیش ببینه!
دستشو بوسیدم و گذاشتمش رو گونم :بیدار شو و دوباره زندگیمو بهم برگردون .چشماتو
باز کن تا ببینی چطور دارم برات بال بال میزنم.
سرمو گذاشتم رو دستش و هق هقم بلند شد ....دیگه هیچی برام مهم نبودم .من از خدا
فقط ملودی رو میخواستم....
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نه غروری در کار بود نه ترس از اینکه مردم دربارم چه فکری میکنن....
نمیدونم چقد تو همون حالت موندم تا اینکه صدای اذان بلند شد .حس عجیبی بود ....اولین
بار بود تجربش میکردم و نیرویی خاص وادارم میکرد برم نماز بخونم .بزار برای اولین
برای چیزی که میخوام اینجوری به خدا التماس کنم .خدایی که بعد از اون همه سال
دوباره ملودی رو بهم این بار بعید بود دست رد به سینم بزنه....
پیشونیش رو بوسیدم و کتمو گذاشتم رو صندلی .یه راست رفتم سمت سرویس بهداشتی و
پیرهنمو از تو شلوارم دراوردم و استینامو باال زدم .پیرهنم کمی خونی شده بود اما چاره
ی دیگه ای نداشتم.
وضو گرفتم و نگاهی به صورت خستم تو اینه انداختم .موهای پریشونم ریخته بود تو
صورتم و یاد وقتی افتادم که ملودی با دیدن قیافه ی این شکلیم ذوق میکرد و میگفت
عاشق موهامه.
لبخند تلخی زدم و رفتم بیرون.
نماز خونه کم و بیش شلوغ بود و اکثرشون پرسنل بیمارستان بودن و با دیدنم سالم کردن
و گفتن برای همسرم دعا کردن .ازشون تشکر کردم و گوشه ی خلوتی نشستم.
پاهام یاری نمیکرد اما به زور بلند شدم و به نماز ایستادم ....اولین بارم بود و حس
خاصی داشتم .از سجده بلند شدم و نمازمو تموم کردم .همون لحظه به خدا قول دادم اگه
ملودی رو برگردونه هر سال به یه زوج نیازمند جهیزیه کامل بدم و سرپرستی چند تا
بچه رو از دور به عهده بگیرم.
سرمو گذاشتم روی مهر و توی دلم زمزمه کردم :خدایا تو فقط بهم برش گردون ،فقط
دوباره چشماشو باز کنه .دیگه هیچی ازت نمیخوام ....تا اخر عمر نوکریتو میکنم.
اشکام سرازیر شد....
خدایا ملودی رو بهم برگردون .نزار با از دست دادنش گناه خودکشی بیوفته گردنم .خوب
میدونی اون دختر پاره تنمه ....تا قبل از اینکه بیاد تو زندگیم هزره و الشی بودم ولی
اون منو ادم کرد .خدایا خودت میدونی من کنار اون ادم بهتریم .خوب میدونی کنارش
چقد خوشبختم .نزار یه حسرت ابدی رو دلم بشینه.
هق هقم اوج گرفت ....نمیخواستم سر بلند کنم ببینم چند نفر با تعجب زل زدن بهم .اروم
زمزمه کردم :ازم نگیرش خدا ....نگیرش....
جلو چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.
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اروم چشمامو باز کردم و اولین چیزی که دیدم نگاهای نگران اطرافم بود ....مامان،
بابا ،فربد و مامان بزرگ ملودی! همشون اومده بودن باالی سرم....
_ساعت چنده؟
فربد جواب داد 2 :بعده ظهره.
_اوه خدای من ....من نباید اینجا باشم .ملودی ....ملودی به هوش اومده؟
مامان با گریه گفت :هنوز نه .تو باید استراحت کنی عزیزم .نزدیکه  12ساعت بیهوش
بودی .خیلی ضعیف شدی رسا.
_مامان باید کنارش باشم .نمیخوام تنهاش بزارم.
_نسیم کنارشه عزیزم .تو فعال نمیتونی بلند بشی.
دستمو گذاشتم رو پیشونیم و چشمامو بستم .عصبی و کالفه بودم .حال و روز ملودی به
قدر کافی برام ازاردهنده بود .دیگه چه برسه به اینکه ازش دور باشم....
بابا گفت یه عمل مهم داره و باید بره .فربدم رفت به نسیم سر بزنه.
مامان و مامان بزرگ ملودی هر دو کنارم مونده بودن و بی هیچ حرفی فقط ذکر میگفتن
و دعا میخوندن ....کاش خدا دلش به حالمون بسوزه.
در اتاق باز شد و پریماه با یه سبد اومد تو .ظاهرا غذا اورده بود .دوباره چشمامو بستم
که کسی ازم نخواد غذا بخورم ولی انگار بی فایده بود.
خوده پریماه سرمم که تموم شده بود رو دراورد و گفت :اگه میخوای بری پیشش بهتره
غذاتو کامل بخوری .به زور سرم و امپوالی تقویتیه که االن به هوش اومدی.
با اخم سر تکون دادم و گفتم :فربد و نسیمم صدا بزن بیان.
_برا اونا جدا بردم .نگران نباش!
رفت و مامان بشقاب رو گذاشت رو پاهام :بخور دردت به جونم .بعدش با هم میریم پیش
ملودی.
پریماه قورمه سبزی اورده و علی رغم بی اشتهاییم به خاطر خوشمزه بودنش بیشترشو
خوردم .مامان اینام غذاشونو خوردن که بلند شدم :شما راحت باشین .من خودم میرم.
_برات لباس اوردم رسا .خوب نیست جلو همکارات اینا تنت باشه .لباس ملودیم که
عوض نکردی!
_قسم خوردم با همین لباسا دوتامون بریم خونه .میدونم خدا جواب دعاهام رو میده.
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نسیم لبه تخت نشسته بود و داشت موهای ملودی رو نوازش میکرد .فربدم لب پنجره
ایستاده بود .با ورود من برگشتن سمتم که گفتم :ناهار خوردین؟
نسیم سر تکون داد و فربد با حرص گفت :تو الزم نیست به فکر ما باشی .چرا با این
حالت بلند شدی؟
_فربد نمیتونم دووم بیارم .باید کنارش باشم .شما هم از صبح زود اینجایین .نمیدونم
چطوری ازتون تشکر کنم.
نسیم با اخم نگاهم کرد :ملودی قبل از اینکه عشق تو باشه دوست و خواهر من بود .پس
نیاز به این حرفا نیست .من وظیفمو انجام میدم!
لبخند بی جونی زدم :بیدار که بشه از داشتن خواهری مثل تو احساس غرور میکنه!
با بغض سر تکون داد و چیزی نگفت....
بعد از اینکه بقیه هم اومدن و دیدنش و هر کاری کردن راضی نشدم برگردم خونه
تنهامون گذاشتن و منم از خدا خواسته لبه ی تختش نشستم و دستشو گرفتم :بازم من
موندم و تو خانوم کوچولو! نمیخوای بیدار بشی؟ نمیخوای عاشق خستتو ببینی؟ لعنتی
دارم دیوونه میشم .چشماتو باز کن تا اروم بشم .من بدون تو میمیرم ملودی ....اینو هزار
بار بهت گفتم و خودتم خوب میدونی حقیقته! دلم برات تنگ شده خانمم .پاشو تا با هم
بریم خونمون .قول میدم ببرمت جایی که دست هیشکی بهت نرسه ....قول میدم خودم
مراقبت باشم .چشماتو باز نکنی به خودت قسم میرم جنازه ی اون دختره ی بی شرفو
برات میارم.
با بغض سرمو گذاشتم رو بازوش :بلند شو ملودی ....بلند شو نزار بیشتر از این زجر
بکشم .من یه بار درد از دست دادنتو کشیدم دیگه نمیخوام دوباره تکرار بشه .اینبار که
بلند بشی دیگه مال منی....
زجه زدم :یه راست میبرمت خونه ی خودمون .من و تو ....جدا از همه .دیگه شبا تو
بغلم میخوابی .دیگه هیشکی نمیتونه از هم جدامون کنه!
هق هقم بلند شد :قسمت میدم ملودی ....جون رسات بلند شو ....من دارم میمیرم ....من
بدون تو میمیرم عزیزم ....اونقد قوی نیستم که بتونم با این درد کنار بیام ....خودتو ازم
نگیر ملودی....
اونقد زجه زدم و بهش التماس کردم که نفهمیدم کی خوابم برد....
حس کردم دستش زیر سرم تکون خورد ....شوکه با چشمای خواب الود بلند شدم:
ملودی؟
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دوباره دستشو تکون داد ....به صورتش نگاه کردم ....پلکش تکون خورد ....خدایا
قوبونت برم....
صداش زدم :ملودی؟ عزیزم؟
کمی چشماشو باز کرد و به سختی لباش رو تکون داد اما هیچی نگفت....
دستمو گذاشتم رو پیشونیش :خانمم؟ تو به هوش اومدی عزیزم ....حالت خوبه؟
چشماشو بیشتر باز کرد....
باورم نمیشد ....دوباره داشت نگاهم میکرد ....دوباره میتونستم با خیال راحت نفس
بکشم....
دوباره لبهاش رو باز کرد و اینبار به زور تونست حرف بزنه :رسا؟
_جون رسا؟ جونم دردت به سرم .تو که منو کشتی ملودی ....مردم از انتظار عزیزم.
میخواستی بازم بهم ثابت کنی نمیتونم بدون تو زندگی کنم؟
لبخند کم جونی زد که دکتر کاظمی اومد تو :تبریک میگم رسا جان .بالخره خدا جواب
دعاهات رو داد.
_ممنونم دکتر.
پشت سرش یه پرستار اومد تو و مشغول معاینه ی ملودی شدن .کمی از تخت فاصله
گرفتم تا راحت باشن .بالخره بعده چند دیقه دکتر دستگاه کمک تنفس رو ازش جدا کرد و
با وصل کردن سرم به من نگاه کرد :خدا رو شکر همه چی خوبه .دیگه میسپارم به
خودت .به بقیه هم میگن مزاحمتون نشن .یکی دو روز دیگه میتونه مرخص بشه!
_ممنونم بابت زحماتتون .من خودم حالم اونقد بد بود که هیچ کاری ازم ساخته نبود.
_حق داری .فعال....
رفت و دوباره تنها شدیم .لبه ی تخت نشستم و دستشو گرفتم :خوبی عزیزم؟ جاییت درد
نداره؟
سرشو به عالمت منفی تکون داد که گفتم :از دیشب تا حاال مرگو با چشمای خودم دیدم
ملودی ....زندگی بدون تو جهنمه .جهنم واقعی! کافی بود بالیی سرت بیاد ....میدیدی من
زود تر از تو اون دنیا منتظرتم.
به ارومی پلک زد که گفتم :میخوای از صدات محرومم کنی ملودی؟ نمیتونی تصور کنی
چقد منتظر بودم با چشمات نگاهم کنی و با این لبات اسممو صدا بزنی!
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بعده چند لحظه لب باز کرد :من یاسمنو بیچاره میکنم .کاری میکنم یه روز خوش نبینه.
نمیتونی مانعم بشی رسا!
شوکه شده بودم ....اما کامال بهش حق میدادم .دست رو موهاش کشیدم :دوس ندارم حاال
که به هوش اومدی اول راجع به اون لجن حرف بزنیم .اما اگه تو میخوای مشکلی
نیست .هر کاری دوس داری باهاش بکن .من خودمم هنوز باهاش تسویه حساب نکردم.
اما کاش دیشب میدیدی چطور اینجا از همه یا کتک خورد یا بد و بیراه!
با تعجب نگاهم کرد :جدی؟
_اره بخدا .خودم به کنار مامانم و مامانت حسابی از خجالتش در اومدن.
با خشم نگاهم کرد :اما کافی نیست.
_هییییسسسسس .خانومم ....اروم باش! معلومه که کافی نیست .اون باید جوری تاوان بده
که دیگه جرعت نکنه دور و بر زندگیمون افتابی بشه!
_اهوم....
_حاال بیخیال اون عوضی شو بیا من یکم حست کنم .دلتنگی بدترین حس دنیاست.
_من صدای گریه هاتو میشنیدم رسا .خیلی عذاب میکشیدم که نمیتونستم جوابتو بدم.
_دردت به جونم .دیگه همه چی تموم شد .تو دیگه همه جوره مال من شدی .مرخص که
شدی ماه عسل ببرمت یه جایی که همه چی فراموشت بشه و ارامش به زندگیمون
برگرده.
_اهوم .فقط من و تو .تک و تنها!
بهش نزدیک شدم :دور از تمام این ادما....
_رسا....
با لبام ساکت شد و اروم اروم باهام همراهی کرد ....تشنه ای بودم که به اب رسیده....
ولی سیر شدنی در کار نبود....
از این به بعد ،بعده تمام این سختیا و مشکالت ،ما کنار هم بودیم و این اول راهمون بود
و اول عمری طوالنی ای که در انتظارمون بود!
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